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ETNICZNO-KULTUROWE I GEOPOLITYCZNE
UWARUNKOWANIA EKSPANSJI ALBAŃCZYKÓW

Abstrakt:
Od deklaracji niepodległości Kosowa w 2008 roku Albańczycy są narodem dysponującym
dwoma państwami. Przedmiotem artykułu są okoliczności powołania do istnienia obu
państw albańskich, ich geopolityczne znaczenie, a także możliwe dalsze konsekwencje
politycznej i militarnej pomocy, jakiej Albańczykom udziela Zachód. Ekspansja
albańska w zachodniej części Bałkanów ukazana jest jako element geopolitycznej
rywalizacji Zachodu ze Wschodem i dążeń cywilizacji zachodniej do uzyskania
wpływów na wschodnim brzegu Adriatyku. Autorzy sugerują, że żadna ze stron
konfrontacji nie wyjdzie z niej zwycięsko. Rywalizacja przyczyni się natomiast do
ułatwienia i przyspieszenia ekspansji islamu, który dla Albańczyków stanowi główną
religię. Kontekstem dla przeprowadzonych analiz jest obszerna krytyka fundamentów
albańskiej tożsamości narodowej, czyli historii Skanderbega, tzw. hipotezy iliryjskiej,
oraz roli Kościoła katolickiego w rozwoju albańskiego języka i literatury.
Słowa kluczowe: Albania, Bałkany, etnogeneza, Kosowo, Serbia, Skanderbeg.
Wstęp: albański precedens geopolityczny
W przeciwieństwie do innych regionów świata, w Europie panuje daleko
idące dopasowanie podziałów politycznych do zróżnicowania etnicznego.
Istnieje mianowicie zasada, że każdy zamieszkujący tu naród posiada własne
państwo. A z drugiej strony w poszczególnych państwach dominują
przedstawiciele jednego narodu. Innymi słowy, każdy naród ma własne
państwo, a każde państwo jest organizacją polityczną jednego z narodów.
Największe odstępstwa od tej bardzo korzystnej zasady stanowią Baskowie,
Katalończycy, Walijczycy oraz Szkoci, a także wielojęzyczne kraje takie jak
Szwajcaria i Belgia (Wilczyński 2017). Innym wyjątkiem od reguły „jeden naród
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– jedno państwo” są Albańczycy, którzy posiadają obecnie nie jedno, ale dwa
państwa: Albanię i Kosowo. Albania powstała na początku XX wieku w związku
z wycofywaniem się Turków z Bałkanów, podczas gdy Kosowo zaistniało sto lat
później w rezultacie rozpadu Jugosławii i regresu Serbii, wymuszonego presją
militarną NATO. Możliwość posiadania dwóch państw przez jeden naród
dotychczas wynikała z podziałów ideologicznych, tak jak w przypadku Niemiec
przed zjednoczeniem. Poza Europą analogiczna sytuacja dotyczy współczesnych
Chin i Korei (w przeszłości także Wietnamu). Przypadek albański, gdzie jeden
naród powołuje kolejne państwo kosztem innego narodu i państwa, pozostaje
raczej bez precedensu. Ponieważ wszystko to ma miejsce w okresie coraz
powszechniej głoszonych koncepcji, zgodnie z którymi granice polityczne tracą
istotność, a państwa narodowe przestają pełnić rolę głównych aktorów sceny
międzynarodowej, konieczne wydaje się szczegółowe zbadanie albańskiego
przypadku. Chodzi przede wszystkim o albańską tożsamość narodową oraz
okoliczności powołania do życia dwóch państw w 1912 i 2008 roku. W
szczególności istotne jest sformułowanie odpowiedzi na pytanie o zasadność
politycznego i militarnego wsparcia udzielonego przez Zachód, które pozwoliło
Albańczykom uzyskać suwerenność na terytorium Kosowa, co jest
równoznaczne z umocnieniem ich geopolitycznej pozycji na Bałkanach.
Mit założycielski albańskiej tożsamości narodowej
Zgodnie z propozycją krakowskiego badacza Jerzego Pilikowskiego
(2011, s. 88-89), mit założycielski to zespół wydarzeń historycznych, które
uległy w ciągu wieków mitologizacji i stały się fundamentem tożsamości grupy
narodowej lub politycznej. Fundamentem albańskiej tożsamości narodowej jest
historia Skanderbega, czyli Jerzego Kastrioty (1405-1468), którego dokonania są
doskonale udokumentowane w źródłach. „Mityczność” Skanderbega polega na
roli, jaką spełnia on w zbiorowej pamięci narodu. Dzięki jego legendarnym,
bohaterskim czynom do albańskich górali przylgnęła sława nieustraszonych
bojowników o wolność i wyzwolenie spod obcej dominacji. Skanderbeg dla
Albańczyków jest tym samym, co Król Artur dla Brytyjczyków, Karol Wielki dla
Francuzów i Niemców, Fryderyk Barbarossa dla Niemców, Święty Patryk dla
Irlandczyków itp. Wokół jego mitycznej postaci i jego imienia Albańczycy
gromadzą się w najważniejszych dla narodu chwilach, wspominając go jako
wielkiego bojownika walczącego przeciwko tureckiej okupacji. Jego dokonania
są przedmiotem licznych utworów literackich i źródłem inspiracji dla wielu
artystów, nie tylko albańskich. Nadane mu przez Turków imię „Skanderbeg”1
stało się oficjalnym tytułem władców Albanii.
Jerzy Kastriota w młodości przeżył wiele lat na dworze sułtańskim w Adrianopolu jako
zakładnik, co miało powstrzymywać jego ojca, Jana Kastriotę, od działalności antytureckiej.
Tam właśnie, w uznaniu odwagi i błyskotliwości uzyskał imię Skander (od arab. Iskandar ,
czyli Aleksander Macedoński), do którego, za męstwo wykazane podczas wypraw
wojennych, dodano nobilitujący tytuł beg.
1
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Postać i dokonania Skanderbega to w powszechnej opinii główny filar
albańskiej tożsamości. W historii tego narodu trudno byłoby znaleźć osobistość
dorównującą mu autorytetem i charyzmą oraz politycznymi i militarnymi
dokonaniami. Jego ród wywodził się z gór położonych na wschód od fortecy
Kruja, czyli z terenów dzisiejszej środkowej Albanii. Protoplastą jest XIVwieczny rycerz o imieniu Braniło. W działaniach wojennych Kastrioci
współpracowali z północnymi klanami Dukagjini i Dushmani, klanami Balsza i
Thopia mieszkającym na zachód od Kruji, z Arianitami z okolic na zachód od
jeziora Ochrydzkiego, a także z Musakiosami zamieszkującymi tereny położone
dalej na południe (okolice Beratu) i rodem Zenevisi z okolic Gjirokastry.
Wszystkie te wielkie rody opisywane są w podręcznikach historycznych jako
klany albańskie o rodowodach sięgających w głąb średniowiecza. Wątpliwości
dotyczące ich rzeczywistego pochodzenia budzą jednak treści zawarte w tych
samych podręcznikach, odnoszące się do sytuacji etnicznej na obecnych
ziemiach albańskich w wiekach poprzedzających inwazję turecką. Formalnie
tereny te podlegały wpływom Cesarstwa Bizantyńskiego, słabnącym
wielokrotnie w okresach kolejnych inwazji ludów barbarzyńskich: Gotów i
Wandalów w V w., Słowian i Awarów w VI-VII w., oraz Bułgarów w IX-X w.
Pierwsze wzmianki o Albańczykach pochodzą z XI-wiecznej bizantyńskiej
kroniki. Jej autor, Michał Attaleiates, wspomniał o udziale albańskich górali w
walkach z Normanami z Sycylii, którzy dokonali próby podboju Bizancjum w
XI wieku. Wzmianki te okazały się dla współczesnych historyków wystarczającą
podstawą do stwierdzenia, że „proces krystalizowania się narodu albańskiego na
obszarach sąsiadujących z Dyrrachium (ob. Durrës, przyp.red.) był już daleko
zaawansowany w połowie XI wieku” (Czekalski, Hauziński, Leśny 2009, s. 62).
Autorzy podręcznika, który jest głównym źródłem wiedzy na temat historii
Albanii w języku polskim sugerują w ten sposób, że niemal żaden lud
średniowiecznej Europy nie może równać się z Albańczykami pod względem
stopnia zaawansowania procesów narodowotwórczych. Poważne wątpliwości co
do zasadności tej tezy budzą jednak kolejne akapity cytowanego dzieła, w
których mowa jest o „wyizolowanych, samowystarczalnych, pasterskich
plemionach Praalbańczyków”, o ludności albańskiej, która „do XIV wieku
zachowała swój ustrój plemienny oparty na archaicznej strukturze rodowej”, o
„albańskich koczownikach nie uznających w XIV wieku władzy cesarskiej,
tworzących struktury plemienne wykształcone po kolonizacji słowiańskiej”
(op.cit. s. 73, 74). O ich konsolidacji na ograniczonym obszarze dzisiejszej
środkowej Albanii mogą jednak świadczyć próby ustanowienia państwa
niezależnego od Bizancjum, co okazało się możliwe w obliczu zdobycia
Konstantynopola przez krzyżowców w 1204 roku. Państwo to, o nazwie
Arbanon ze stolicą w Kruji, już w rok później zmuszone było uznać
zwierzchność Wenecji, a od 1215 roku podlegało despotatowi Epiru. W
kolejnych wiekach ziemie albańskie stały się przedmiotem rywalizacji Bizancjum,
Wenecji, Andegawenów neapolitańskich i Serbii. Anonimowy opis z 1308 roku
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odróżnia pasterską ludność koczowniczą, czyli Albańczyków żyjących w górach,
zorganizowanych w klany zrzeszające do 50 rodzin (katuny), od mieszkających w
dolinach rolników, którymi byli w większości Serbowie. Autorzy wspomnianej
wyżej monografii piszą o swoistej symbiozie, jaką na ziemiach dzisiejszej Albanii
wytworzyli mieszkający tam serbscy rolnicy oraz koczownicze albańskie
plemiona pasterskie. Prawo zwyczajowe nakazywało ludności osiadłej udzielać
tzw. stacji pasterzom w okresie przepędów i zimowych leży, za co pasterze
płacili jedną sztukę zwierzęcia od stada liczącego sto sztuk, a za kolibę dla
rodziny – dwie skóry jagniąt (Czekalski i in., op.cit., s. 76). Większość ludności
stanowili wyznawcy prawosławia, natomiast na północy i w miastach wybrzeża
dominowali katolicy.
Podsumowując powyższe informacje należy podkreślić następujące
momenty: 1) ludność albańska do końca średniowiecza zachowała plemienną
strukturę i nie utożsamiała się z jednostkami politycznymi, których granice
regularnie przekraczała w trakcie swoich sezonowych wędrówek; 2) w związku z
faktem, że zachowywała ona lojalność jedynie wobec swoich przywódców
klanowych (filarchów), nie może być mowy o albańskiej świadomości narodowej;
3) współdziałanie serbskiej ludności rolniczej z albańskimi koczowniczymi
pasterzami sprzyjało nawiązywaniu wzajemnych kontaktów i mieszaniu się
ludności; 4) bardzo prawdopodobny jest proces slawizacji grup ludności
albańskiej, decydujących się na przejście na osiadły tryb życia; 5) wysoce
prawdopodobny jest też proces slawizacji przedstawicieli wyższych warstw
ludności albańskiej, których pełnione funkcje zmuszały do wchodzenia w częste
kontakty z Serbami, zwłaszcza w okresach dominacji politycznej Serbów, np. w
XIV wieku za panowania Urosza II Milutina oraz Stefana Duszana, kiedy
wzmocniona została pozycja albańskich rodów możnowładczych (op.cit. s. 71).
Przemieszanie ludności albańskiej i serbskiej oraz procesy slawizacji
wyższych warstw społeczności albańskich nie dają podstaw do bezspornego
określenia przynależności narodowej poszczególnych rodów i pojedynczych
postaci znanych z kart historii. Dotyczy to także rodu Kastriotów i postaci
Skanderbega. Wynika to m.in. z najstarszego źródła informacji o Skanderbegu,
jakim jest biografia autorstwa duchownego katolickiego ze Szkodry, Marina
Barletiego, opublikowana w latach 1508-1510, pod tytułem Historia de vita et gestis
Scanderbegi Epirotarum principis, która była następnie wznawiana w wielu wersjach
językowych2.
Liczne
późniejsze
badania
dowiodły,
że
wbrew
rozpowszechnionym opiniom, Jerzy Kastriota nie był Albańczykiem (Gopčević
1890; Hadži-Vasiljević 1906, 1909; Đorđević 1913; Balkanicus 1913; Stepanović
1913). Zarówno on jak i jego ojciec Jan, który przyjął pod koniec życia imię
zakonne Joachim, a także brat Reposz (również zakonnik) zostali pochowani na
terenie serbskiego monastyru w Hilandarze (gr. Chilandariou) na słynnej górze
Tłumaczenia ukazywały się głównie w XVIII wieku, kiedy imię Skanderbega stało się
szerzej znane dzięki wykonaniom opery Skanderbeg Antonio Vivaldiego.
2
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Atos. W miejscu tym, oprócz pochówków mnichów, znajdują się wyłącznie
groby wybitnych serbskich władców i arystokratów oraz członków ich rodzin.
Matką Skanderbega, a żoną późniejszego brata Joachima była Wojsława ze starej
arystokratycznej rodziny Branković, która odegrała w poprzednich wiekach
istotną rolę w historii Serbii (Petrović 2016). Albańskie wyjaśnienia, że
przyczyną złożenia doczesnych szczątków Skanderbega w Hilandarze były jego
wybitne dokonania, nie są w żadnej mierze przekonujące. Jeżeli był on istotnie
Albańczykiem, to byłby to jedyny przedstawiciel tej nacji, którego kości znajdują
się w hilandarskim monastyrze (Gorin 2012). O wiele bardziej racjonalne byłoby
przyjąć, że Skanderbeg był Serbem, nawet jeżeli walczył także w interesie
przodków Albańczyków, i dlatego został pochowany w nekropolii serbskiej, a
nie w albańskiej.
Racjonalna analiza argumentów dostarczanych przez badaczy
przeszłości Bałkanów wykazuje radykalną sprzeczność w interpretacji
pochodzenia i tożsamości etnicznej Jerzego Kastrioty. Jedni, zwłaszcza liczni
historycy serbscy z XIX i XX wieku, opierając się na dostępnych dokumentach,
uważają go za arystokratę serbskiego. Wbrew tej opinii i w sprzeczności z
dokumentami historycznymi, większość autorów publikacji współczesnych
utrzymuje, że Skanderbeg to bohater narodowy Albanii. Wydaje się, że w Polsce
powinniśmy mieć zrozumienie dla takiej postawy i uporczywego
podtrzymywania mitu założycielskiego tożsamości narodowej Albańczyków.
Podstawą tego zrozumienia powinno być stanowisko części opinii publicznej
Litwy, zgodnie z którym niektóre postaci bardzo ważne dla polskiej kultury
narodowej były narodowości litewskiej. Jest wysoce prawdopodobne, że
Skanderbeg mógł traktować ziemie dawnego Arbanonu i dzisiejszej Albanii jako
swoją ojczyznę, tak samo, jak opiewaną w poezji ojczyzną Adama Mickiewicza
była Litwa. Ponieważ nie przeszkadza to nam w traktowaniu go jako wielkiego
twórcy polskiej kultury, pozwólmy Serbom czcić Jerzego Kastriotę jako
bohatera Serbii. Tym bardziej, że wiele wskazuje na to, że historia Skanderbega
jako mit założycielski Albanii stanowi także mit w zwykłym znaczeniu. Jest to
taki sam mit jak ten, zgodnie z którym Sapiehowie, Radziwiłłowie, może też
Piłsudscy i wiele innych rodów zasłużonych dla polskiej kultury to rody
litewskie, a nasz wielki poeta to w rzeczywistości Litwin Adamas Mickievičius.
Słabością niektórych polskich opracowań podtrzymujących tezę o Skanderbegu
jako bohaterze albańskim jest ujawniana wielokrotnie sympatia badaczy dziejów
Albanii i albanologów do Albańczyków, przejawiająca się m.in. w wielokrotnym
podkreślaniu ich „męstwa” i „dzielności”, co np. można zauważyć bez trudu w
monografii Czekalskiego, Hauzińskiego i Leśnego (2009). Afekty tego typu nie
mogą jednak w najmniejszym stopniu zakłócać postawy chłodnego, naukowego
sceptycyzmu, jaka koniecznie powinna cechować osoby podejmujące badania
naukowe.
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Hipoteza iliryjska
Oprócz historii Skanderbega, bardzo ważne znaczenie dla tożsamości
albańskiej ma powszechnie przyjęta doktryna, zgodnie z którą Albańczycy są
ludnością autochtoniczną zachodniej części Bałkanów, potomkami
mieszkających tu w starożytności Ilirów. Podkreślanie autochtoniczności (czyli
pierwszeństwa) ma być podstawą do umocnienia pozycji Albańczyków w
stosunku do sąsiednich ludów, zwłaszcza słowiańskich, które osiedliły się w
regionie dopiero w VII wieku. Hipoteza o iliryjskich przodkach Albańczyków
pochodzi od klasyków albanologii i językoznawców (głównie niemieckich,
austriackich i włoskich) z XVIII i XIX wieku. Należy do nich J.E. Thunmann,
autor Untersuchungen über die Geschichte der östlichen europäische Völker z 1774 roku,
oraz J.G. von Hahn, który w 1854 roku opublikował 3-tomowe Albanesische
Studien. Chociaż w ciągu XX wieku wielu badaczy wysuwało zastrzeżenia do tezy
o iliryjskim pochodzeniu Albańczyków, poglądy Thunmanna i Hahna
bezkrytycznie powtarzali i rozwijali autorzy najbardziej rozpowszechnionych
podręczników i encyklopedii w wielu krajach, także w Polsce. Cytowana już
Historia Albanii Czekalskiego, Hauzińskiego i Leśnego (2009) zawiera przeszło
20 stron poświęconych Ilirom, uważając ich w sposób oczywisty za przodków
Albańczyków. Podobne podejście prezentuje także powszechnie cytowany
Historyczny słownik Albanii Roberta Elsie, dla którego teza o pierwszeństwie
Albańczyków jako mieszkańców Bałkanów stanowi aksjomat: ”Ancestors of
Albanians were living in the southern part of the Balkan peninsula long before the Slavic
invasions of the sixth and seventh centuries AD, and affiliations with the Illyrians would seem
logical” (Elsie 2010, s. lii). Elsie nie podejmuje dyskusji z ustaleniami m.in.
chorwackiego językoznawcy Henryka Baricia i bułgarskiego badacza V.I.
Georgijewa, który wykazał, że współczesny język albański nie kształtował się na
obszarze dawnej Ilirii (Georgiev 1960). Wskazywali oni m.in. na frygijskoarmeńskie a nie iliryjskie powiązania języka albańskiego, a także na fakt, że nie
istnieją żadne ślady obecności Albańczyków na tych terenach od czasów
iliryjskich (por. także: Hamp 1966; Fine 1991; Turnock 1988; Madgearu &
Gordon 2007). Zwolennicy hipotezy iliryjskiej, do których należy większość
autorów najbardziej popularnych publikacji pomijają fakt, że Ilirowie nie
pozostawili pisanych dokumentów i jedyne dowody ich istnienia pochodzą z
tekstów greckich i łacińskich. Brak jakichkolwiek argumentów pozwalających
wiązać język albański z iliryjskim wykazali także badacze z Uniwersytetu
Wiedeńskiego, Stefan Schumacher i Joachim Metzinger (Likmeta 2011). Ich
argumenty nie są jednak uwzględniane przez autorów głównego nurtu. Nie
bierze się też pod uwagę najstarszego znanego opracowania zawierającego
szczegółowe informacje na temat etnogenezy ludności Cesarstwa
Bizantyńskiego, jakim jest De administrando imperio, napisanego w X wieku przez
cesarza Konstantyna VII Porfirogenetę (905-959). Dokument ten wymienia
wiele ludów Imperium, wspominając także o Albańczykach. Problem polega
jednak na tym, że umiejscawia on ich nie na Bałkanach, ale w dorzeczu Kury, na
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terytorium dzisiejszego Azerbejdżanu. Pierwsze wzmianki o Albańczykach na
Bałkanach pochodzą dopiero z XI wieku.
Chociaż badania historyczne nie dostarczyły wiarygodnych argumentów
na iliryjskie pochodzenie Albańczyków, teza ta stanowi element programów
studiów nie tylko na albańskich uniwersytetach. Treści dokumentów takich jak
wspomniany De administrando imperio nie uwzględnia się, gdyż kłócą się one z
przyjętym wcześniej dogmatem. Polscy autorzy Historii Albanii nie uznali nawet
za stosowne wspomnieć o istnieniu tego cennego historycznego źródła
przyjmując, że kaukaska Albania z bałkańską „oprócz identycznej nazwy nie ma
żadnych związków genetycznych” (Czekalski i inni, op.cit. s. 64). O możliwości
związków między dwoma Albaniami świadczy już sama ich lokalizacja na
przeciwległych peryferiach tego samego państwa. Pominięcie tego faktu przez
polskich autorów może wynikać z ich dążenia do uniknięcia sformułowań
kontrowersyjnych wobec ustaleń nauki albańskiej i albanologii europejskiej.
Koncepcja migracji Albańczyków z Kaukazu na Bałkany w IX i X wieku, kiedy
trwały jeszcze intensywne przemieszczenia ludów ze wschodu na zachód (np.
Madziarowie), była żywa wśród badaczy od czasów renesansu, ale obecnie przez
większość historyków jest odrzucona. W niektórych publikacjach użyty jest
argument, że przecież język albański należy do rodziny indoeuropejskiej a nie
kaukaskiej. Problem w tym, że na Kaukazie do dzisiaj mieszkają ludy kaukaskie,
tureckie, a także indoeuropejskie, do których należą np. Osetyjczycy, Tatowie i
Tałysze (Schwander-Sievers, Fischer 2002). O późnym pojawieniu się
Albańczyków na Bałkanach świadczy też to, że na zamieszkanych przez nich
obszarach zaskakująco wielką przewagę w nazewnictwie geograficznym mają
nazwy słowiańskie, co przyznają także Czekalski, Hauziński i Leśny (2009).
Ułomności hipotezy iliryjskiej ujawniają także publikacje autorów, którzy
formalnie wywodzą Albańczyków od starożytnych Ilirów. Dotyczy to także
cytowanej już polskiej Historii Albanii, która zawiera wiele faktów dotyczących
starożytnych mieszkańców wschodniego wybrzeża Adriatyku. Pierwszym jest
brak jakichkolwiek dokumentów pozwalających poznać ich język. Nie są też
znane żadne inskrypcje w języku iliryjskim. Trudność tę nasi badacze pokonują
twierdząc, że współczesny język albański jest „jedynym zachowanym językiem z
grupy iliryjskiej” (Czekalski...., op.cit, s. 6). Trudno orzec, na jakich podstawach
oparte jest przeświadczenie o istnieniu „grupy iliryjskiej”, skoro nawet język
Ilirów nie został zbadany. W dostępnej literaturze brakuje bowiem informacji
także na temat pozostałych języków wchodzących w skład postulowanej grupy.
Strabon (1924) wymienia nazwy plemion iliryjskich takie jak Autariatae, Dardanii,
Ardiaei, które posługiwały się zbrojami celtyckimi ale stosowały tatuaże typowe
dla Traków. Ludy te żyły przemieszane z Celtami. Południowe plemiona
iliryjskie (na obszarze dzisiejszej Albanii), zamieszkujące ziemie na południe od
rzeki Drin, poddane były procesom hellenizacji (Wilkes 1996). W III wieku
p.n.e. Rzymianie podjęli szereg wypraw przeciwko Ilirom, którzy na szeroką
skalę uprawiali piractwo utrudniające rozwój żeglugi. Po trwających kilkadziesiąt
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lat krwawych wojnach, Iliria wraz z Macedonią i Epirem została włączona do
Rzymu, który jeszcze wielokrotnie musiał interweniować, by tłumić iliryjskie
powstania, a także przeciwdziałać inwazjom Pannonów, Getów i innych ludów
barbarzyńskich, które powtarzały się aż do czasów Oktawiana Augusta. Od roku
45 p.n.e. istniała w ramach Imperium prowincja Illyricum. Od stłumienia
powstania dalmatyńsko-panońskiego (wspomnianego także przez Strabona w 3
rozdziale księgi VII) w 10 roku n.e., jej terytorium, czyli obszary na północ od
Lissos (ob. Lezha w pn. Albanii, przy ujściu rz. Drin) włączono do prowincji
Dalmacji, a tereny położone dalej na południe – do prowincji Macedonii.
Nazwa Ilirii zniknęła wówczas z map, a ludy iliryjskie i celtyckie (także te
zhellenizowane) zamieszkujące wybrzeże dalmatyńskie, podlegały procesom
latynizacji. Sprzyjało temu intensywne rzymskie osadnictwo. W relacji Strabona
(księga VII, rozdział 7), ziemie iliryjskie były wówczas silnie wyludnione na
skutek działań wojennych, a wiele wcześniej istniejących miast przestało istnieć:
„kiedy większa część kraju wyludniła się, a miasta zanikły, wyznaczenie granic
poszczególnych plemion nie jest możliwe”. Podobnie jak w innych prowincjach,
Rzymianie starali się zachęcać przedstawicieli lokalnej arystokracji do
współpracy, przyznając podbitym ludom ograniczoną autonomię. Terytorium
dzisiejszej Albanii, która dzisiaj traktowana jest jako kraj peryferyjny, w czasach
rzymskich miało zupełnie odmienny, centralny charakter. Prowadziła tędy
najważniejsza droga Imperium Rzymskiego, via Egnatia, która stanowiła
przedłużenie słynnej via Appia, łącząc Rzym z Grecją i prowincjami
azjatyckimi. Prowadziła ona z portu Dyrrachium (ob. Durrës), przez Scampę
gdzie znajdował się silny garnizon (ob. Elbasan) i Lychnidos (ob. Ochryda) do
Salonik i Konstantynopola. Szlak via Egnatia wyznaczał kierunek ekspansji
ekonomicznej, migracji ludności i kolonizacji, a także przenikania wpływów
kulturowych. Dzięki swojej lokalizacji ziemie dzisiejszej Albanii należały do
najlepiej rozwiniętych gospodarczo i najsilniej zurbanizowanych obszarów
Imperium. Liczne miasta iliryjskie przybierały charakter rzymskich kolonii, m.in.
Dyrrachium, Szkodra – dawna stolica Ilirów, Apollonia, Buthroton (ob. Butrint),
Walona (ob. Vlora), Lissos (ob. Lezha). Ilirowie korzystali z dobrej koniunktury
gospodarczej, robili kariery w administracji i wojsku (głównie we flocie), a
dwóch z nich zostało nawet cesarzami (Klaudiusz Gocki i Aurelian). Z trudem
niegdyś podbici Ilirowie stali się najwierniejszymi sługami Rzymu, przejmując
język, obyczaje i pismo rzymskie (Wilkes 1996). Jak informuje Malicki, po
podboju przez Rzym „w stosunkowo krótkim czasie Istria i Dalmacja uległy całkowitej
romanizacji” (Malicki 1974, s. 88). Skoro proces ten objął, jak wynika z kolejnych
akapitów, także tereny położone na dalekim zapleczu, takie jak okolice Naissos
(ob. Nisz), Sirmium (Sremska Mitrovica), Singidunum (Belgrad), trudno byłoby
oczekiwać, aby romanizacji oparła się południowa Iliria, położona przy
głównym szlaku via Egnatia. Ponieważ w języku albańskim badacze nie znaleźli
oznak istotnych wpływów romańskich (Malicki, op.cit. s. 92), hipoteza iliryjska
nie znajduje oparcia w faktach. Historycy piszą, że dzięki zaawansowaniu
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procesów rozwoju społeczno-ekonomicznego ziemie iliryjskie okazywały się
najbardziej odporne na nękające Imperium kryzysy gospodarcze (Czekalski,
Hauziński, Leśny 2009, s. 50-51). Ten bardzo korzystny, sprzyjający romanizacji
okres rozwoju przerwały dopiero najazdy Gotów i Wandalów w V wieku, oraz
Słowian i Awarów w VI i VII wieku. Zwłaszcza słowiańska inwazja całkowicie
zmieniła kraj, rujnując gospodarkę i zmieniając całkowicie jego oblicze etniczne.
Świadectwem tego jest rozpowszechnienie nazw słowiańskich na całym
terytorium zamieszkanym przez Albańczyków.
Zaprezentowany zarys dziejów ziem albańskich zmusza do
zakwestionowania tezy o iliryjskim pochodzeniu Albańczyków z następujących
powodów: 1) nie jest znany język (lub języki) Ilirów, co sprawia, że wszelkie
porównania tego języka z albańskim i jego klasyfikowanie jest pozbawione
racjonalnych podstaw; 2) historyczna Iliria obejmuje głównie Dalmację, zaś
większa część dzisiejszej Albanii w czasach rzymskich należała do Macedonii i
Epiru, zamieszkanych przez ludność grecką lub zhellenizowaną; 3)
uwarunkowania społeczne na terenach prowincji rzymskich obejmujących
dzisiejszą Albanię wybitnie sprzyjały asymilacji miejscowych plemion, które w
ciągu kilku stuleci (od czasów Oktawiana do najazdów Gotów w V wieku), nie
były w stanie zachować swojej tożsamości; 4) brak literatury ani nawet inskrypcji
w języku iliryjskim dowodzi, że w społecznościach iliryjskich nie ukształtowały
się elity etniczne zdolne do zachowania języka, który musiał zaniknąć w ciągu
kilkunastu pokoleń funkcjonowania w rzymskim otoczeniu; 5) jeżeli nawet po
tym okresie istniały gdzieś iliryjskie enklawy etniczne, zostały one efektywnie
unicestwione w następstwie najazdów germańskich, a zwłaszcza na skutek
niszczącej inwazji Słowian i Awarów, które całkowicie zmieniły oblicze etniczne
kraju; 6) mało przekonujący okazuje się koronny argument zwolenników
hipotezy iliryjskiej, oparty na relacji Klaudiusza Ptolemeusza z II wieku, który na
swojej mapie umieścił lud Albanoi w okolicach dzisiejszej środkowej Albanii;
okazuje się bowiem, że nazwa ta występuje także w innych regionach, a np. lud
Serboi na tej samej mapie zlokalizowany jest na Kaukazie; badacze
niejednokrotnie wykazywali, że opieranie się na samym tylko brzmieniu nazw
dawnych ludów lub miejscowości prowadzi do nieporozumień i błędnych
wniosków (por. Wilkes 1996, s. 279).
W świetle powyższych argumentów za nieporozumienie należy uznać
wywód sugerujący, jakoby Ilirowie nie tylko oparli się trwającym przez 450 lat
procesom romanizacji (a wcześniej nie krócej trwającej hellenizacji), ale także
przetrwali na terenach górskich trzysta lat inwazji barbarzyńskich ludów, by dać
początek narodowi albańskiemu. O wiele bardziej prawdopodobna wydaje się
wersja, zgodnie z którą plemiona albańskie przybyły na Bałkany w X-XI
wieku. Argumentów na rzecz takiej interpretacji dziejów Albańczyków
dostarcza antropologia kulturowa. Przodkowie Albańczyków przynieśli do
swojej nowej ojczyzny wiele cech kulturowych, które są typowe dla ludów
kaukaskich: górskie pasterstwo wędrowne, klanowa struktura społeczeństwa,
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wierność zasadom tradycyjnego kodeksu honorowego, obejmującego m.in.
obowiązek krwawej zemsty. Albański klan (fis) jest tym samym co współczesny
czeczeński lub inguski tejp, zarządzany przez radę starszych (kuwend). Tak jak u
ludów Kaukazu, u Albańczyków ukształtowały się dwie sfery życia społecznego.
Pierwsza obejmuje zewnętrzne formy życia w ramach oficjalnego systemu
ideologicznego i prawnego. Druga, wewnętrzna, będąca wyrazem zakorzenienia
w tradycji, jest niezmienna, niezależna od pierwszej, stanowiąc źródło duchowej
siły i tożsamości etnicznej (por. Wasiuta & Wasiuta, 2016, s. 52-55; 2017). Stan
świadomości i postępowanie Albańczyków podporządkowane jest zasadom
kodeksu honorowego besa. Analogicznie ludy Kaukazu przed prawem
państwowym i koranicznym respektują adat – zbiór zwyczajów i tradycji
dotyczących m.in. własności, rodziny, etyki – przekazywany z pokolenia na
pokolenie. Kaukaz to obszar silnie zróżnicowany językowo, ale nawet obce
sobie pod względem językowym ludy, na skutek wielowiekowego sąsiedztwa
upodobniły się do siebie pod względem wielu cech kultury. Współcześni
Albańczycy należą wprawdzie do indoeuropejskiej rodziny językowej, ale
kulturowo wciąż stanowią część Kaukazu, z którego zapewne wyemigrowali
przed tysiącem lat.
Literatura albańska
Żadnych argumentów na rzecz iliryjskiego pochodzenia języka
albańskiego nie dostarcza literatura albańska, która w niewielkim stopniu
przyczyniła się do rozwoju świadomości narodowej. Najstarszy znany tekst
albański to formuła chrzcielna zapisana w 1462 roku przez katolickiego
arcybiskupa Durrës, Pala Engjelli. Pierwszą książką w języku albańskim jest
mszał z 1554 roku, którego autorem jest również duchowny katolicki Gjon
Buzuku. Jest charakterystyczne, że wysokie stanowiska w hierarchii kościoła
katolickiego zajmowali także inni twórcy albańskiej literatury, Pjeter Budi
(arcybiskup Sape) i Pjeter Bogdani (arcybiskup Prizrenu). Wspomniani już
badacze austriaccy, Matzinger i Schumacher podkreślają szczególne
zaangażowanie kościoła katolickiego w rozwój literatury albańskiej.
Franciszkanie i jezuici organizowali albańskie szkolnictwo, a najbardziej znany
poeta albański Gjerg Fishta (1871-1940) także był franciszkaninem. Bez
twórczości literackiej duchownych katolickich nie byłoby literatury ani żadnych
innych oznak świadczących o istnieniu języka albańskiego. Wszelkie inskrypcje
obecne na obszarach zamieszkanych przez ludność albańską wykonane są w
języku greckim, łacińskim i serbskim. Nawet dokumenty związane z albańską
deklaracją niepodległości z 1912 roku zostały spisane nie po albańsku, ale po
turecku. Ponieważ ministrowie pierwszych albańskich rządów nie znali pisma
albańskiego, oficjalne dokumenty redagowane były po turecku. Zaskakujące jest
też to, że pochodzący z Kosowa i innych części Bałkanów uczestnicy kongresu
wszechalbańskiego w Walonie w 1912 roku w ogóle nie mówili po albańsku
(Iskenderov 2014).
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Zarówno albańska literatura, jak i tożsamość narodowa nie wydają się
rezultatami procesów historycznych zachodzących wewnątrz społeczeństwa, ale
były zainicjowane i stymulowane z zewnątrz, mianowicie przez Kościół
katolicki. Godna uwagi jest czasowa zbieżność pojawienia się albańskiej
literatury z okresem słabnięcia Bizancjum, co implikowało również ograniczenie
wpływów prawosławia. Upadek Konstantynopola ewidentnie ułatwił misję
Kościoła katolickiego na terenach zamieszkanych przez ludność albańską. W
wyniku rozpadu Bizancjum wytworzyła się przestrzeń dla działalności Kościoła
katolickiego, mającej na celu przeciągnięcie Albanii w orbitę wpływów
zachodnich. W ten sposób można wytłumaczyć tak silne zaangażowanie kleru
katolickiego w rozwój pisma i literatury albańskiej w alfabecie łacińskim. Jej
nagłe pojawienie się na początku ery nowożytnej może oznaczać, że jej rola jest
analogiczna do tej, jaką pełni mit Skanderbega i hipoteza iliryjska. Jest wysoce
prawdopodobne, że literatura albańska w alfabecie łacińskim jest
lingwistycznym konstruktem politycznym, którego celem było wsparcie
działań mających na celu zmianę geopolitycznej sytuacji zachodniej części
Bałkanów. Zacieranie śladów cywilizacji bizantyjskiej było elementem strategii
realizowanej przez Republikę Wenecką i Watykan. Na początku XX wieku w
powszechnym użyciu wśród ludności albańskiej był język i pismo tureckie. Język
albański propagowany przez Kościół katolicki był sztucznym tworem,
szczególnie niechętnie akceptowanym przez ludność mieszanego pochodzenia
(Petrović, Kamčevski 2016).
Podobną strategię zastosowano później także w innych krajach, m.in. w
Bośni i Hercegowinie po wejściu tego kraju w skład Austro-Węgier. Napisano
nowe podręczniki historii, wprowadzając nazwę „Bośniacy”, dla odróżnienia
miejscowej ludności od Serbów. Również używany przez ludność dialekt języka
serbskiego nazwano językiem bośniackim. Scholastyka katolicka jest znana z
rygoryzmu, przywiązania do logiki i precyzji przy rozróżnianiu pojęć. W Bośni
misjonarze katoliccy poszli w tym rygoryzmie znacznie dalej: stworzyli bowiem
rozróżnienia i dystynkcje powołując do życia całkiem nowe byty tam, gdzie
wcześniej ich nie było (Proroković 2014). W krajach bizantyjskiego kręgu
cywilizacyjnego po wycofaniu się Turków, tam gdzie tylko Kościół katolicki
znajdował jakikolwiek punkt zaczepienia, pojawiały się nowe narody o
określonych „hybrydowych” tożsamościach, powstawała nowa literatura, a w
szczególności nowa historia. Albania z mitem Skanderbega, hipotezą iliryjską i
literaturą tworzoną na polityczne zamówienie jest najlepszym przykładem tego
typu procesów. Innym ich przejawem jest ustanowienie tzw. języka
macedońskiego, który nie istniał aż do roku 1945, a opisywany był jako jeden z
południowych dialektów serbskiego. W okresie komunistycznym panowała
zasada „słaba Serbia – silna Jugosławia”, co tłumaczy wysiłki władz
państwowych mające na celu osłabienie znaczenia Serbii i pozycji kultury
serbskiej drogą jej podziału na mniejsze „narody”: Czarnogórzan, Bośniaków,
Macedończyków. W przypadku tych ostatnich podstawą wydzielenia był język:
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językiem macedońskim nazwano dialekt prilepsko-bitolski języka serbskiego
używany w środkowej Macedonii. Obszar który wcześniej znany był jako
Południowa Serbia, lub Stara Serbia, stał się nagle Macedonią. Podkreślaniu
odrębności od Serbii towarzyszy odwoływanie się to tradycji starożytnych.
Skopje udekorowano pomnikami Aleksandra Wielkiego, jego ojca Filipa i innych
starożytnych władców Macedonii. Miejskiemu portowi lotniczemu również
nadano imię Aleksandra. Podobnie jak Albańczycy uważają się za potomków
Ilirów, współcześni Macedończycy chcieliby widzieć wśród swoich przodków
Aleksandra Wielkiego. Tymczasem prawdziwi Macedończycy, podobnie jak
Ilirowie, Dakowie, Getowie, Trakowie i inne starożytne ludy Bałkanów, przestali
istnieć na skutek asymilacji, migracji, w efekcie wojen i innych procesów
dziejowych. Starożytni Macedończycy mówili prawdopodobnie po grecku i nie
mają nic wspólnego ze współczesną ludnością słowiańską tego kraju, podobnie
jak Albańczycy z Ilirami a Bułgarzy z Trakami. Wymownym przykładem
falsyfikowania historii jest słynny most na Wardarze w Skopje. Był on
zbudowany za panowania cara serbskiego Duszana Mocnego (1308-1355), kiedy
Skopje było stolicą serbskiego państwa. Tymczasem napis umieszczony na
moście informuje, że był on remontowany w XV wieku przez Turków, którzy
wtedy właśnie zdobyli miasto. Informacja o tym, kto zbudował most jest
zupełnie pominięta prawdopodobnie dlatego, że serbskie pochodzenie okazuje
się o wiele bardziej problematyczne dla tożsamości Macedończyków, niż
niewola turecka.
W przypadku Albańczyków nie można stwierdzić, że podobnie jak
Macedończycy, wszyscy oni byli w przeszłości Serbami. Istnieją jednak poważne
argumenty pozwalające na stwierdzenie, że wielu Albańczyków posiada
serbskich przodków. Cytowany wyżej Iskenderov (2014) przytacza m.in.
wypowiedzi rosyjskiego konsula w Mitrowicy, Sergieja Tuholki, który na
początku ubiegłego wieku pisał o „albanizacji” ludności serbskiej. Zgodnie z
relacją Tuholki, katolicka ludność wsi Janjevo koło Prisztiny mówiła po serbsku,
natomiast kler katolicki usilnie starał się zaszczepić w nich poczucie tożsamości
albańskiej. W XVIII i XIX wieku miał także miejsce proces islamizacji ludności
serbskiej (zwłaszcza Serbów wyznania katolickiego) wokół Prizrenu i Djakovicy.
Wraz z przyjęciem islamu byli oni rejestrowani jako Turcy, a w końcu XIX
wieku stali się ważną częścią narodu albańskiego.
Budowa tożsamości albańskiej wydaje się dzisiaj zakończona, ale
zapewne będzie ona wymagała dalszej troski i specjalnych impulsów do
rozwoju, które zapewniłyby trwałość w dłuższej perspektywie. Konieczność ta
wynika ze słabości fundamentów, na których tożsamość ta się opiera. Iliryjska
hipoteza pochodzenia Albańczyków jest niemożliwa do potwierdzenia, co
sprawia, że identyfikowanie się z Ilirami staje się bezpodstawne. Mit
Skanderbega jest z kolei przykładem historycznej fikcji. Tożsamość albańska w
jej obecnej postaci okazuje się wyrazem usilnego dopasowywania i interpretacji
mrocznej historii, aby służyła ona bieżącym celom i aspiracjom geopolitycznym.
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Zwolennicy tych aspiracji zdają się nie dostrzegać, że w oficjalnej historii Albanii
pomija się dokumenty historyczne, pochodzenie etniczne wywodzi się od ludu,
którego język nie jest znany, literatura narodowa powstaje na polityczne
zamówienie, a główny bohater narodowy jest de facto przedstawicielem innej
nacji. Mimo tych wszystkich kontrowersji i argumentów podważających główne
fundamenty albańskiej tożsamości, naród ten, dysponując dwoma państwami,
stał się jednym z najważniejszych podmiotów politycznych Bałkanów. Obecna
pozycja geopolityczna Albańczyków nie ma uzasadnienia w ich historii, ani w
osiągnięciach ich narodowej kultury (Petrović, Kamčevski 2016, s. 22).
Ustanowienie państw albańskich
W rezultacie pierwszej wojny bałkańskiej w 1912 roku Turcja została
niemal wyparta z Bałkanów. Aby nie dopuścić do powstania zbyt silnego
państwa serbskiego, w interesie mocarstw zachodnich było utworzenie Albanii,
blokującej Serbom dostęp do Morza Adriatyckiego. Od tego momentu Albania
pełni rolę stałego adwersarza Serbii, która wyrastała na poważną przeciwwagę
Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Mocarstwo to dążyło do otoczenia terytorium
Serbii państwami satelickimi, przy czym polityka ta nie zakończyła się z chwilą
rozpadu państwa Habsburgów. W ostatnich dekadach Unia Europejska
efektywnie wspomagała Albańczyków w działaniach uwieńczonych sukcesem,
jakim było powołanie drugiego państwa albańskiego na terytorium serbskiej
prowincji Kosowo. Serbowie ponownie znaleźli się w otoczeniu państw mniej
lub bardziej uległych wobec potężnego wroga, którego rolę tym razem pełniła
Unia Europejska. Aby zrozumieć znaczenie terytorium Kosowa dla Serbii należy
uwzględnić fakt, że właśnie tam znajdowało się centrum średniowiecznego
państwa serbskiego (Stara Serbia), tam znajduje się Kosowe Pole – miejsce
wielkiej bitwy z Turkami, gdzie poległo serbskie rycerstwo, tam też leży Raszka
– najstarsza serbska stolica jak i szereg ważnych dla serbskiej historii miejsc.
Albańczycy pojawili się tu w XVII wieku na skutek polityki prowadzonej przez
administrację turecką.
Wyjątkową postacią albańskiej sceny politycznej w tym niekorzystnym
dla Serbii okresie był Essad Pasha Toptani – polityk, który dążył do współpracy
albańsko-serbskiej i stworzenia unii dwóch narodów. Organizował pomoc dla
Serbów podczas ciężkich walk, jakie toczyli oni w górach Albanii w 1915 roku.
Jego plany zbliżenia Albanii i Serbii zostały zniweczone w Paryżu w 1920 roku,
kiedy Toptani został zamordowany w skrytobójczym zamachu, którego sprawca
uważany jest dzisiaj w Albanii za bohatera narodowego. Czternaście lat później,
prawdopodobnie ten sam zleceniodawca zdecydował o śmierci króla Jugosławii
Aleksandra I, którego zamordowano w Marsylii. Od tego momentu nikt już nie
ośmielił się głosić koncepcji albańsko-serbskiej jedności i współpracy.
Antagonizm wzmocniony został podczas II wojny światowej, kiedy w sytuacji
okupacji Jugosławii przez Niemcy, Albańczycy przystąpili do hitlerowskiej
koalicji. Sformowali oni specjalną 22 dywizję SS, która odpowiedzialna jest za
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czystki etniczne, m.in. masakrę 500 mieszkańców wsi Velika (ob. w
Czarnogórze). Jest paradoksem, że dywizji tej, która była narzędziem
eksterminacji Serbów, nadano imię serbskiego bohatera – Skanderbega. Po
zakończeniu działań wojennych Albania nie musiała ponosić żadnych kosztów
reparacji, nie musiała starać się o naprawienie szkód i zadośćuczynienie
pokrzywdzonym, ani też nie spotkała się z żadnymi sankcjami. Stało się coś
zupełnie przeciwnego: Serbowie zostali przymusowo i trwale wysiedleni przez
nazistowskie oddziały albańskie z okręgu Kosowo i Metohija, z zakazem
powrotu. Zakaz ten był podtrzymany w jugosłowiańskim prawie, które
wykluczało możliwość repatriacji. Nie był to jedyny paradoks tzw.
socjalistycznej Jugosławii, która w wyniku rozstrzygnięć II wojny światowej była
przecież państwem zwycięskim. Chociaż ludności serbskiej nie pozwalano na
powrót na ojczyste ziemie Kosowa i Metohiji, wprowadzano zachęty dla
Albańczyków, by zajmowali opuszczone przez Serbów domy. Wielu przybyło
wówczas z Albanii nie posiadając żadnych dokumentów. W tej najsłabiej
rozwiniętej części Jugosławii Albańczycy korzystali z różnego rodzaju pomocy
rządowej np. w postaci zwolnień podatkowych. Starano się też wpływać na
rozwój demograficzny jugosłowiańskich Albańczyków. Symbolem aktywnej
pronatalistycznej polityki jest decyzja Josipa Broz Tito, który przyjął obowiązki
ojca chrzestnego wobec każdego dziesiątego dziecka w rodzinie. Nie dotyczyło
to oczywiście rodzin serbskich, tylko wyłącznie albańskich zamieszkujących
Kosowo. Tym należy tłumaczyć eksplozję demograficzną wśród kosowskich
Albańczyków, która w sposób istotny zmieniła strukturę etniczną tego okręgu.
Po wymuszonej rezygnacji wiceprezydenta Jugosławii Rankovicia (Serba)
w 1967 roku, pełnię władzy przejął Tito, który konsekwentnie prowadził proalbańską politykę. W 1974 roku, zgodnie z nową konstytucją, Albańczycy
oficjalnie uzyskali status mniejszości na terytorium Serbii, oraz status głównej
grupy narodowej w okręgu Kosowo i Metohija, któremu przyznano
jednocześnie większy zakres autonomii. Poparcie prezydenta Tito dla ludności
albańskiej było wyrażane na wiele różnych sposobów, co sprzyjało konsolidacji
tej grupy wokół celu, jakim było zdobycie kontroli nad kolejnymi terytoriami
Serbii. Nic więc dziwnego, że po śmierci wieloletniego przywódcy Jugosławii
Albańczycy w Kosowie rozpoczęli rebelię (w marcu 1981), która zainicjowała
pełną okrucieństw z obu stron wojnę domową i przyczyniła się do rozpadu
państwa. Upadek Jugosławii stworzył okoliczności sprzyjające powoływaniu do
życia nowych państw. Jednym z nich jest drugie państwo Albańczyków –
Kosowo. Ustanowiono je dzięki podjętej wcześniej akcji militarnej NATO, która
zmusiła Serbów do wycofania się z terenu autonomicznej prowincji3. Akcję
Atak lotnictwa NATO na Jugosławię nastąpił na rozkaz prezydenta USA Clintona w 1999
roku bez zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ. Trwał on 79 dni i doprowadził do poważnych
zniszczeń w serbskich ośrodkach przemysłowych oraz infrastrukturze. Serbowie zdołali
zniszczyć ponad 50 nowoczesnych maszyn amerykańskich za pomocą radzieckiego sprzętu
opartego na technologii z lat 60-tych. Bezpośrednim pretekstem nalotów była domniemana
3
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militarną poprzedziła kampania propagandowa, której celem było uzyskanie
poparcia europejskiej i amerykańskiej opinii publicznej dla planowanych działań.
Elementem tej kampanii były powielane w mediach informacje o łamaniu praw
człowieka przez władze serbskie w stosunku do albańskiej ludności Kosowa
oraz o działaniach armii serbskiej mających na celu zahamowanie albanizacji
Kosowa. Aby ocenić wiarygodność tego typu informacji, należy wziąć pod
uwagę fakty demograficzne. Otóż od roku 1981, czyli w okresie szeroko
rozpowszechnianych w mediach represji władz serbskich wobec Albańczyków
w Kosowie, liczebność Serbów w tym okręgu zmniejszyła się o prawie połowę
podczas gdy liczebność Albańczyków o tyle samo wzrosła! (Tab. 1).
Tab. 1. Zmiany udziału Serbów i Albańczyków w zaludnieniu Kosowa
Serbowie
Albańczycy
Lata
w tysiącach w procentach w tysiącach w procentach
1871

318

64

161

32

1921

183

48

167

44

1953

190

24

525

65

1981

209

13

1227

77

2013 ~110
6
~1800
92
Źródło: Petrović, Blagojević 1992; Malicki 1974; The World Factbook 2016, Central
Intelligence Agency, Washington, D.C.

Gdyby więc informacje medialne o represjach serbskich wobec ludności
albańskiej były zgodne z prawdą, byłby to jedyny znany w całej historii
przypadek, w którym naród „łamiący prawa człowieka” i stosujący czystki
etniczne (Serbowie) zmniejsza znacząco liczebność na korzyść narodu,
przeciwko, któremu ta zbrodnicza polityka jest prowadzona (Albańczycy).
Zwykle bowiem jest tak, że to naród posiadający przewagę polityczną i militarną
wypiera wrogo nastawioną ludność należącą do odmiennej grupy. Jeżeli ludność,
która jest przedmiotem prześladowań i represji zwiększa swoją liczebność, a
domniemani prześladowcy uciekają chcąc ratować życie, rozsądek nakazuje
ponownie sprawdzić elementarne fakty, by od nowa określić, kto w konflikcie
pełni rolę prześladowców, a kto prześladowanych. Godne podkreślenia jest też
to, że akcja militarna NATO została przeprowadzona pod fałszywym
pretekstem, a masowy exodus ludności albańskiej z Kosowa do Albanii nie mógł
być przyczyną nalotów, gdyż nastąpił już po ich przeprowadzeniu (Bisset 2009).

masakra Albańczyków we wsi Račak, która później okazała się kłamstwem (Gorin 2009, s.
46). Innym wytłumaczeniem ataku był “twardy serbski nacjonalizm” prezydenta Milosevića.
Był on de facto komunistą, który idee nacjonalistyczne wykorzystywał instrumentalnie dla
wzmocnienia własnej pozycji (Petrović, Kamčevski 2016, s. 28).
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Na konieczność ponownego zbadania stosunków albańsko-serbskich w
Kosowie wskazuje wiele wprawdzie publikowanych, ale mających ograniczony
rozgłos informacji. Zgodnie ze świadectwem włoskiego generała Mauro del
Vecchio, po zakończeniu interwencji NATO w 1999 roku, kosowscy
Albańczycy byli sprawcami wielu mordów, gwałtów, porwań dzieci, przestępstw
mających na celu pozyskiwanie ludzkich organów, pożarów domów, ataków na
cerkwie i klasztory, mordowania mnichów itd., których celem ogólnym jest
zatarcie wszelkich śladów obecności serbskiej (Maglie 2016). W ciągu kilku lat
od zakończenia interwencji NATO ponad 200 tysięcy nie-Albańczyków zostało
zmuszonych do porzucenia swoich domów w Kosowie a koordynacją działań
prowadzących do eliminacji Serbów w Kosowie zajmowała się osławiona Armia
Wyzwolenia Kosowa (UÇK) (Hatchett 2009, s. 67). Fakty tego typu długo
pozostawały w ukryciu i dopiero w ostatnich latach zaczynają wychodzić na
światło dzienne. Szczególnym przedmiotem zainteresowania mediów jest
przestępcza działalność przedstawicieli albańskich elit, a nawet najwyższych
władz Kosowa. Szokujące informacje dotyczą m.in. mafijnej działalności
premiera tego państwa, który okazał się szefem gangu handlującego ludzkimi
organami (Lewis 2010).
Deklaracja niepodległości Kosowa nie nastąpiła bezpośrednio po
interwencji NATO, ale dopiero w 2008 roku i zbiegła się w czasie z
największym kryzysem finansowym okresu powojennego. Co istotne, przypadła
ona na okres, kiedy władzę w Serbii sprawował demokratycznie wybrany rząd,
akceptowany przez Albańczyków i ich zachodnich patronów. Pokazuje to, że
prawdziwe przyczyny wydarzeń politycznych związanych z powstaniem nowego
państwa albańskiego leżą daleko poza Serbią i poza Bałkanami. Okazuje się, że
przyczyny zarówno interwencji NATO jak i uznania niepodległości Kosowa nie
były humanitarne („obrona praw człowieka łamanych przez władze Serbii”), ale
czysto geopolityczne, co ujawnia publikowana korespondencja między
najwyższej rangi politykami niemieckimi (Wimmer 2000). Wynika z niej, że
celem NATO było przede wszystkim podporządkowanie byłej Jugosławii
Zachodowi, co nie udało się wojskom amerykańskim bezpośrednio po II wojnie
światowej. Politycy zachodni byli zdecydowani osiągnąć ten cel bez względu na
konieczność łamania prawa międzynarodowego, a w szczególności zasady
nienaruszalności granic. Dzisiaj niepodległości Kosowa strzeże największa poza
Ameryką baza armii Stanów Zjednoczonych Bondsteel (dawna baza Armii
Jugosłowiańskiej Krivolak). Należy podkreślić, że państwo to pozbawione jest
przynoszącej dochody gospodarki, a jego budżet uzależniony jest od dotacji z
krajów NATO, pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Komisji
Europejskiej oraz przekazów pieniężnych z zagranicy (Pacuła 2012). Trudny do
oszacowania jest wkład do kosowskiego budżetu uzyskiwany z produkcji i
handlu narkotykami oraz pozostałych rodzajów działalności przestępczej, w
którą zamieszane są osoby ze szczytów władzy. Albańskie państwo nie posiada
albańskiej nazwy, tylko serbską (od powszechnie występującego tam gatunku
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ptaka). Ponad 90% nazw geograficznych na terytorium Kosowa to nazwy
serbskie, takież samo jest dziedzictwo historyczne w postaci cerkwi i klasztorów
chrześcijańskich. Nie wydaje się, aby w dającej się przewidzieć przyszłości
skuteczna okazała się działalność tych historyków albańskich, którzy próbują
przypisywać powstanie średniowiecznych serbskich budowli sakralnych
działalności plemion albańskich (Vlašković 2013). Są to próby zupełnie
pozbawione podstaw, jako że wszystkie znane źródła oceniają udział
Albańczyków w zaludnieniu Kosowa w XIV wieku na zaledwie 1-2% (Czekalski,
Hauziński, Leśny 2009, s. 76). Jest stosunkowo mało znanym faktem, że
Kosowo jest obszarem posiadającym najwyższą koncentrację obiektów
sakralnych wśród regionów podobnej wielkości w Europie. Przeszło 1000 z nich
powstało w średniowieczu z inicjatywy władców Serbii. UNESCO umieściło
wiele z nich na liście chronionych zabytków pod nazwą „klasztorów
prawosławnych”, pomijając fakt, że są to serbskie klasztory prawosławne,
fundowane przez serbskich królów. Postępowanie takie przypomina do
złudzenia działanie współczesnych mediów zachodnich, które np. Auschwitz
nazywają „nazistowskim obozem koncentracyjnym”, pomijając fakt, że był to
obóz niemiecki. Autorzy takich pominięć niewątpliwie zdają sobie sprawę, że po
upływie dwóch pokoleń, dla żyjących wówczas ludzi kosowskie klasztory będą
klasztorami albańskimi, a Auschwitz może stać się na trwałe „polskim obozem
koncentracyjnym”. Albert Sherman uważa, że tego typu zachowania mediów i
polityków zachodnich są symptomem kryzysu Zachodu, który przyjmuje
paradygmat kulturowy nie liczący się z prawdą historyczną, materialistyczny,
skierowany przeciw tradycji i hegemonistyczny (Sherman 2009, s. 19). Mimo że
Albańczycy starając się zatrzeć ślady obecności Serbów i serbskiej kultury,
niszczą także wielkie pomniki cywilizacji europejskiej (zniszczeniu uległ m.in.
słynny obraz Giotta „Błogosławiona Matka”), państwa zachodnie bezwzględnie
wspierają Albańczyków, nawet z pogwałceniem międzynarodowego prawa.
Kontynuują one politykę komunistycznego reżimu jugosłowiańskiego, który
stworzył autonomiczny okręg albański i stymulował eksplozję demograficzną
wśród albańskiej ludności.
Relacje między Serbią a Albańczykami kosowskimi są obecnie bardzo
napięte (Wilczyński 2016). Wszczęcie dialogu z Albańczykami wymagałoby od
Serbów, ale także od całego świata, poświęcenia prawdy historycznej i akceptacji
iluzji, na których opiera się albańska tożsamość. Albańczycy dla Serbów to
ludzie, którzy zawłaszczyli serbskiego bohatera narodowego, wytrwale niszczą
pomniki serbskiej kultury, przejmują serbską własność na terenie Kosowa4. Aby
Dawna nazwa Kosowa brzmi Kosowo i Metohija. Drugi segment nazwy oznacza, że duża
część tego obszaru była własnością kościelną i zakonną. Został on pominięty w nazwie nowo
ustanowionego państwa. Zawłaszczanie tych ziem obecnie przez Albańczyków jest możliwe
tylko dzięki temu, że w 1991 roku prezydent Jugosławii Milosević (któremu przypisywany
jest serbski nacjonalizm!) odmówił podpisania ustawy przygotowanej przez Parlament, która
4
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szczerze rozmawiać z Albańczykami, Serbowie musieliby wyrzec się znacznej
części swojej historii, swojego dziedzictwa i swoich kościołów. Ich sytuacja
polityczna jest jednak bardzo trudna, gdyż w kwestii konfliktu albańskoserbskiego zachodnia opinia publiczna zajmuje zdecydowanie stanowisko proalbańskie. Jedynym znaczącym sojusznikiem Serbii wydaje się dzisiaj Federacja
Rosyjska, która konsekwentnie odmawia uznania niepodległości Kosowa
(Halilović 2012; Mulalić & Karić 2014).
Konsekwencje i konkluzje
Poparcie ze strony państw zachodnich jakiego doświadczają Albańczycy
w swoich ekspansjonistycznych dążeniach można wytłumaczyć w kategoriach
geopolitycznych. Jest to wyraz presji Zachodu na kraje cywilizacji słowiańskoprawosławnej (określenie S. Huntingtona), ukształtowanej na fundamentach
Cesarstwa Wschodniorzymskiego. Celem tej presji jest przesunięcie granicy
cywilizacyjnej na wschód, co dzisiaj byłoby równoznaczne z poddaniem
społeczeństw bałkańskich wpływom liberalno-lewicowej ideologii, która stała
się dominującym elementem cywilizacji zachodniej. Przyjęcie przez
społeczeństwa bałkańskie tej ideologii byłoby bardzo istotne, gdyż pozwoliłoby
usunąć wszelkie przeszkody mogące utrudniać penetrację systemów
gospodarczych państw przez zachodni kapitał i wielkie korporacje. Upatrując w
perspektywie długoterminowej ekonomicznych korzyści z ekspansji lewicowoliberalnej ideologii i sponsorując niepodległość Kosowa, państwa zachodnie
zdają się nie dostrzegać, że może to mieć daleko idące konsekwencje dla
integralności i stabilności innych państw posiadających mniejszości etniczne i
tendencje secesjonistyczne. Może to dotyczyć Hiszpanii (Kraj Basków,
Katalonia), Włoch (Południowy Tyrol), Francji (Korsyka), Turcji (Kurdystan),
Chin (Tybet), Indii (Kaszmir), i wielu innych państw.
Kontynuacja
polityki
popierania
Albańczyków
z
dużym
prawdopodobieństwem skutkować będzie kolejnymi konfliktami na Bałkanach.
Albańskie pretensje terytorialne nie są ograniczone tylko do Kosowa, ale
dotyczą dalszych obszarów Serbii, a także Macedonii, Grecji i Czarnogóry.
Oznacza to, że Albańczycy mogą wystąpić przeciwko wszystkim swoim
sąsiadom w przekonaniu, że to oni są autochtoniczną ludnością i że całe
zachodnie Bałkany to ich ziemia. Zrobią to mając poczucie, że stoi za nimi cała
potęga Zachodu, której symbolem jest pomnik amerykańskiego prezydenta
Clintona, ustawiony na głównym placu kosowskiej stolicy Prisztiny. Jest nie
wykluczone, że postawa Albańczyków spotka się z reakcją ze strony państw
zagrożonych falsyfikacją historii i utratą terytoriów. Wówczas może się okazać,
że zwycięsko z tej walki nie wyjdzie ani liberalny Zachód ani Prawosławny
Wschód. Albańczycy to w większości muzułmanie. W momencie krytycznym
nakazywała zwrot Kościołowi i klasztorom ziemi zagrabionej przez komunistów w roku
1945.
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zamiast opowiedzieć się po stronie sprawdzonego zachodniego sojusznika,
zdradzą go w imię solidarności islamskiej. Nie jest to trudne do przewidzenia,
jeśli uwzględnić kierowaną z Arabii Saudyjskiej działalność radykalnych mułłów
na terenie Kosowa, co zauważają także liberalno-lewicowe media (Gall 2016).
Przewidywany przez geopolityków jeszcze przed interwencją NATO w Serbii
„zielony korytarz islamski” od Turcji aż po północno-zachodni kraniec Bośni
nie wydaje się dzisiaj koncepcją będącą wyłącznie efektem nie uzasadnionych
obaw i fobii (Nikolovski 1998; Trifković 2009). Może się okazać, że albańskie
państwa staną się w dającej się przewidzieć przyszłości ważnymi ogniwami
pomostu, łączącego Kalifat z jego zachodnimi emiratami, których liczne zalążki
szybko rozwijają się w państwach Europy Zachodniej.
Sformułowana wyżej konkluzja jest nie tyle rezultatem dedukcji, co
raczej stanowi próbę predykcji. W roku 1913 Albańczycy otrzymali niepodległe
państwo podczas gdy inne narody bałkańskie musiały toczyć krwawe walki z
Turkami. W 1941 walczyli oni jako sojusznicy hitlerowskich Niemiec przeciw
serbskiemu ruchowi oporu. Po zakończeniu wojny komuniści wynagrodzili ich
za to wspierając albańską eksplozję demograficzną w Kosowie i przyznając im
autonomię. W ostatniej dekadzie ubiegłego wieku uzyskali oni wszechstronne
wsparcie w walce o uniezależnienie się od Serbii, co w 2008 doprowadziło do
ustanowienia nowego albańskiego państwa. W roku 2015 zdecydowali jednak, że
to wszystko to dla nich za mało: fala migrantów albańskich przekroczyła granice
Unii Europejskiej w poszukiwaniu szans na lepsze życie. Bezrobocie w Kosowie
przekracza 45%, przy czym 60% zaludnienia stanowią osoby w wieku poniżej 25
lat (Alexander 2015; Pacuła 2012). Biorąc pod uwagę specyficzną strukturę
albańskiego społeczeństwa i związaną z tym, szeroko analizowaną w literaturze
naukowej wielką skalę przestępczości wśród społeczności albańskich
rozrzuconych po świecie (Arsovska 2015), nie należy się spodziewać łagodnie
przebiegających procesów asymilacji Albańczyków w społeczeństwie
zachodnim. Jest wysoce prawdopodobne, że Stany Zjednoczone i Unia
Europejska będą zmuszone zrewidować swoją politykę wobec Albańczyków,
podobnie jak były zmuszone zmienić swoją ocenę polityki wspierania ruchów
„wiosny arabskiej”, które doprowadziły do destabilizacji regionu i kryzysu
migracyjnego. Nie wydaje się jednak, że taka reorientacja będzie udziałem
rządów i społeczeństw zdominowanych przez opcję liberalno-lewicową. Rządy i
politycy tej opcji już wielokrotnie wykazywali krótkowzroczność, której źródłem
jest koncentracja na zabezpieczaniu partykularnych interesów politycznych,
osiąganiu krótkoterminowych korzyści ekonomicznych, a także „polityczna
poprawność” skutecznie blokująca możliwość wnioskowania zgodnego z
zasadami logiki.
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Ethno-cultural and geopolitical determinants of Albanian expansion
Since the declaration of independence of Kosovo in 2008, the Albanians are the people
controlling two states. The subject of the article is the circumstances of the existence of
both Albanian states, their geopolitical significance, and possible further consequences of
the political and military assistance that the West grants the Albanians. Albanian
expansion in the western part of the Balkans is shown as an element of the geopolitical
rivalry of the West with the East, and the pursuit of Western civilization to gain a
foothold on the eastern side of the Adriatic. The authors suggest that none of the
competitors will win. On the other hand, the rivalry will help to facilitate and speed up
the expansion of Islam, which is the main religion for the Albanians. The context for the
analyzes carried out is the extensive criticism of the foundations of Albanian national
identity, namely Skanderbeg's history, the so called Illyrian hypothesis, and the role of
the Catholic Church in the development of Albanian language and literature.
Key words: Albania, Balkans, ethnogenesis, Kosovo, Serbia, Skanderbeg
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Mateusz ŁAKOMY
Polskie Towarzystwo Geopolityczne

BEZPIECZEŃSTWO DEMOGRAFICZNE EUROPY
W XXI WIEKU

Abstrakt:
Procesy demograficznego starzenia się i depopulacji zapowiadają spadek znaczenia
gospodarczego i politycznego Europy, oraz zmiany układu sił w obrębie regionu. Celem
artykułu jest dokonanie analizy wpływu spodziewanych zmian demograficznych na
ewolucję układu sił w Europie w XXI wieku i identyfikacja nowej konfiguracji układu
sił pod koniec stulecia. Zaprezentowane są scenariusze zmian w liczebności i strukturze
wieku populacji krajów europejskich oraz kluczowych uczestników systemu
międzynarodowego. Na tej podstawie artykuł zarysowuje scenariusze zmiany
regionalnego układu sił do końca XXI wieku. Przyjmując podejście niedeterministyczne
artykuł zarysowuje perspektywy działań politycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa
demograficznego z punktu widzenia najbardziej zagrożonych krajów Europy
Wschodniej i Południowej.
Słowa kluczowe: demografia, demografia polityczna,
demograficzne, geopolityka, starzenie się, Europa, Polska.

bezpieczeństwo

Projekcje skali zmian demograficznych
Ocena zmian w zakresie bezpieczeństwa demograficznego Europy w
XXI wieku wymaga identyfikacji, w jaki sposób dynamika dzietności,
umieralności i migracji wpłynie na ewolucję liczby ludności i strukturę wieku.
Dokonywanie szacunków dotyczących przyszłych zjawisk demograficznych, w
tym liczby ludności i struktury wieku, należy to typowego przedmiotu
zainteresowań demografii. Projekcji zmian ludnościowych dokonują
powszechnie urzędy statystyczne poszczególnych krajów oraz ośrodki
badawcze, takie jak Wydział Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ, Bank
Światowy, Eurostat, Wittgenstein Centre, czy IIASA, których wyniki różnią się
między sobą ze względu na odmienne założenia (patrz np. O'Neill i in 2001,
Lutz i in. 2013). Demografia rozróżnia przy tym dwa pojęcia: prognoza
demograficzna,
której
zadaniem
jest
przewidywanie
najbardziej
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prawdopodobnego przebiegu zdarzeń, oraz projekcja demograficzna, która
określa możliwy przebieg procesów według z góry założonych scenariuszy
(Holzer 1999). Prognozy demograficzne na okres 5-10 lat zaliczane są do takich,
w których można stosunkowo dokładnie przewidzieć zmiany w liczbie i
strukturze ludności, ponieważ procesy demograficzne zwykle nie podlegają
gwałtownym przemianom. Projekcje natomiast odpowiadają na pytanie „co by
było gdyby”, zakładając zróżnicowaną ewolucję zmiennych w poszczególnych
scenariuszach. Projekcje demograficzne można zatem kalkulować dla dłuższych
okresów. Tego typu projekcje często zwane są „projekcjami ostrzegawczymi”,
które pozwalają ocenić ewentualną celowość lub konieczność modyfikacji
prowadzonej polityki ludnościowej. Dłuższy horyzont czasowy powoduje, że
wyniki projekcji często istotnie różnią się od siebie pokazując, jak istotne
znaczenie może mieć zmiana w wartości dzietności, umieralności i migracji.
Niedostateczne rozróżnienie między prognozą a projekcją prowadzi też do
nieporozumień i spadku zaufania do projekcji, które często oparte były na
błędnych założeniach (Sułek 2017).
Instytucją, której projekcje demograficzne są najczęściej używane do
zestawień międzynarodowych jest Wydział Spraw Gospodarczych i Społecznych
Organizacji Narodów Zjednoczonych, analizujący perspektywy demograficzne
dla wszystkich krajów świata. ONZ aktualizuje swoje projekcje co 2-3 lata,
ostatnia aktualizacja nastąpiła w roku 2015 (poprzednie w latach 2012, 2010 i
2008). Projekcje ONZ z roku 2015, sięgające roku 2100, pozwalają zatem na
identyfikację scenariuszy rozwoju liczby ludności na przestrzeni całego XXI
wieku. ONZ publikuje 8 wariantów projekcji w zależności od różnych założeń
dotyczących dzietności, umieralności i migracji. Warianty różnią się między sobą
głównie założeniami dotyczącymi dzietności, które zostały inkorporowane do
wariantów w 5 odmiennych scenariuszach. Założenia dotyczące umieralności
opierają się na dwóch scenariuszach, podobnie jak założenia dotyczące
międzynarodowej migracji (ONZ 2015a).
Dla kalkulacji dzietności w wariancie średnim najpierw określono, w
której fazie transformacji demograficznej znajduje się dany kraj. Następnie, w
oparciu o dane historyczne dla krajów na danym etapie transformacji, dla
każdego z krajów przeprowadzono 600 tysięcy symulacji możliwej dalszej
ewolucji dzietności. Z powstałych trajektorii wylosowano 60 tysięcy, spośród
których mediana została przyjęta jako wariant średni. Dla wariantu niskiej
dzietności przyjęto, że od roku 2030 dzietność w każdym z krajów będzie o 0,5
dziecka niższa niż w wariancie średnim, a okres 2015-30 będzie okresem
stopniowego spadku w celu osiągnięcia różnicy 0,5 dziecka. Wariant wysokiej
dzietności ma przeciwne założenia: od 2030 roku dzietność będzie wyższa o 0,5
dziecka od wariantu średniego. Wariant stałej dzietności zakłada utrzymywanie
się dzietności z lat 2010-15. Dla wariantu szybkiej zastępowalności przyjęto
osiągnięcie w latach 2015-20 dzietności gwarantującej współczynnik reprodukcji
netto równy 1, czyli osiągnięcie zastępowalności populacji. Z kolei umieralność
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w wariancie normalnym została skalkulowana w oparciu o spodziewane wzrosty
oczekiwanego trwania życia, które zostały określone przez 1 450 tys.
potencjalnych trajektorii. Mediana spośród wylosowanych 100 tys. trajektorii
została przyjęta jako wariant normalny. Wariant stałej umieralności natomiast
przyjmuje utrzymywanie się umieralności jak w latach 2010-15. Projekcje
dotyczące migracji w największym stopniu uwzględniają oceny jakościowe. W
wariancie normalnym przyjmują za podstawę wcześniejsze szacunki dotyczące
migracji i polityki poszczególnych krajów zakładając, że migracja netto będzie
utrzymywała się na stałym poziomie do lat 2045-50, by następnie spadać do
roku 2095-2100 osiągając 50% wartości z lat 2045-50. Założenie to wynika z
trudności w statystycznej ocenie przyszłych migracji. Wariant migracji zerowej
zakłada, że od lat 2015-20 migracje międzynarodowe osiągną zero.
Tab. 1: Założenia do wariantów projekcji ONZ i liczba ludności Europy i świata w roku
2100, według wariantów (Assumptions to UN projection variants and population size of

Europe and the world in year 2100, according to the variants)
Założenia
Assumptions

Liczba ludności 2100
Population [.000]

Dzietność
Fertility

Umieral-ność
Mortality

Migracje
międzyn.
Internat. migration

Świat
World

Europa
Europe

Udział Europy w
populacji świata
Europe share in world
population

-

-

-

7 349 472

738 442

10,0%

Niskiej dzietności
Low fertility

Niska

Normalna

Normalne

7 293 830

415 760

5,7%

Średni / Medium

Średnia

Normalna

Normalne

11 213 317

645 577

5,8%

Wysokiej dzietności
High fertility

Wysoka

Normalna

Normalne

16 577 065

960 106

5,8%

Stała jak za
2010-15

Normalna

Normalne

25 966 586

560 658

2,2%

Dzietności szybkiej
Zastępowalzastępowalności
ność od
Instant-replacement
2015-20
fertility

Normalna

Normalne

10 314 434

844 921

8,2%

Stałej umieralności
Constant mortality

Średnia

Stała jak za
2010-15

Normalne

8 585 167

563 527

6,6%

Stała jak za
2010-15

Stała jak za
2010-15

Normalne

19 325 835

483 107

2,5%

Średnia

Normalna

Zero od 201520

11 195 090

546 008

4,9%

Wariant
Variant

Stan na rok 2015
Situation in year 2015

Stałej dzietności
Constant fertility

Bez zmian
No change
Zerowej migracji
Zero-migration

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ONZ (2015a) i danych ONZ (2015b)

Source: own elaboration based on UN (2015a) and UN (2015b) data

Tak określone warianty wskazują na wyraźnie odmienną ewolucję liczby
ludności świata i Europy, ale stałym ich elementem jest zmniejszanie się udziału
ludności Europy w zaludnieniu świata w stosunku do sytuacji z 2015 roku.
Wariant „bez zmian” przyjmujący zachowanie aktualnych wskaźników wskazuje
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na wzrost liczby ludności świata o 163%, do 19,3 mld, przy jednoczesnym
spadku liczby ludności Europy o 35% do 483 mln i spadek udziału Europy w
populacji świata do 2,5%. Wariant stałej dzietności, który różni się od wariantu
„bez zmian” przyjęciem dalszego wzrostu oczekiwanego trwania życia pokazuje
jeszcze większy rozdźwięk pomiędzy ludnością świata, rosnącą o 253% do 26,0
mld, a Europy, której populacja spada o 24% do 561 mln, dając jej 2,2% udziału
w ludności świata. W wariancie średniej dzietności, zwanym też często
wariantem średnim, który jest najczęściej używanym wariantem ze względu na
modelowanie zmian wszystkich zmiennych, ludność świata wzrośnie w stosunku
do 2015 roku o 53% do 11,2 mld. Ludność Europy z kolei spadnie o 13% do
poziomu 646 mln, dając jej 5,8% udział w światowej populacji. To zmniejszenie
różnic w stosunku do wariantu „bez zmian” i wariantu stałej dzietności
spowodowane jest przede wszystkim ewolucją dzietności, która w przypadku
wariantu średniego przewiduje wzrost dla Europy z 1,62 do 1,86, natomiast dla
świata spadek z 2,47 do 1,99. Zasadnicze znaczenie ma tutaj projekcja spadku
dzietności Afryki. Wariant stałej dzietności zakłada utrzymywanie TFR dla
Afryki na poziomie 4,76, podczas gdy wariant średni przyjmuje spadek do 2,16
w roku 2100. Prowadzi to do wyraźnych różnic w liczbie ludności kontynentu:
zamiast 15,8 mld w wariancie stałej dzietności (10,9 mld w wariancie „bez
zmian”) kontynent osiągnie 4,4 mld w wariancie średnim, wobec 1,2 mld w roku
2015 (ONZ 2015b).
Nie jest określone, który z wariantów projekcji ONZ będzie najbliższy
rzeczywistości. Przyjmuje się zwykle jako taki wariant średni i projekcje według
tego wariantu są przedstawiane w dalszej części artykułu. Prowadzona jest
jednak dyskusja dotycząca trafności założeń służących do kalkulacji wariantu
średniego (ONZ 2015a), w tym np. w odniesieniu do dzietności krajów niskiej
dzietności (do których należy większość krajów Europy), na ile zakładany
wzrost dzietności nie jest przeszacowany. Ewentualne przeszacowanie wzrostu
dzietności skutkować może dalszym zmniejszeniem liczby ludności regionu.
Obok zmian proporcji liczby ludności Europy w stosunku do liczby ludności
świata, projekcje wskazują na zmianę proporcji także wewnątrz Europy.
Odmienność dynamiki ludnościowej prowadzi do odmiennego udziału
poszczególnych jej części.1

Na użytek niniejszego artykułu przyjęto, że Europa Zachodnia obejmuje kraje należące
według kategoryzacji ONZ do regionów Europa Zachodnia i Europa Północna, do której
wliczają się kraje nordyckie i Wyspy Brytyjskie. Kraje bałtyckie przypisane w klasyfikacji
ONZ do Europy Północnej zostały przeniesione do Europy Wschodniej. Europa Południowa
obejmuje kraje półwyspów Bałkańskiego (z pominięciem Bułgarii i Rumunii),
Apenińskiego, Iberyjskiego oraz Maltę. Europa Wschodnia obejmuje pozostałe kraje, wraz z
całością Federacji Rosyjskiej.
1
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Rys. 1: Zmiana liczby ludności regionów Europy, projekcja na lata 2015-2100 (w mln)

Fig. 1: Population change in European regions, projection for 2015-2100 (in mln)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ONZ (2015b), wariant średni

Source: own elaboration based on UN (2015b) data, medium variant

Projekcja wskazuje na łagodny wzrost liczby ludności krajów Europy
Zachodniej (z 287 do 315 milionów, co wynosi 9,7%). Do spadku liczby
mieszkańców Europy przede wszystkim przyczynia się Europa Wschodnia,
której zaludnienie zmniejszy się o 29%. Spadek prognozowany jest również dla
krajów Europy Południowej (o 22,2%).
Rys. 2. Zmiana liczby ludności krajów Europy Zachodniej, projekcja na lata 2015-2100
(w mln)

Fig. 2. Population change in Western Europe, projection for 2015-2100 (in mln)
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Source: own elaboration based on UN (2015b) data, medium variant
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Przegląd dynamiki liczby ludności poszczególnych regionów Europy
obejmuje analizę zmian dla trzech najludniejszych krajów regionu w roku 2015,
pozostałe kraje regionu traktowane są zbiorczo. Dla Europy Zachodniej trzy
najludniejsze kraje: Niemcy, Wielka Brytania i Francja były w 2015 roku
zamieszkane przez 73,1% ludności regionu. Region charakteryzuje się wyraźnie
odmienną dynamiką prognozowanych zmian liczby ludności w przypadku
Niemiec, dla których do 2100 roku prognozowany jest zmniejszenie populacji o
21,6%, a Wielką Brytanią i Francją, których liczba ludności wzrośnie
odpowiednio o 27,3% i 18,0%. Spowoduje to zmianę rankingu najludniejszych
państw, w którym Niemcy, obecnie najludniejszy kraj, spadną na miejsce trzecie.
W 2100 roku najludniejszym krajem będzie Wielka Brytania, mając 19,1 mln
mieszkańców więcej niż Niemcy, miejsce drugie zajmie Francja, z przewagą
ludnościową nad Niemcami wynoszącą 12,8 mln mieszkańców. Zgodnie z
projekcją Wielka Brytania osiągnie status lidera w roku 2049, natomiast Francja
drugą pozycję osiągnie 10 lat później, w roku 2059. Wszystkie pozostałe kraje
regionu Europy Zachodniej również zwiększą liczbę ludności, niewielki spadek
prognozowany jest jedynie dla Austrii (-2,5% w latach 2015-2100).
Rys. 3: Zmiana liczby ludności krajów Europy Południowej, projekcja na lata 2015-2100
(w mln)

Fig. 3: Population change in Southern Europe, projection for 2015-2100 (in mln)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ONZ (2015b), wariant średni

Source: own elaboration based on UN (2015b) data, medium variant

W Europie Południowej najludniejsze kraje – Włochy, Hiszpania i
Grecja – były w 2015 roku zamieszkane przez 76,7% populacji regionu.
Przewiduje się, że we wszystkich tych trzech krajach populacja ulegnie do 2100
roku zmniejszeniu, przy czym o ile we Włoszech i Hiszpanii w stopniu
porównywalnym (odpowiednio -17,0% i -16,9%), o tyle w Grecji spadek
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wyniesie -32,4%. Pozostałe kraje regionu stracą jeszcze większy odsetek
populacji (-34,8%), z czego żaden pojedynczy kraj nie odnotuje wzrostu, a
największe spadki przewidywane są dla Bośni i Hercegowiny (-49,6%), Serbii (39,7%) i Albanii (-39,4%).
Rys. 4: Zmiana liczby ludności krajów Europy Wschodniej, projekcja na lata 2015-2100
(w mln)

Fig. 4: Population change in Eastern Europe, projection for 2015-2100 (in mln)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ONZ (2015b), wariant średni

Source: own elaboration based on UN (2015b) data, medium variant

Trzema krajami Europy Wschodniej o największej populacji, a łącznie
wynoszącej 75,9% ludności regionu, były w roku 2015 Rosja, Ukraina i Polska, z
czego sama tylko Rosja miała udział w wysokości 48,0%. Projekcja dla Europy
Wschodniej pokazuje najbardziej dramatyczne spadki. O ile Rosja do 2100 roku
straci jedynie 18,1% mieszkańców, o tyle Ukraina 41,1%, a Polska 42,3%. Mimo
tych trudnych dziś do wyobrażenia wskaźników, Ukraina i Polska nie będą
liderami spadków, gdyż największą część populacji stracą Mołdawia (-54,4%),
Bułgaria (-52,4%) i Rumunia (-45,2%). Żaden kraj nie ma odnotować wzrostu
ludności a jedynie w przypadku Czech spadek będzie mniejszy niż w Rosji (16,6%).
Europa nie jest wyizolowanym regionem, więc poszczególne państwa nie
działają w geopolitycznej próżni. Na świecie istnieje szereg krajów, które swoim
potencjałem wpływają na państwa europejskie i ich zdolności do realizacji
własnych interesów. Zatem dla pełnej oceny perspektyw bezpieczeństwa
demograficznego Europy ocenić należy także perspektywy poszczególnych
krajów, które są istotne dla globalnego układu sił i dla układów sił regionalnych,
wpływających na Europę. Poniższa tabela obejmuje 12 takich krajów, których
suma potęg liczona wg modelu potęgi ogólnej Sułka obejmuje 51,9% potęgi
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świata w roku 2013 (cały świat=100%, dla ułatwienia tabela przedstawia wyniki
w milimirach, gdzie cały świat=1000). Dla uzyskania większej precyzji oceny
perspektyw potęgi wybranych państw z perspektywy czynnika demograficznego,
obok ewolucji łącznej liczby ludności tabela przedstawia projekcję liczby
ludności w wieku produkcyjnym (dla mężczyzn: 18-64 lata, dla kobiet: 18-59 lat),
która ma zasadnicze znaczenie dla zdolności gospodarczych, wojskowych i
technologicznych.
Tab. 2: Potęga ogólna w 2013 r. oraz zmiana całkowitej liczby ludności i ludności w
wieku produkcyjnym wybranych krajów, projekcja na lata 2015 – 2100 w tys.(Total power

in 2013, total population change and working age population change in selected
countries, projection for 2015 – 2100 in thousands
Potęga Łączna populacja w roku: Zmiana w %
Power
Total population in year:
Change in %

Świat / World

Populacja w wieku
Zmiana w %
produkcyjnym w roku:
Change in %
Working age population in year:

2013

2015

2100

2015-2100

2015

2100

2015-2100

1000

7 349 472

11 213 317

52,6%

4 321 754

5 966 117

38,0%

321 774

450 385

40,0%

191 215

227 527

19,0%

Stany Zjednoczone
143,58
United States
Chiny / China

133,67

1 376 049

1 004 392

-27,0%

923 758

474 104

-48,7%

India / India

41,00

1 311 051

1 659 786

26,6%

764 167

852 231

11,5%

Japonia / Japan

37,09

126 573

83 175

-34,3%

69 049

37 970

-45,0%

Brazylia / Brazil

34,75

207 848

200 305

-3,6%

128 786

95 143

-26,1%

Niemcy / Germany

27,49

80 689

63 244

-21,6%

48 193

29 725

-38,3%

Wielka Brytania
Great Britain

19,89

64 716

82 370

27,3%

37 776

40 648

7,6%

Francja / France

23,03

64 395

75 998

18,0%

35 831

36 701

2,4%

Rosja / Russia

33,22

143 457

117 445

-18,1%

91 000

64 193

-29,5%

Polska / Poland

6,48

38 612

22 289

-42,3%

24 227

10 541

-56,5%

Iran / Iran

7,27

79 109

69 637

-12,0%

51 986

34 621

-33,4%

Turcja / Turkey

11,18

78 666

87 983

11,8%

46 892

42 557

-9,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sułek (2015) i danych ONZ (2015b), wariant
średni

Source: own elaboration based on Sułek (2015) and UN (2015b) data, medium variant

Spośród badanych krajów jedynie w przypadku 5 z nich - USA, Indii,
Wielkiej Brytanii, Francji i Turcji prognozowany jest wzrost liczby ludności, ale
tylko dla 4 z nich – już bez Turcji – także zwiększenie liczby ludności w wieku
produkcyjnym. Największe wzrosty w obu wskaźnikach wykazały Stany
Zjednoczone (odpowiednio 128,6 mln i 36,3 mln). Zestawienie tych tendencji ze
spadkami prognozowanymi dla Chin prowadzi do wzmocnienia demograficznej
pozycji USA wobec Państwa Środka. W roku 2015 ludność USA stanowiła
jedynie 23% zaludnienia Chin, a w roku 2100 będzie to już 45%. Jeszcze większa
zmiana nastąpi w ludności w wieku produkcyjnym, która w roku 2015 wynosiła
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21% chińskiej, a w 2100 będzie to już 48%. Spadek populacji chińskiej o 27%
do nieco ponad 1 miliarda spowoduje, że na pierwsze miejsce w hierarchii
najludniejszych krajów świata z dużą przewagą nad Chinami wysunie się India,
która osiągnie ponad 1,6 mld ludności. Spośród krajów Dalekiego Wschodu
także w Japonii nastąpi wyraźny spadek zaludnienia, tak w ujęciu łącznym (34,3%, do 83,2 mln) jak i populacji w wieku produkcyjnym, której Japonia utraci
blisko połowę.
Wśród krajów Europy Wielka Brytania i Francja odnotują wzrost liczby
ludności w wieku produkcyjnym nieco wolniejszy niż wzrost całkowitej
populacji. Prognozowany wzrost w Wielkiej Brytanii będzie szybszy od
francuskiego powodując, że w roku 2100 populacja w wieku produkcyjnym
Francji wyniesie 90% tej grupy w Anglii, wobec 92% w roku 2015. Największa
dynamika zmian nastąpi jednak w stosunku do Niemiec, które zgodnie z
projekcją utracą 38,3% populacji w wieku produkcyjnym. O ile zatem w roku
2015 ta grupa była o 34% liczniejsza w Niemczech niż we Francji, to w roku
2100 grupa ta w Niemczech stanowić będzie zaledwie 81% grupy we Francji.
Spośród badanych krajów największe zmiany nastąpią w Polsce, której populacja
w wieku produkcyjnym zmniejszy się o 56,5% w stosunku do roku 2015.
Zmiany nastąpią też na Bliskim Wschodzie, gdzie Iran straci pozycję
najludniejszego kraju na rzecz Turcji.
Implikacje zmian demograficznych dla ewolucji układu sił
Projekcje zmian liczby ludności, wskazując na zmiany w zakresie
zasadniczego czynnika tworzącego potencjał państwa, dają obraz spodziewanej
dynamiki układu sił. Zdolność do realizacji potencjału wynikłego ze zmian
liczby ludności zależy jednak także od szeregu czynników dodatkowych. Na
wykorzystanie potencjału negatywnie mogą wpływać zmiany struktury etnicznej
i potencjalnie wynikające z tego napięcia wewnętrzne, utrata rynków, kryzysy
gospodarcze, wyczerpanie spowodowane konfliktami zbrojnymi, itp. Wzmocnić
potencjał mogą natomiast przełomy technologiczne, rozwój organiczny,
wykorzystanie zmiany układu sił w ramach systemu mędzynarodowego, czy
pozyskanie nowych rynków. W długim okresie coraz większego znaczenia
nabiera także polityka ludnościowa, która realizowana z konsekwencją i w
szerokim zakresie może doprowadzić do zasadniczych różnic między
rzeczywistą liczbą ludności a wcześniejszymi projekcjami, co prowadzić może
do korekt w obrazie układu sił, np. wzmacniając znacznie kraje, które według
aktualnego scenariusza mogłyby podlegać marginalizacji. Wpływu tych
zmiennych scenariusze oparte o projekcje demograficzne jednak nie obejmują.
Nie czyni to jednak scenariuszy nieużytecznymi, ponieważ podobnie jak w
przypadku projekcji demograficznych pozwalają one zobrazować co mogłoby
się stać, gdyby założenia ich okazały się trafne, dając z jednej strony ostrzeżenie
a z drugiej impuls mobilizacyjny.
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Umocnienie dominacji Stanów Zjednoczonych. USA są krajem dwóch oceanów:
Atlantyckiego i Spokojnego. W przypadku Atlantyku obecnie silna dominacja
USA w sposób wyraźny ulegnie dalszemu wzmocnieniu, otrzymując impuls w
postaci blisko 3 krotnie większego wzrostu liczby ludności niż łącznie
wszystkich krajów europejskich notujących wzrost. Istotnym elementem
wzmacniającym potencjał Ameryki jest atrakcyjność migracyjna i napływ
imigrantów, głównie z Ameryki Łacińskiej oraz z Azji Południowej i
Wschodniej (Wilczyński 2017). W przypadku Pacyfiku sytuacja nie jest tak
jednoznaczna. Co prawda dystans demograficzny między USA a rosnącymi
Chinami ulegnie zmniejszeniu, ale pod koniec wieku Chiny będą wciąż miały
ponad dwukrotną przewagę w liczbie ludności razem i ludności w wieku
produkcyjnym. Obraz układu sił na Pacyfiku zależy zatem w znaczniej mierze
od przywództwa chińskiego realizującego program transformacji kraju z kraju
średniego dochodu w kraj wysokiego dochodu, mierzącego się z napięciami
wewnętrznymi oraz zaogniającą się rywalizacją ze Stanami Zjednoczonymi
dążącymi do zachowania obecnej relacji układu sił (por. np. Bartosiak 2016,
Gompert i in. 2016, Khelilzad i in. 1999, Libicki i in. 2011). Ewentualne
osłabienie USA w wyniku konfliktu z Chinami może też wpłynąć na osłabienie
zdolności do projekcji siły na obszarze atlantyckim i zwiększyć potencjał
wzrostu mocarstw europejskich.
Osłabienie Europy Południowej i Wschodniej wobec Europy Zachodniej. Dla
krajów południowej i wschodniej Europy prognozowany jest znaczny regres
demograficzny związany z dużym spadkiem liczby ludności oraz jeszcze
większym spadkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym, przy jednoczesnym
wzroście udziału osób w wieku poprodukcyjnym. W przypadku krajów Europy
Wschodniej przy ewentualnym braku zasadniczych reform w ciągu najbliższych
lat, kiedy znaczna część populacji regionu osiągnie wiek 35-55 lat, który jest
okresem najwyższej produktywności i jednocześnie wytwarzania największych
nadwyżek dochodów ponad konsumpcję (d’Albis i in. 2015, Jackson i Howe
2008, Prskawetz 2015), region pozostanie zmajoryzowany przez kraje Europy
Zachodniej, które zachowają (Niemcy) lub nawet zwiększą (pozostałe kraje)
swoją przewagę demograficzną. Jest mało prawdopodobne by Rosja
zdominowała region, ze względu na swe problemy wewnętrzne związane z
wyczerpywaniem się modelu gospodarczego opartego o eksport surowców
(Łukaszewicz 2015, Czerniewicz 2015) i zmianą struktury wewnętrznej
populacji, w której spada udział etnicznych Rosjan i wzrasta rola
muzułmańskich mniejszości (Grim i Karin 2011, Stratfor 2013). Te tendencje
łącznie są czynnikami osłabiającymi rolę Rosji w globalnym układzie sił. W
Europie Południowej dwa największe kraje – Włochy i Hiszpania – będą
stopniowo traciły wpływy. Depopulacja i demograficzne starzenie się krajów
bałkańskich zmniejsza prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia konfliktu
w regionie.

- 40 -

Łakomy, M., Bezpieczeństwo demograficzne Europy w XXI wieku,
Przegląd Geopolityczny, 21, 2017, s. 31-47.

Osłabienie atrakcyjności gospodarczej Europy. Spadek liczby ludności w
większości krajów Europy i zwiększenie udziału osób w wieku poprodukcyjnym
w każdym z krajów powoduje spadek liczby konsumentów, producentów, oraz
stwarza ryzyko osłabiania średniej siły nabywczej na mieszkańca. Prowadzi to
także do powstania ryzyka dla utrzymania zdolności do akumulacji kapitału,
innowacyjności oraz powstania spirali zadłużenia (por. Börsch-Supan 2008,
Jackson i Howe 2008, Janicka i in. 2015), które mogą osłabić także możliwość
wzrostu produktywności, który jest często wskazywany jako czynnik mający
kompensować spadek liczby ludności (por. Manyika i in. 2015, KE 2015). W
zależności od skali spadku liczby ludności i wyhamowania wzrostu
produktywności prowadzi to do zahamowania wzrostu PKB, stagnacji, lub
recesji, które mogą przyjąć wówczas charakter sekularny – trwały i z małymi
perspektywami odwrócenia trendu. Czyni to Europę regionem nieatrakcyjnym
dla inwestycji, co zmuszać będzie inwestorów europejskich i międzynarodowych
do poszukiwania atrakcyjnych stóp zwrotu w innych regionach.
Wzrost Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania objawia się jako główny
beneficjent w nowo rysującym się układzie sił w Europie. Do 2100 roku Wielka
Brytania osiągnie największą liczbę ludności i zarazem największy udział
ludności w wieku produkcyjnym w populacji wśród największych krajów Europy
Zachodniej. Jednocześnie jako mocarstwo morskie posiada także dostęp do
rosnących krajów Afryki i Azji, a historyczne wpływy w tych regionach tworzą
punkt wyjścia do uczestniczenia w ich rozwoju i osiągania handlowych korzyści.
Czyni to ją najmniej wrażliwą na słabnięcie gospodarcze Europy i jednocześnie
osłabia zainteresowanie rozwojem Unii Europejskiej. Te dwie przesłanki
sygnalizują możliwość powrotu Albionu do polityki imperialnej XIX wieku,
kiedy fundamentem rozwoju był lukratywny handel morski i eksploatacja Indii i
Afryki, zaś na Kontynencie celem dyplomacji brytyjskiej było subtelne
utrzymywanie równowagi sił, by żaden kraj kontynentalny nie mógł
doprowadzić do akumulacji potencjału umożliwiającego zbudowanie floty
mogącej zagrozić Londynowi.
Francja detronizuje Niemcy. Śladami Wielkiej Brytanii podąża Francja.
Mimo iż spodziewany wzrost liczby ludności Francji jest wolniejszy niż w
Wielkiej Brytanii, jest on wystarczający by uzyskać przewagę demograficzną nad
słabnącymi Niemcami. Daje to podstawę do niwelowania przewagi
potencjałowej Berlina względem Paryża i stopniowego zwiększania wpływu na
sprawy europejskie. Wiek XXI będzie zatem stał pod znakiem stopniowego
odwracania skutków wieku XIX, na początku którego to napoleońska Francja
posiadająca największą bazę ludnościową w Europie, stanowiła też największą
potęgę polityczną. Jednak w ciągu XIX stulecia populacja w krajach niemieckich
rosła znacznie szybciej niż we Francji, a zrównanie się liczby ludności w 1866
roku, wojna francusko-pruska 1870-1871 i zjednoczenie Niemiec w 1871
przypieczętowały zmianę strony dominującej. Nieco ponad 40 lat później
Niemcy rozpoczęły I wojnę światową z populacją już blisko 60% większą niż
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Francja (odpowiednio 66,1 i 41,5 miliona) (Maddison 2013, Pison 2012). Po
niecałych 200 latach od przełomowego roku 1866 wskaźniki demograficzne
ponownie dadzą Francji prymat demograficzny. Dostęp do morza również
umożliwia swobodne uczestnictwo we wzroście krajów zamorskich, jednak
kontynentalne położenie zmusza do poświęcania większej uwagi strategicznej
Europie, niż ma to miejsce w sytuacji Brytyjczyków.
Wzrost presji imigracyjnej. Wzrost liczby ludności szybszy niż wzrost
zdolności kraju do zapewnienia miejsc pracy i zaspokojenia potrzeb bytowych,
konflikty zbrojne i dysproporcje w poziomie PKB na mieszkańca są czynnikami
stymulującymi emigrację. Poziom rozwoju gospodarczego i społecznego krajów
Europy czyni z nich natomiast atrakcyjne miejsce dla osiedlenia, a spadek
liczebności populacji w wieku produkcyjnym dodatkowo tworzy zachęty do
przyjmowania zagranicznych pracowników. Według analiz The Boston
Consulting Group (Strack i in. 2014) w roku 2030 niedobory pracowników
mogą wynieść 23% siły roboczej w Niemczech, 10% w Polsce i Szwajcarii, czy
4% we Włoszech, co pozwala zobrazować skalę rosnącego w Europie
„podciśnienia demograficznego”. Jednocześnie trendy dostrzegane w innych
regionach świata wskazują na możliwości wystąpienia tendencji przeciwnej „demograficznego nadciśnienia”. Na wschodzie Europy i na Bliskim Wschodzie
występują ogniska konfliktów zbrojnych, które mogą stać się źródłem
uchodźców. Jednocześnie projekcje ONZ (2015b) wskazują na przyrost
ludności Afryki o 270%, a Azji Zachodniej o 89%, co może doprowadzić do
masowych migracji ekonomicznych.
Polityczne perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa demograficznego
Bezpieczeństwo demograficzne występuje, gdy liczebność i struktura
populacji umożliwiają przetrwanie i rozwój jednostki politycznej (Łakomy 2017).
Aktualne projekcje wskazują, że w krajach europejskich stan ten jest zagrożony.
Demografia nie jest przeznaczeniem, a projekcje demograficzne nie mają
charakteru deterministycznego. Bezpieczeństwo demograficzne jest możliwe do
zapewnienia. Przywódcy polityczni posiadają szereg możliwości wprowadzenia
zmian, które w dłuższej perspektywie wyraźnie skorygują obraz rzeczywistości w
stosunku do projekcji opartych na trendach z przeszłości. Szczególnie istotne
jest dokonanie zmian w krajach, dla których projekcje demograficzne wskazują
na możliwość znacznego osłabienie potencjału, zwłaszcza krajach Europy
Wschodniej i Południowej.
Polityka pronatalistyczna. Dzieci populacji własnej w największym stopniu
zapewniają spójność wewnętrzną, integrację społeczną oraz dostosowanie do
potrzeb rynku pracy. Nawet niewielkie zmiany dzietności mają silne przełożenie
na łączną liczebność populacji w kolejnych pokoleniach, co powoduje, że
kierunek zwiększania liczby urodzeń ma znaczenie zasadnicze dla zachowania
bezpieczeństwa demograficznego. Dotychczasowe doświadczenia z realizacją
polityk pronatalistycznych dają jednak niejasne wnioski dotyczące ich
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skuteczności. Jak ujęli to analitycy RAND Corporation: „O ile wydaje się, że
istnieje konsensus, że wzajemne oddziaływanie drastycznych zmian społecznych
i ekonomicznych jest odpowiedzialne za trendy spadkowe, o tyle
udokumentowanie mechanizmów przyczynowo - skutkowych jest słabe,
częściowo wzajemnie sprzeczne, silnie zależne od kontekstu i często słabo
rozumiane” (Hoorens i in. 2011, tłum. wł.). Stąd istnieje potrzeba, by polityka
pronatalistyczna była oparta o pogłębione badania uwzględniające wiele
perspektyw i metodyk, wykorzystująca najlepsze doświadczenia a jednocześnie
innowacyjna, natomiast jej wdrożenie było konsekwentne, poparte
odpowiednimi środkami i wykorzystujące doświadczenia praktyczne z innych
sfer ludzkiej działalności, w których na szeroką skalę przeprowadzane są
transformacje (biznes, wojsko, organizacje pozarządowe itp.). Może się przy tym
okazać, że dotychczasowe działania polityki pronatalistycznej, których istota
polega na niwelowaniu luki między deklarowaną idealną liczbą dzieci a
realizowaną rzeczywistą dzietnością (Lutz i in. 2006) może okazać się
działaniami niewystarczającymi. Niezbędne mogą okazać się także działania
motywujące, zwiększające preferowaną liczbę dzieci w deklarowanych intencjach
prokreacyjnych, oraz wzmacniające siłę tych intencji (por. Czapiński 2014;
Jackson i Howe 2008; Łakomy 2016).
Zatrzymanie emigracji. Cechą charakterystyczną krajów europejskich, które
w największym stopniu doświadczają spadku liczby ludności jest to, że na
wielkość ich populacji działają jednocześnie dwa czynniki: niska dzietność i
emigracja, czyniąc z nich kraje „podwójnie przegrane”. Uwzględniając jedynie
Europę, największe szlaki migracyjne prowadzą od krajów Europy Wschodniej i
Południowej do Europy Zachodniej. Łatwość migracji zwiększa zasada
swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej, która niweluje
bariery kosztowe i administracyjne. Migracje te są sprzeczne z interesem
narodowym krajów pochodzenia, ponieważ osłabiają ich potencjał a wzmacniają
potencjał krajów osiedlenia.
Rozwój instytucjonalny i społeczny sprzyjający zrównoważonej imigracji. Nawet z
sukcesem prowadzona polityka pronatalistyczna wymaga czasu, zanim skutki jej
działania będą widoczne na rynku pracy, więc dla uzupełnienia już istniejących
luk demograficznych pewna skala imigracji wydaje się nieunikniona. Kraje
europejskie stojące przed presją imigracyjną stoją jednocześnie przed
wyzwaniami związanymi z integracją imigrantów z rynkiem pracy i
społeczeństwem. Brak odpowiednich kompetencji istotnych na rynku pracy,
nieznajomość języka, niekiedy wyraźna odmienność w zakresie kultury i systemu
wartości, zamieszkiwanie w homogenicznych osiedlach prowadzące do
gettyzacji utrudniają integrację, mogą prowadzić do napięć wewnętrznych, oraz
nie sprzyjają budowaniu zasadniczej dla pokojowego współżycia wspólnoty losu
(Moczulski 1999). Stąd istotne jest stworzenie ram zapewniających możliwości
awansu zawodowego i społecznego w stopniu zbliżonym do populacji własnej,
unikania dyskryminacji i wykluczenia tworzących z imigrantów społeczności
- 43 -

Łakomy, M., Bezpieczeństwo demograficzne Europy w XXI wieku,
Przegląd Geopolityczny, 21, 2017, s. 31-47.

drugiej kategorii, stymulujących wzrost frustracji, oraz powodujące niepełne
wykorzystanie ich potencjału intelektualnego i społecznego.
Inwestycje w krajach potencjalnej imigracji. Presja imigracyjna powoduje, że
kraje potencjalnej imigracji stają się istotnym punktem na mapie inwestycji.
Powiązania gospodarcze, obok wpływu na rozwój gospodarek partnerów,
tworzą połączenia społeczne, rozwijają sieci kontaktów oraz pogłębiają
wzajemne zrozumienie. Handel oparty na zasadach zrównoważonej obopólnej
korzyści, wspierający harmonijny rozwój kraju inwestycji i kraju inwestora,
sprzyja budowaniu przychylnego nastawienia ludności i elit kraju inwestycji.
Szczególnego znaczenia nabierają inwestycje w edukację i kulturę w kraju
potencjalnej imigracji, które umożliwiają rozwijanie kompetencji pracowników i
elit, które dzięki temu zwiększają zasoby intelektualne niezbędne dla stabilizacji i
rozwoju swoich krajów. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że ożywione
kontakty gospodarcze i kulturalne umożliwiają lepsze poznanie języka, kultury,
systemu wartości i tradycji kraju inwestora – potencjalnego celu migracji.
Transformacja gospodarek w kierunku gospodarek wysokiego dochodu. Dobrze
rozwinięta gospodarka, która zapewnia bezpieczeństwo ekonomiczne i socjalne
sprzyja dzietności (por. Baranowska-Rataj i Matysiak 2012. Kurowska 2012,
Łobodzińska 2011), retencji populacji własnej oraz zwiększa atrakcyjność
imigracyjną. Wspieranie wzrostu liczby ludności przy jednoczesnym zwiększaniu
dochodu na mieszkańca prowadzi do wzrostu potencjału i zdolności do
realizacji interesów narodowych w układzie sił.
Przesunięcie punktu ciężkości handlu w kierunku gospodarek rosnących. Dźwignią
wzrostu gospodarczego jest wzrost konsumpcji krajowej oraz eksport.
Tymczasem spadająca liczba konsumentów w krajach Europy Wschodniej i
Południowej zaostrzy konkurencję o dostęp do ich zasobów, potencjalnie
sprzyjając także erozji marż i wypadnięciu z rynku przedsiębiorstw o mniejszej
zdolności do konkurowania. Wzrost demograficzny oraz transformacje
gospodarcze i społeczne krajów pozaeuropejskich generują w nich natomiast
zapotrzebowanie na kapitał, technologie i know–how z krajów posiadających te
zasoby. Umiejętne inwestowanie posiadanych zasobów przez kraje europejskie
na rynkach pozaeuropejskich stwarza perspektywy dla utrzymania wzrostu
gospodarczego.
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Demographic security of Europe in 21st century
Population size and structure belong to essential factors impacting power of a country.
The expected decline in population size and aging suggest that the marginalisation of the
influence of Europe on world affairs may continue, and the unevenness of demographic
change among European countries may lead to the new balance of power on the
continent itself. The goal of the article is the analysis of impact of the projected
demographic changes on the evolution of the balance of power in Europe in the 21st
century and the identification of the new balance of power by the end of the century.
The article provides overview of methodology of development of demographic projections,
based on an approach of the United Nations Population Division. The article presents
different scenarios for changes in population size of the World and Europe in 2100,
based on different assumptions of the UN Population Division’s population projections.
Further the article provides scenarios for changes in population size and age structure of
European countries and major powers in the international system. Based on that the
article outlines scenarios of change in the regional balance of power by the end of the 21st
century and identifies countries with rising power status, that include United Kingdom
and France, and countries with declining status, including Germany and Poland.
Adopting nondeterministic approach the article finally outlines framework for policy
action to provide demographic security, from the perspective of the countries of Eastern
and Southern Europe, which are expected to be affected most by demographic change.
Key words: demography, political demography, demographic security,
geopolitics, aging, Europe, Poland.
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PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA WE
WSPÓŁCZESNYM DYSKURSIE EKSPERCKIM W POLSCE

Abstrakt:
Niniejszy artykuł oparty jest o przegląd literatury fachowej z zakresu obronności i
bezpieczeństwa narodowego Polski. Jego celem jest zebranie w jednym miejscu
najbardziej spornych kwestii podejmowanych przez polskich ekspertów i badaczy w
zakresie potrzebnych reform w najbliższych latach. Do analizy przyjęto wyłącznie
artykuły recenzowane w czasopismach naukowych, gdzie opracowano teoretyczne
podstawy istniejących wyzwań dla polskiego bezpieczeństwa. Artykuł dzieli się na
kilka działów: reformy sił zbrojnych, reformy przemysłu zbrojeniowego, zmiany w
zapewnianiu bezpieczeństwa narodowego, zmiany w zapewnianiu bezpieczeństwa
wewnętrznego, reformy działania służb specjalnych, zmiany w funkcjonowaniu
wymiaru polityczno-militarnego kraju oraz reforma nadzoru nad wojskiem i służbami
specjalnymi. Zamiast zakończenia sporządzono listę koniecznych reform, lecz sposoby
ich przeprowadzenia pozostawiono do oceny czytelnikowi.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo
zbrojeniowy, służby specjalne, Polska.

narodowe,

siły

zbrojne,

przemysł

Dynamika zmian politycznych i ich wpływ na bezpieczeństwo Polski
Bezpieczeństwo narodowe każdego państwa to zagadnienie
wielowymiarowe, które podlega bardzo wielu wpływającym na nie czynnikom.
Poniżej zebrano kilkanaście najważniejszych wyzwań kluczowych dla
bezpieczeństwa i przyszłości narodu polskiego, jakie obecne są w literaturze i
pojawiają się w debacie publicznej (Jakubczak, Flis 2006). Oczywiście
oczekiwania wobec przyszłego rządu, prezydenta i osób odpowiedzialnych za
obronność powinny opierać się na silnym, wzajemnie zgodnym i niezależnym
charakterze władz (grupy osób odpowiedzialnych za obronę), umiejącym
wyselekcjonować oddanych i kompetentnych doradców, oraz stworzyć świetną
służbę wykonawczą, potrafić być agresywnym, by móc używać siły zbrojnej, a
jednocześnie opiekuńczym, by troszczyć się o los Polaków. Władza ta powinna
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mieć wiedzę z zakresu geopolityki i geostrategii, jak i umiejętności miękkie,
których brak może spowodować potknięcia na polu dyplomacji, skutkujące
pogorszeniem pozycji Polski w międzynarodowym środowisku. A odbiór naszej
przyszłej władzy państwowej wśród społeczności międzynarodowej jest bardzo
istotny. Jednakże zważywszy na sytuację geopolityczną, należy domniemywać, że
Polska potrzebuje teraz władz, które będą w stanie dowodzić siłami zbrojnymi
w razie konfliktu.
Uzasadnienie tej tezy znaleźć można zarówno w przekazach medialnych
(Wolska-Zogata, Marian, Bodziany 2012), jak i w opracowaniach o charakterze
naukowym (Szubrycht 2006). Są one bardzo dobrze znane wśród osób
zaangażowanych praktycznie w sprawy związane z tematem bezpieczeństwa.
Przede wszystkim wiążą się one z kwestią stosunków polsko - ukraińskich. Na
Ukrainie rządy sprawuje obecnie rząd nacjonalistyczny, który narzuca cła na
mięso, drewno i inne polskie produkty, nie rozlicza zbrodni wołyńskiej, oraz
buduje pomniki i czci jako bohaterów przywódców UPA odpowiedzialnych za
ludobójstwo na polskiej ludności. Nie tak dawno Ambasada Ukraińska w
Waszyngtonie opublikowała mapę, na której około połowa województwa
podkarpackiego oraz Zamojszczyzna i Chełmszczyzna leżą w granicach Ukrainy
(ryc. 1).
Ryc. 1: Mapa roszczeń terytorialnych Ukrainy umimeszczona na oficjalnym profilu
ambasady ukraińskiej w USA na portalu Facebook.

Źródło: https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/ (pobrano 14 sierpnia 2014r.)
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W zamian za pomoc finansową i poparcie na forum międzynarodowym ze
strony Polski, otrzymaliśmy utrudnienia w handlu i zakaz działalności Instytutu
Pamięci Narodowej na terenie Ukrainy. Jednocześnie na polskich uczelniach
pojawiły się tysiące ukraińskich studentów, domagających się dotacji od rządu
polskiego. Ich pojawienie się w tak wielkiej liczbie wiąże się z powszechnym
dążeniem młodzieży ukraińskiej do uniknięcia służby wojskowej (Stępniewski
2013). Warto zaznaczyć, że roszczenia terytorialne wobec Polski mają też
Niemcy i Litwa.
Konflikt na Ukrainie dotychczas nie zagrażał bezpośrednio Polsce. Jak
zarejestrowała sanocka stacja detekcyjna (PAN), wykryto użycie tzw. brudnej
bomby w tym konflikcie w 2014 roku. Stacja odnotowała wzrost ilości izotopów
cezu w śladowych ilościach, co oznacza, że w Donbasie użyto takiej broni 1.
Problemem mogą być też masowe migracje spowodowane wojną. Jak pokazują
przykłady innych krajów przyjmujących uciekinierów, gdy oni przybywają rośnie
bezprecedensowo przestępczość, obniża się poziom bezpieczeństwa, wzrastają
ceny i spada poziom życia. Warto także pamiętać, że są w Polsce ludzie, którzy
mają akty prawne do ziemi na Ukrainie. Nikt o nich nie mówi, ale sprawę należy
w końcu poruszyć w imieniu tysięcy kresowiaków. Dobrym przykładem są
Niemcy, którzy potrafili się zorganizować i mają stowarzyszenie wypędzonych,
dzięki czemu odzyskują swoją własność w Polsce. Zwykły obywatel nie ma
szans rozeznać, co naprawdę dzieje się na Ukrainie, jakie siły tam działają.
Dziennikarze obecnie przekazują informacje zgodne z opinią i interesem
właścicieli mediów, które w około 80% znajdują się w rękach korporacji
niemieckich.
Sytuacja na Ukrainie przypomina tzw. Arabską Wiosnę, podczas której
gabinet prezydenta USA Baracka Obamy angażował się w promowanie
demokracji, co wymagało obalania będących przy władzy rządów, które nie
zawsze przecież łamały prawa człowieka (np. Egipt). W Syrii, gdzie USA w
ramach Arabskiej Wiosny sfinansowały m.in. Bractwo Muzułmańskie, doszło do
destabilizacji, którą wykorzystali wrogowie USA - np. Al-Kaida i inni
fundamentaliści. W trudnej sytuacji, syryjski dyktator Assada uzyskał wsparcie
Rosji, dzięki któremu zaczął on zdobywać przewagę nad przeciwnikami. Plany
Obamy i jego gabinetu (w szczególności senatora McCaina, który lobbował za
Arabską Wiosną, bo był to intratny biznes dla przemysłu zbrojeniowego)
zakończyły się w Syrii niepowodzeniem. USA postanowiły więc interweniować
w strefie kontrolowanej przez wojska rosyjskie. Bardzo podobny do przewrotów
w krajach arabskich był model finansowania i wspomagania przez USA
ukraińskiego Majdanu. Musiało minąć trochę czasu, by społeczność
międzynarodowa nie domyśliła się o co chodzi. Czy rozgrywki wielkich
mocarstw będą mogły zdestabilizować w taki sam sposób Polskę? Zagadkowe
1

http://englishrussia.com/2014/09/20/nuclear-explosions-in-donetsk-today/ (pobrano za
namową pracowników sanockiej stacji PAN 30.09.2014).
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pojawienie się tzw. Komitetu Obrony Demokracji i innych organizacji tak
ochoczo wychodzących na ulice, może być sygnałem rozpoczęcia operacji sił
sterowanych z zewnątrz.
Działania wojenne na wschodzie Ukrainy są wynikiem politycznej
rozgrywki między Putinem a Obamą. Konflikt ten, zamiast szybko się
zakończyć, mimo starań głów państw, eskaluje niebezpiecznie w naszym
kierunku. Nieporadna armia ukraińska, oparta głównie na ochotnikach, której
dowódcy są często przekupieni przez Rosjan, doznaje kolejnych porażek, z
trudem utrzymując status quo. Bardzo widoczna jest działalność zarówno
rosyjskiego i amerykańskiego wywiadu w cyberprzestrzeni. Mimo, że trwa
regularna wojna między dwiema republikami powstańczymi a rządem
ukraińskim, to w mediach ukraińskich i polskich mówi się nie o separatystach, a
o terrorystach, mimo, że to tereny etnicznie rosyjskie. Rosyjska propaganda, w
Polsce niedostępna, przedstawia sprawę diametralnie odwrotnie, czego autor
doświadczył przebywając w rosyjskim Jekaterynburgu. Działalność wywiadu i
aparatu propagandy ma miejsce także w Internecie (Liedel 2005).
Pod wpływem drenażu gospodarczego państw afrykańskich i
destabilizacji w rejonie Bliskiego Wschodu doszło do tzw. kryzysu
imigracyjnego. Polska nie jest przygotowana na masowy napływ uchodźców.
Zwiększyłoby to bezrobocie, wzrosłyby też ceny towarów konsumpcyjnych i
spowodowało inne koszty, które musiałby pokryć podatnik (Ciszek 2013).
Pamiętać także należy, że Polska byłaby tylko pionkiem w politycznej grze.
Nasze przywództwo nie jest w stanie kreować niezależnej polityki zagranicznej,
a wpływają na nią naciski ze strony Brukseli, Moskwy, Waszyngtonu i Berlina
(Żebrowski 2013).2
W takiej sytuacji chcąc realizować nasz interes narodowy i rację stanu,
należy przede wszystkim zrobić silny zwrot w stronę podnoszenia wydajności
Polskiej armii oraz jej przeszkolenia i liczebności, gdyż w czasie konfliktów
zbrojnych liczą się tylko mocne argumenty w postaci jednostek zdolnych do
wykonywania operacji wojskowych. Obecnie Polska armia liczy ok. 100 tys.
personelu, przy czym gotowość bojową ma ok. 3-5 tys. głównie z jednostek
specjalnych i jednostek pełniących bezpośredni dyżur na wypadek konieczności
szybkiego reagowania. Współcześnie nasze wojsko posiada olbrzymie braki w
personelu, a w jego składzie są kadry nieprzystosowane do obecnego pola walki.
Wyjątek stanowią polskie jednostki specjalne, które są wizytówką polskiej armii.
Szkodą olbrzymią dla Polski w takiej sytuacji jest odejście przed kilkoma laty
kontraktowych szeregowych, po 12 latach służby. Należy znaleźć rozwiązanie
pozwalające im pozostać żołnierzami, a także przywrócić do służby tych, którzy
już ją zakończyli, a mają olbrzymie doświadczenie, np. z misji zagranicznych.
Przykłady kreowania własnej polityki, także wbrew zewnętrznym naciskom pojawiły się
dopiero w ostatnich dwóch latach, co było efektem przejęcia steru rządów w Polsce przez
partię Prawo i Sprawiedliwość (przyp. red.).
2
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Wielu z nich służy w jednostkach najemniczych poza granicami naszego kraju.
Ponadto, nie dawno Litwa przywróciła powszechną służbę wojskową widząc i
rozumiejąc zagrożenie. Patrząc na mężczyzn w naszym społeczeństwie, którzy
nie przeszli służby wojskowej i widząc zmiany jakie nastąpiły w charakterach
młodych ludzi, można jednak stwierdzić, że pomimo wielu wad poboru miał on
bardzo istotną funkcję wychowawczą. W razie wojny Polska ma wiele ludzi do
dyspozycji, lecz niewielu żołnierzy. Większość Polaków jest obecnie zdania, że
należy przywrócić pobór, ale wystarczy 3 m-ce intensywnego szkolenia (np. po
maturze), dodatkowo należy dozbroić polskie społeczeństwo, zlikwidować
ograniczenia powszechnego dostępu do broni dla wolnych obywateli (Kupiecki
2015b).
Dynamika zmian na rynku zbrojeniowym zniwelowała przewagi polskiej
zbrojeniówki z lat 90-tych. Dlatego ważne jest, aby wykorzystać potencjał
twórczy polskich wynalazców. O realnej wartości tego potencjału świadczy m.in.
bardzo lekki i dynamiczny odrzutowiec zbudowany ostatnio przez firmę z
Jeleniej Góry, który stał się hitem na targach międzynarodowych i wprowadził w
lotnictwo nową jakość3). Jest to tylko jeden z przykładów Polskiej myśli
technicznej, która w naszym kraju nie może się dynamicznie rozwijać, na co
zwracają uwagę kolejne fora Polskiego Lobby Przemysłowego.
Kolejnym elementem, który się zmienia w zakresie obronności jest
przywrócenie realnej obrony terytorialnej (Jakubczak, Marczak 1998). Obecny
program tworzenia brygad OT jest efektem wielu kompromisów. Warto jednak
pamiętać, że tak mały kraj jak Szwajcaria tylko dzięki temu systemowi zachowała
niezależność w czasie II wojny światowej i do dziś cieszy się nieprzerwanym
pokojem (Kitler 2001). Polska niewątpliwie nie uniknie konfliktu, ale może
uczynić wiele dla zwiększenia swoich szans na zwycięstwo, także poprzez
kształtowanie własnej polityki zagranicznej (Roman 2015).
Siły zbrojne
Jedną z kluczowych kwestii jest zmiana priorytetów modernizacji
technicznej Sił Zbrojnych w stosunku do obecnego Planu Modernizacji
Technicznej (Ciślak 2013). W wielu opiniach obecnie realizowany projekt jest
nieefektywny, powolny, kosztowny oraz niedostosowany do potrzeb Sił
Zbrojnych i priorytetów bezpieczeństwa narodowego (Skrzypczak, Luzak 2014).
Dwoma najważniejszymi zmianami do jakich należy dążyć są prywatyzacja
sektora zbrojeniowego, poprzez dopuszczenie do rynku polskiego sektora
małych i średnich przedsiębiorstw, oraz deregulacja produkcji zbrojeniowej w
Polsce (Jaworski 2006). Ponadto powinno nastąpić ułatwienie powszechnego
dostępu do broni dla obywateli i organizacji proobronnych. Pozwoliłoby to na
rozwój sektora zbrojeniowego w Polsce, tańszą produkcję, a więc i lepsze oraz
efektywniejsze zaopatrzenie wojska (Polak, Soczyński 2016a). Wielu badaczy
3

http://www.flaris.pl/?lang=pl (pobrano 14 sierpnia 2015).
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zwraca uwagę, że żołnierz musi mieć najlepszy sprzęt dostępny na świecie. W
takim przypadku patriotyzm i ochrona polskiego przemysłu okazują się
drugorzędne. Priorytetem są potrzeby żołnierza wysyłanego w rejon działań
wojennych (Gajewski 2015). Chodzi o to, by nie dopuścić do sytuacji, jaka miała
miejsce podczas misji na Bałkanach. Żołnierze zostali wówczas wyposażeni w
kamizelki kuloodporne tak niskiej jakości, że nagminnie kupowali kamizelki
amerykańskie za prywatne pieniądze (Reczkowski 2015). Druga sprawa
powiązana z modernizacją sił zbrojnych to potrzeba ponownego przestawienia
się z produkcji uwarunkowanej naszymi działaniami ekspedycyjnymi w ramach
prowadzonych wojen neoimperialnych, na sprzęt działający na
środkowoeuropejskim teatrze działań wojennych, czyli m.in. głównie ciężki,
pozwalający skutecznie bronić naszych granic: m.in. nowoczesne czołgi, które
powinny zastąpić sprzęt poniemiecki pochodzący z demobilu (Soroka 2016).
Kolejną istotną grupą zagadnień podejmowanych w dyskursie
naukowym jest poziom wydatków na zbrojenia. Jakie nakłady powinna
przeznaczać na obronę Polska? Czy poziom 2% PKB zalecany przez NATO i
wprowadzony od 2016 roku jest wystarczający? W związku z
niedofinansowaniem służb mundurowych, w szczególności armii w ciągu
ostatnich kilkunastu lat, często zwraca się uwagę, że okresowo należy radykalnie
przekierować środki z wydatków socjalnych na zbrojenia i szkolenie żołnierzy
oraz rezerwistów (Wilczyński 2013a). Opierając się na kalkulacjach Komisji
Potęgometrii Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, nasze położenie
geostrategiczne jest trudne, dlatego należy zwiększyć liczebność wojska, a zatem
konieczne jest przeniesienie ciężaru wydatków państwa z mało istotnych i źle
działających sektorów budżetu (cięcia socjalne), na to, co jest istotne dla
działania państwa, czyli głównie dla silnej i gotowej do działania armii (Sułek
2015). Wg kalkulacji naukowców PTG, jeszcze przez najbliższych kilka lat nie
odzyskamy bezpiecznego potencjału militarnego, gwarantującego nam ochronę,
nawet gdybyśmy podnieśli wydatki na zbrojenia do 5% PKB - tak bardzo cięcia
poprzednich rządów nas osłabiły. Dlatego radykalne zwiększenie wydatków na
zbrojenia jest koniecznością. Dodatkowo zwraca się uwagę na racjonalizację
wydawanych środków. W MON niestety nie odpowiada się za chybione decyzje
logistyczne, dyslokacyjne, zakupowe, kadrowe itp. Dąży się do wprowadzenia
personalnej odpowiedzialności, lecz na razie w stopniu zbyt ograniczonym, jak
na standardy zachodnie (Chmieliński 2013). Przykładem jest marnotrawstwo
wielkich środków finansowych zainwestowanych w realizację chybionej reformy
systemów dowodzenia, zakup śmigłowców, budowę okrętów, itp. (Pacek 2014).
Kryzys na Ukrainie i zmiana w środowisku bezpieczeństwa unaoczniły
znaczenie systemu rezerw osobowych sił zbrojnych (Siudak 2016; Stolarczyk
2015; Zapałowski 2016). Kolejną ważną kwestią sporną jest to, czy i w jaki
sposób państwo ma dążyć do wzmocnienia systemu rezerw polskiej armii oraz
budowy systemu obrony terytorialnej. Czy w związku z tym konieczne jest
przywrócenie poboru powszechnego (Stankiewicz 2015), bądź umożliwienie
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pełnego przeszkolenia wojskowego dla ochotników (Kupiecki 2015a)? Wielu
badaczy twierdzi, że najlepiej byłoby budować system obrony wzorowany na
szwajcarskim (Balcerowicz 2006; Wróblewski 2001), gdzie każdy obywatel jest
żołnierzem. Oznacza to powołanie obok zawodowej armii, wojsk ochotniczych,
a także przywrócenie obowiązkowych szkoleń wojskowych dla młodych
mężczyzn (Balcerowicz 2010). W tej wizji armia miałaby się składać z trzech
komponentów. Pierwszy to armia zawodowa, która dysponując ciężkim
sprzętem decydowałaby o sile operacyjnej, ekspedycyjnej i ofensywnej (Pawlisiak
2015). Drugim komponentem byłaby obrona terytorialna (Wilczyński 2010),
złożona z ochotników-rezerwistów, która byłaby zorganizowana w każdej
gminie i jej zadaniem byłoby strzeżenie i obrona infrastruktury krytycznej i
wspieranie wojsk zawodowych na danym terytorium. Byłaby ona wyposażona w
broń lekką, którą każdy ochotnik-rezerwista miałby w domu i uczestniczyłby w
szkoleniu raz w roku lub częściej. Obrona terytorialna byłaby też wyposażona w
sprzęt w zależności od specyfiki danego regionu. Gminy nadmorskie miałyby
np. łodzie, a jednostki wysokogórskie w powiecie tatrzańskim, sprzęt do
poruszania się po śniegu i górach. Każda jednostka miałaby też lekką broń ppanc. i p-lot (Olszyk 2015; Tomaszewski 2014). Trzecim komponentem byłyby
siły rezerwowe, powoływane w razie wojny ze służb mundurowych, organizacji
proobronnych, weteranów i innych osób z doświadczeniem i predyspozycjami
do działań wojennych. Pełniłyby one rolę uzupełniającą w stosunku do sił
operacyjnych i zawodowych, w czasie pokoju jednak ludzie ci nie siedzieliby w
koszarach. Mając jednak lepsze przeszkolenie niż obrona terytorialna, siły te
realnie mogłyby być wysyłane jako wsparcie sił operacyjnych na front, lub
działać jako siły okupacyjne na terenach zajętych przez polskich żołnierzy
(Pawlisiak 2015). W obecnie realizowanym programie budowy obrony
terytorialnej dwie ostatnie grupy są połączone w związku ze stopniowym
wygaszaniem NSR (Borucka, Wielgosik 2016; Wojnarowski 2014). Inni teoretycy
uważają, że powinno się rozwinąć i unowocześnić struktury obrony cywilnej. W
systemie bezpieczeństwa państwa OC powinna regionalnie generować siły i
środki województwa, a podlegając wojewodom, wchłaniać byłych
mundurowych od strażaków po wojskowych. OC stanowiłaby też wsparcie
podczas klęsk żywiołowych, usuwania następstw katastrof, wsparcie dla działań
wojska oraz element szkoleniowy pozwalający na ujednolicenie procedur oraz
uzyskanie ich jednolitego poziomu (Sobolewski 2013). Pozwoliłoby to uniknąć
obecnej sytuacji, zagospodarowania dla proobronności kup zbrojnych w postaci
różnych organizacji i stowarzyszeń o różnym kierownictwie, różnym profilu
ideowym, różnym stopniu profesjonalizmu i różnych celach (Gurba, Knecht,
Kopertowski, Tarczewska 2015). Dodatkowo, kryzys imigracyjny wzbudził
konieczność wzmocnienia straży granicznej, głównie na wschodzie. Mimo, że
działa ona świetnie, w obecnej sytuacji jest jej za mało żeby zapewnić
bezpieczeństwo i zwiększyć egzekwowanie prawa zapobiegając nielegalnym
przekroczeniom granicy (Fryc 2015).
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Zmiany w wojsku, które w świetle cytowanej literatury są konieczne,
dotyczą również zmiany w obecnej strukturze Sił Zbrojnych, w tym w dyslokacji
jednostek, w systemie dowodzenia i kierowania SZ RP. Obecna organizacja jest
przestarzała. System dowodzenia, mimo, że zmieniany ostatnio, nie odpowiada
realiom w czasie zagrożeń i musi być uproszczony (Konaszczuk, Tokarski
2015). Dlatego należy wprowadzić bardzo wiele zmian, poczynając od
organizacji poszczególnych jednostek, po ich skład, dowodzenie i
rozmieszczenie. Różnice zdań i poglądów dotyczą sposobu przeprowadzenie
tych zmian (Słowik 2014). Zgoda jest co do tego, że jednostki mają zostać
uzupełnione sprzętem i przeszkolonym personelem (Chyrzyński 2016). Ich
lokalizacja jak najszybciej musi zostać zmieniona, w sposób uwzględniający
kierunki najprawdopodobniejszych nadchodzących zagrożeń, czyli raczej
północny-wschód i wschód. Można spotkać się również z opiniami, że należy
zweryfikować obecnie posiadane w kadrach stopnie wojskowe, gdyż awanse
przez kolejne władze były rozdawane nie podług zasług dla Polski, lecz według
klucza partyjnego i potrzeb elit rządzących (Jarmołowicz, Sikora 2016). Efektem
takiej polityki jest to, że mamy więcej generałów niż np. ChRL. Rozwiązaniem
proponowanym jest uzależnienie stopnia oficerskiego i podoficerskiego od
wyników testów, które należy przeprowadzić w całym wojsku, testów zdolności
dowodzenia sprawdzanych na poligonie. Chodzi tu o pozbawienie się wtedy
zbędnego balastu w postaci tzw. oficerów „flagowych”, którzy awansowali
dzięki znajomościom. Inni bardziej zwracają uwagę na system szkolenia i
możliwości rozwoju zawodowego szeregowych i podoficerów, aby nie
wyrzucano ich ze służby zbyt szybko. Należy też obniżyć etaty (Kręcikij,
Lewandowski 2015). Na przykład dlaczego brygadą powietrznodesantową ma
dowodzić generał (raptem kilka batalionów lekkich bez sprzętu ciężkiego i mała
liczba żołnierzy), a brygadą zmechanizowaną tak samo, przy występującym tam
nagromadzeniu sprzętu? Dlatego potrzeba w Polsce racjonalizacji etatów.
Jako kłopotliwy często zostaje oceniany system i proces pozyskiwania
zdolności bojowych przez Siły Zbrojne (Fryc 2015). Powszechnie się mówi o
zbliżającym się nieuniknionym konflikcie. Z cytowanej literatury wynika
konieczność reformy systemu pozyskiwania zdolności bojowych, aby był on w
stanie zapewnić SZ RP możliwość odpowiedzi na zagrożenia (Wojtowicz 2016).
Dlatego konieczne jest zwiększenie liczby szkoleń rezerwistów (Pawlisiak 2016).
Należy także otworzyć się bardziej na inicjatywy oddolne, wykształcenie
poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne, oraz przywrócenie terminu
SŁUŻBA, co oznacza przywrócenie możliwości wykorzystania armii także do
walki z klęskami żywiołowymi. Powinniśmy wrócić do systemu otwartych drzwi
w jednostkach dla młodych ludzi. Obecnie jednostki zamykają się przed
społeczeństwem a do Wojskowych Komend Uzupełnień zgłasza się tak
niewielu, że na planowane szkolenia brakuje ludzi (Gajewski 2015). Z kolei
uczestnicy ćwiczeń marnują często czas z powodu wadliwej organizacji. M.in.
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zajęcia na służbie przygotowawczej mogłyby zostać przeprowadzone w miesiąc,
podczas gdy trwają one czterokrotnie dłużej (Borucka, Wielgosik 2016).
Przemysł zbrojeniowy
Przemysł zbrojeniowy w całości jest obecnie w rękach państwa i
odgrywa ważną rolę w systemie bezpieczeństwa kraju. W jakim zakresie rynek
zamówień obronnych powinien być objęty regulacjami ograniczającymi dostęp
dla podmiotów zewnętrznych, np. z uwagi na ochronę podstawowego interesu
bezpieczeństwa państwa, stanowi jeden z głównych punktów spornych
dotyczących koniecznych zmian (Jędrych, Klimek 2016). Uważa się, że tak jak
na zachodzie, rynek zbrojeniowy powinien być otwarty na inicjatywy
przedsiębiorców prywatnych. To, że jest to dobre pokazała prywatyzacja fabryki
amunicji w Pionkach. Prywatyzacja ta pozwoliła na restrukturyzację
przedsiębiorstwa, zwiększenie produktywności oraz asortymentu (Wilczyński
2013b). Uważa się również, że każda jednostka powinna sama dobierać sobie
uzbrojenie w ramach określonego budżetu na jej utrzymanie. Żołnierze sami
najlepiej wiedzą, a nie urzędnicy, z jaką bronią radzą sobie najlepiej. System ten
doskonale działa w siłach specjalnych, więc powinien zostać wprowadzony do
reszty wojsk (Skrzypczak, Luzak 2014). Taka reforma pozostawiałaby jedynie
minimalną ilość regulacji (Rogala-Lewicki 2017), która pozwoliłaby zabezpieczyć
rodzimych przedsiębiorców przed wywiadem gospodarczym i działaniami
sabotażowymi obcych mocarstw, a także pozwoliła na obniżenie kosztów
produkcji zbrojeniowej w Polsce, by nastawić nasze przedsiębiorstwa również na
eksport, a nie tylko zaspokojenie popytu krajowego (Polak, Soczyński 2016b).
Spory pojawiają się również w kwestii jaką jest rola offsetu w systemie i
procesie zakupów sprzętu i uzbrojenia dla sił zbrojnych, w kontekście wsparcia
przemysłu zbrojeniowego (Baranowska-Prokop 2013). Chodzi o to, by ciężki i
drogi sprzęt kupowany zarówno w Polsce jak i za granicami, powinien być
dostosowany do obsługi, rozwoju, napraw i utrzymania w kraju (Nalepa,
Wójtowicz 2015). Wszelkie inne ustalenia w umowach podlegać mają wolnemu
rynkowi i konkurencji, przy czym to nie urzędnicy MON, a końcowi
użytkownicy (żołnierze) powinni mieć możliwość testowania i wyboru spośród
oferowanego sprzętu Polsce, w granicach określonych przez MON kosztów. Z
drugiej strony istnieją głosy, że na szczeblu jednostki to będzie pole do
wielomilionowych nadużyć poza jakąkolwiek kontrolę. Dlatego dowódcy
jednostek powinni tylko wnosić o konkretny sprzęt natomiast dystrybucją i
zakupem powinny się zajmować wąskie komórki pod specjalnym nadzorem
kontrwywiadu (Machniak 2016).
Do chwili obecnej zakończono proces konsolidacji państwowych
podmiotów przemysłu obronnego. Różnice w poglądach w tym przypadku
dotyczą wprowadzenia strukturalnych (instytucjonalnych) zmian w przemyśle
obronnym bądź w systemie zakupów sprzętu wojskowego i uzbrojenia dla Sił
Zbrojnych RP (Śliwa, Żaba-Nieroda 2016). Wielu badaczy zwraca uwagę, że
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dobrze by było sprywatyzować przedsiębiorstwa zbrojeniowe i otworzyć rynek
dla sektora prywatnego. Model ten sprawdza się za granicą i nie ma potrzeby
utrzymywać tych zakładów w ramach własności skarbu państwa, która jest
korupcjogenna i nieefektywna (Kwiatkowski 2013).
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Kwestią sporną, najważniejszą chyba ze wszystkich przedstawionych w
tym temacie, jest rola Polski w strukturach NATO. Można spotkać opinie, że
należy NATO przekonać do zwiększania gwarancji bezpieczeństwa dla Polski i
wszystkich państw „frontowych” sojuszu (Zięba 2015). Należy również
zwiększać niezależność Polski pod względem militarnym od polityki USA,
tworząc sieć bliższych powiązań z państwami naszego regionu, które w razie
potrzeby byłyby pierwsze, by przyjść nam z pomocą (Wilczyński 2011). Należy
też zmniejszać zaangażowanie Polski w akcjach militarnych NATO poza naszym
regionem (Czaputowicz 2014). Należy ponadto starać się o bezpłatne
przekazywanie uzbrojenia naszych zachodnich sojuszników dla naszej armii.
Pozwoli to na szybsze wyposażenie sił obrony terytorialnej i sił rezerwowych.
Dodatkowo część badaczy uważa, że powinniśmy w pierwszej kolejności
stworzyć system wspólnej obrony granic w ramach bliskiej nam geopolitycznie
Grupy Wyszehradzkiej (Gizicki 2017).
Zwraca się również uwagę, że w rozgrywce wielkich mocarstw Polska
może być wciągnięta do wojny (Polcikiewicz 2012). To, jakie obszary stosunków
międzynarodowych uznawane są za kluczowe dla realizacji interesów
bezpieczeństwa polskiego (zarówno w wymiarze regionalnym, jak i np.
transatlantyckim) wskazuje na główne kierunki i sposoby realizacji polskiej
polityki zagranicznej w zakresie bezpieczeństwa (Zięba 2013). Przede wszystkim
jest powszechna zgoda, że Polska nie chce wojny. Wojna przy obecnej kondycji
naszych sił zbrojnych byłaby katastrofą. Dlatego należy grać na czas i odwlekać
zaangażowanie w sporach między wielkimi mocarstwami jak najdłużej. Aby tego
dokonać należy przede wszystkim zaprzestać pogarszania stosunków z Rosją, a
rozpocząć politykę balansowania pomiędzy USA i Rosją oraz Chinami, by jak
najdłużej zapewnić sobie neutralność, co możliwe jest w naszym
geopolitycznym i społeczno-ekonomicznym położeniu (Lach 2014; Wilczyński
2010). Jednocześnie należy budować silne sojusze militarne z państwami Grupy
Wyszehradzkiej, państwami skandynawskimi, Rumunią, państwami bałtyckimi
(w ramach koncepcji Trójmorza). Należy również zaprzestać dalszych prób
wspierania nacjonalistycznego rządu na Ukrainie, który jest rosnącym
zagrożeniem dla Polski (Wilczyński 2017). Należy również uważać na działania
niemieckie w regionie, które okazały się w ostatnich latach otwarcie wrogie i
antypolskie (odmowa i brak podpisania traktatu pokojowego z Polską!) (Lach
2012). Sytuacja międzynarodowa obecnie dynamicznie się zmienia, należy więc
bacznie obserwować i szybko reagować. Dzięki takiej polityce, polityce realnej,
powinniśmy być w stanie zdobyć czas na zreformowanie naszej armii. W dalszej
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kolejności Polska powinna rozwijać również potencjał do działań
wywiadowczych poza granicami kraju, oraz rozwijać tajne innowacyjne
technologie zbrojeniowe i kosmiczne (Wilczyński 2012).
Istotną kwestią jest również to, czy i w jaki sposób Polska powinna się
angażować w rozwiązywanie konfliktów poza obszarem traktatowym NATO,
jak konflikt na Ukrainie czy kryzys związany z napływem uchodźców do Europy
(Cziomer 2016)? Czy Polska powinna zwiększyć zaangażowanie w misje
stabilizacyjne, np. pod egidą ONZ. W rozważaniach geopolitycznych uważa się
za nierozsądne wysyłanie sił ekspedycyjnych do dalekich krajów jeśli się nie jest
mocarstwem. W naszych warunkach nawet interwencja na Ukrainie byłaby
katastrofalna w skutkach. Wobec konfliktu w Donbasie powinniśmy zachować
neutralność, a wręcz wspierać przedłużanie się tam działań zbrojnych
(Wilczyński 2017). Im dłużej Rosja jest tam zaangażowana, tym dłużej nie
zwróci uwagi na nasze państwo. Z kolei kryzys imigracyjny to kwestia, w której
popieramy oficjalne stanowisko Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego4. Nie
godzimy się na narzucanie Polsce jakichkolwiek kwot uchodźców (Zupančič,
Wilczyński 2017). To czy ktoś kogoś zaprasza do domu, powinno być prywatną
sprawą jego właściciela. Narzucanie czegokolwiek w tej kwestii jest zamachem
na wolność, zarówno w skali lokalnej jak i państwowej.
Bezpieczeństwo wewnętrzne i służby specjalne
Duże znaczenie dla obronności mają zmiany strukturalne w Policji i
Straży Granicznej w związku z kryzysem imigracyjnym oraz sytuacją na
Ukrainie. Potrzebna jest zmiana modelu funkcjonowania Straży Granicznej – w
chwili obecnej formacji o charakterze policyjnym. Ponadto służby mundurowe,
szczególnie policja, są obciążone zbytnio tzw. papierkową robotą. Odciążenia
należy dokonać poprzez uproszczenie przepisów i regulaminów (Kądziołka
2014). Pozwoli to na zwiększenie wydajności służb mundurowych, szczególnie
w sytuacji zagrożenia granic. Straż Graniczna powinna wrócić do modelu wojsk
ochrony pogranicza sprzed wojny (Mróz 2016). Reforma w służbach
mundurowych dotyczyć będzie także kadr, gdzie tak jak w wojsku, przyznawane
często były awanse wg klucza partyjnego, lub na podstawie powiązań osobistych
(Jóźwiak 2013). Jednocześnie zwraca się uwagę na kondycję fizyczną policjantów
i mentalną (etyczno-moralną) wielu funkcjonariuszy (Szczęsny 2014).
Sporną kwestią jest czy pożądane są zmiany zakresu uprawnień formacji
policyjnych i służb specjalnych, w tym również w zakresie gromadzenia
informacji wywiadowczych. Niektórzy badacze uważają, że policja służyć ma
likwidacji pospolitej przestępczości, dla której nie potrzeba zbyt rozbudowanych
służb wywiadowczych. Uprawnienia wywiadowcze powinny mieć jedynie służby
wywiadowcze i kontrwywiadowcze. Służby te oraz policja nie powinny sobie
4

http://ptg.edu.pl/oficjalne-stanowisko-polskiego-towarzystwa-geopolitycznego-w-sprawiekryzysu-imigracyjnego-w-europie/ (pobrano 7 lipca 2017)
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wchodzić wzajemnie w kompetencje. Problem stanowi ponadto brak
odpowiedniego nadzoru nad gromadzonymi informacjami (Kasiński 2017).
Opinie ekspertów wyrażane w literaturze na temat bezpieczeństwa
wewnętrznego wskazują także na potrzebę wprowadzenia zmian w strukturze i
podległości polskich służb wywiadowczych jak i kontrwywiadowczych zarówno
cywilnych i wojskowych (Winogrodzki 2016). Wywiad i kontrwywiad powinien
bezpośrednio podlegać głowie państwa lub ewentualnie premierowi, a nie
urzędnikom i dowódcom MSW i MON, nie posiadającym kompetencji oraz
żadnej legitymizacji, nie wybranym w wyborach powszechnych. Obecnie polskie
służby wywiadowcze są mocno zinfiltrowane przez obce wywiady, dlatego
reformę tych formacji należy oddać jednej osobie posiadającej zaufanie
prezydenta lub premiera, której oddanie Polsce i interesowi narodowemu jest
niewątpliwe (Surdyk 2014).
Wymiar polityczno-militarny i nadzór nad służbami specjalnymi
Różnorodność opinii i podejść do polityczno-militarnego wymiaru
obronności państwa wskazuje na ich zależność od sympatii politycznych
badaczy. Różnice opinii i ekspertyz publikowanych na łamach czasopism
naukowych dotyczą m.in. tego, czy politycy mają wystarczające narzędzia do
realizacji cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi i służbami specjalnymi.
Większość uważa, że siły zbrojne są wystarczająco podporządkowane cywilnej
kontroli. Niestety tego samego nie można powiedzieć o służbach specjalnych
(Winogrodzki 2016). W tym przypadku obecną sytuację należy prześwietlić po
to, by służby te rzeczywiście służyły Polakom jak najlepiej. Jednakże obecnie
pilniejsze jest skuteczniejsze wykorzystanie służb specjalnych, co wymaga
niezwłocznych zmian, pozwalających działać służbom w interesie narodowym.
Należy przenieść odpowiedzialność za działania sił zbrojnych i służb
specjalnych bądź na głowę państwa, ewentualnie premiera, gdyż dotychczasowi
ministrowie, zgodnie z większością opinii, okazywali się niekompetentni (Kuć
2017). Przeważa zdanie, że sektorami siłowymi powinna dowodzić jedna osoba.
Różne też są zdania jaka powinna być rola Sejmu i sektora
pozarządowego w tym zakresie. Można spotkać opinie, że w siłach zbrojnych
Sejm nie powinien mieć więcej do powiedzenia niż ustalanie budżetu
(Korolczuk 2016). Posłowie i senatorowie nie znają się zazwyczaj na sprawach
wojskowych i bezpieczeństwa narodowego. Organizacje pozarządowe,
szczególnie o charakterze proobronnym, to ważny czynnik wspierający, lecz nie
tworzący samej armii i mogący podlegać działaniom służb wywiadu innych
państw w warunkach demokracji (Gurba, Knecht, Kopertowski 2015). Z kolei
działalność służb specjalnych nie może być jawna i sformalizowana, dlatego rola
Sejmu i organizacji pozarządowych w tym przypadku musi być maksymalnie
zredukowana (Kuć 2017)
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Podsumowanie
Efektem dokonanego przeglądu głównych kwestii dotyczących
bezpieczeństwa jest zestaw zaleceń, które powinny zostać zrealizowane, bądź
też w inny sposób rozstrzygnięte przez suwerena, jakim jest naród, wybierający
co kadencję nowe władze. Oto lista, która jakkolwiek sięgająca w każdy aspekt
obronności, nadal może okazać się niepełna, ze względu na ograniczenia o
rozmaitym charakterze, jakie dotyczą publikacji, stanowiących podstawę całości
opracowania:
1) zmiana priorytetów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych w stosunku
do obecnego Planu Modernizacji Technicznej;
2) deregulacja produkcji zbrojeniowej;
3) ułatwienie powszechnego dostępu do broni dla obywateli i organizacji
proobronnych;
4) przestawienie się z produkcji uwarunkowanej naszymi wojskowymi
działaniami ekspedycyjnymi w ramach prowadzonych wojen
neoimperialnych
na
wytwarzanie
sprzętu
działającego
na
środkowoeuropejskim teatrze działań wojennych;
5) podniesienie poziomu wydatków na zbrojenia;
6) racjonalizacja wydawanych środków przez redukcję korupcji;
7) wzmocnienie systemu rezerw polskiej armii;
8) budowa systemu obrony terytorialnej;
9) przywrócenie poboru powszechnego;
10) rozwinięcie i unowocześnienie struktury obrony cywilnej;
11) wzmocnienie straży granicznej w obliczu zagrożeń kryzysu
imigracyjnego;
12) zmiany w obecnej strukturze Sił Zbrojnych;
13) zmiany w dyslokacji jednostek;
14) zmiany w systemie dowodzenia i kierowania SZ RP;
15) uzupełnienie jednostek sprzętem i przeszkolonym personelem;
16) zweryfikowanie obecnie posiadanych w kadrach stopni wojskowych
(oficerowie flagowi) i racjonalizacja etatów;
17) zmiany w systemie szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego
szeregowych i podoficerów;
18) zmiany w systemie i procesie pozyskiwania zdolności bojowych przez
Siły Zbrojne;
19) zwiększenie liczby szkoleń rezerwistów;
20) przywrócenie możliwości wykorzystania armii do działań walki z
klęskami żywiołowymi;
21) zmiany systemu szkolenia;
22) otwarcie rynku zbrojeniowego na inicjatywy przedsiębiorców
prywatnych;
23) wprowadzenie samodzielności jednostek w zakresie zakupu uzbrojenia;
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24) obniżenie kosztów produkcji zbrojeniowej w Polsce poprzez
deregulację;
25) dostosowanie ciężkiego i drogiego sprzętu, kupowanego w Polsce, jak i
za granicą, do obsługi, rozwoju, napraw i utrzymania w kraju (offset);
26) wprowadzenie strukturalnych (instytucjonalnych) zmian w przemyśle
obronnym;
27) zwiększenie gwarancji bezpieczeństwa dla Polski i wszystkich państw
„frontowych” NATO;
28) zwiększenie niezależności Polski pod względem militarnym od polityki
USA i UE;
29) zmniejszanie zaangażowania Polski w akcjach militarnych NATO poza
naszym regionem;
30) ubieganie się o bezpłatne przekazywanie wycofywanego uzbrojenia
naszych zachodnich sojuszników dla naszej armii;
31) stworzenie systemu wspólnej obrony granic w ramach Grupy
Wyszehradzkiej;
32) korekta kierunków i sposobów realizacji polskiej polityki zagranicznej w
zakresie bezpieczeństwa: zaprzestanie wrogich stosunków z Rosją;
budowa silnych sojuszów militarnych z państwami Grupy
Wyszehradzkiej, państwami skandynawskimi, Rumunią, państwami
bałtyckimi; zaprzestanie dalszego bezwarunkowego wspierania
nacjonalistycznego rządu na Ukrainie;
33) rozwój tajnych innowacyjnych technologii zbrojeniowych i kosmicznych;
34) zachowanie neutralności wobec konfliktu w Donbasie;
35) zmiany strukturalne w Policji i Straży Granicznej;
36) uproszczenie przepisów i regulaminów pracy Policji;
37) kontrola kondycji fizycznej i psychicznej (moralnej) funkcjonariuszy
Policji;
38) zmiany zakresu uprawnień formacji policyjnych i służb specjalnych;
39) wprowadzenie dobrego nadzoru nad gromadzonymi informacjami
wywiadowczymi;
40) zmiany w strukturze i podległości polskich służb wywiadowczych i
kontrwywiadowczych, cywilnych i wojskowych;
41) skuteczniejsze wykorzystanie służb specjalnych;
42) przeniesienie odpowiedzialności za działania sił zbrojnych i służb
specjalnych na głowę państwa.
Powyższe kwestie udało się sformułować na podstawie bogatej literatury. Ocenę
należy jednak pozostawić do osobistego rozważenia, gdyż zarówno sytuacja
międzynarodowa jak i wewnętrzna Polski w ciągu ostatnich lat pod względem
obronności pozostaje dynamiczna.
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Problems of national defense and security in Poland in current
professional debate (a review)
This paper’s backbone is broad review of the Polish professional literature in the field of
national defense and security. The aim is to gather in one article the most controversial
questions concerning the defense policy discussed by the Polish experts and researchers in
recent years. The review takes into account only those articles, which were published in
scientific journals. It embraces several parts concerning the military reforms, armaments
industry, international and internal security challenges, the secret services, as well as the
national defense administration and policy with their civilian control. At the end, there
is the list of all needed reforms mentioned in the broad literature.
Key words: national security, armed forces, armaments, secret service, Poland.
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„RUSSKI MIR” JAKO NARZĘDZIE

IMPERIALNEJ POLITYKI KREMLA
Abstrakt:
Agresja Rosji wobec Ukrainy stanowi przykład nowego podejścia do rozstrzygania
konfliktów, w którym priorytetowe znaczenie ma psychologiczna „obróbka”
przeciwnika. Czynnikowi temu poświęca się na Kremlu najwięcej uwagi, gdyż
właściwie zaplanowana kampania psychologicznego nacisku na miejscową ludność
ogranicza potrzebę użycia sił zbrojnych do kilku jednostek wojskowych i ew. aktów
sabotażu. Efektem tego typu działań może być opanowanie i aneksja terytoriów
sąsiedniego państwa, co oznacza także korzystną dla agresora zmianę układu sił w
regionie. Oddziaływanie psychologiczne Kremla nie ograniczało się dotychczas jedynie
do wpływania na stan świadomości obywateli Ukrainy. Odrębne działania prowadzono
w stosunku do własnego społeczeństwa oraz do międzynarodowej opinii publicznej.
Atak na ukraińską mentalność, tradycyjne wartości, język, system edukacji, historyczną
pamięć narodu, cerkiew narodową miał na celu zniszczenie tożsamości narodu
ukraińskiego, spójności społeczeństwa i państwa. Rosja przeprowadziła na Ukrainie
operację specjalną w celu przekształcenia jej w zdestabilizowaną i bezsilną część
russkiego miru. W artykule przedstawiono ideologiczne podstawy tej koncepcji
politycznej, jej funkcjonowanie na poziomie instytucjonalnym, ze szczególnym
uwzględnieniem skutków, jakich doświadczyła z jej powodu Ukraina.
Słowa kluczowe: Rosja, russki mir, technologia polityczna, Ukraina.

Ideologia russkiego miru
Pod koniec 2006 roku podczas spotkania W. Putina z inteligencją
Petersburga w przededniu Roku Języka Rosyjskiego padły z jego ust następujące
słowa: Russki mir może i powinien zjednoczyć wszystkich, którzy cenią rosyjskie słowo i
kulturę rosyjską, gdzie by oni nie mieszkali, w Rosji lub za jej granicami… Jak najczęściej
używajcie tej frazy – russki mir” („Русский мир” и социальные реалии, s. 69). Ale do
powszechnego użytku w narracji prowadzonej przez polityków rosyjskich
termin russki mir wszedł od końca 2013 roku, kiedy coraz więcej faktów
świadczyło o możliwości wyjścia Ukrainy ze strefy wpływów Rosji. W marcu
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2014 roku D. Pieskow, komentując wydarzenia na Krymie, nazwał Prezydenta
Rosji W.Putina gwarantem bezpieczeństwa russkiego miru1. Wyrażenie to,
pomimo rozpowszechnienia w dyskusjach politycznych, dla większości
obywateli pozostaje mało zrozumiałym. Jest to bowiem znacznie więcej niż
promocja języka i kultury rosyjskiej. Przede wszystkim mamy do czynienia z
elastyczną i przemyślaną technologią rozpowszechniania wpływu konkretnej
grupy, która identyfikuje swój interes i wizję świata z interesem Federacji
Rosyjskiej. Russki mir jest systemowym, agresywnym propagowaniem rosyjskich
idei imperialistycznych na poziomie symboli politycznych, języka i kultury. To
jest forma nieograniczonego wpływania na świadomość i zachowania ludzi,
celowego zniekształcania historii.
Analizując problem powstania russkiego miru rosyjska politolog O.
Batanowa podkreśliła, że obejmuje on dwa podstawowe elementy - Rosję i
rosyjskojęzycznych obywateli innych państw. Russki mir jest globalnym
fenomenem cywilizacyjnym, który jednoczy ludzi czujących się Rosjanami bez
względu na miejsce zamieszkania, będących nosicielami rosyjskiej kultury i
języka rosyjskiego, duchowo związanymi z Rosją (Батанова 2009). Wynika z
tego, że jest on polisemantyczny, wielonarodowy i wieloreligijny. Wśród cech,
świadczących o tożsamości rosyjskiego genotypu, należy wymienić w
szczególności eschatologiczny maksymalizm, paschalność, kosmizm, apofatyzm,
zorientowanie na totalność, wspólnotowość i antyindywidualizm, ontologizm,
maksymalizm, binaryzm i paradoksalnie towarzyszącą mu tendencję do
finalnego pogodzenia przeciwieństw, historiozofizm, finalizm, antropocentryzm,
ahistoryzm, panmoralizm, mesjanizm i misjonizm, poszukiwanie jedności,
pragnienie pozostawania bądź znalezienia się w centrum świata (Broda 1995, s.
12-27).
Można wydzielić dwa źródła formowania idei russkiego miru:
ideologiczno-naukowe i cerkiewne. Niektórzy uważają, że russki mir jest
społeczną grupą, interesy której wyraża władza FR przy realizacji strategii
rozwoju w polityce zewnętrznej i wewnętrznej. Koncepcja ta jest rozwijana i
propagowana w środowisku naukowym. Na jej temat już zostało
opublikowanych kilka monografii, obroniono kilka prac doktorskich
(Даренский 2008; Иванов 2007; „Русский мир” и социальные реалии 2008;
Селезнева 2013; Соина & Сабирова 2015; Фатющенко 2008; Интернет и
идеологические движения... 2016; Филатов 2015; Троицкий 2009; Русский мир в
отечественной литературе...2011; Кривопусков 2016; Бызов 2010). Jeden z
rosyjskich politycznych technologów P.G.Szczedrowickij uważa, że russki mir
jest sieciową strukturą wielkich i małych wspólnot, które myślą i rozmawiają po
rosyjsku (Эткинд 2013).
Песков, Путин является гарантом безопасности русского мира,
http://www.prezidentpress.ru/news/prezident/2519-peskov-putin-yavlyaetsya-garantombezopasnosti-russkogo-mira.html [dostęp 18.03.2016]
1
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Rosja, która bardzo często określana była jako kraj łączący w sobie
elementy europejskie i azjatyckie, dzisiaj jest raczej opisywana jako cywilizacja
odrębna tak od Europy jak i od Azji. Rosyjski filozof Piotr Czaadajew jeszcze
170 lat temu pisał, że Rosja nie podobna jest ani do świata europejskiego, ani do
Azji. Odrębność ta jest widoczna szczególnie w Rosji współczesnej. Można to
tłumaczyć oddaleniem terytorium Carstwa Moskiewskiego od ważnych szlaków
morskich i lądowych. Osamotnienie to znalazło swój wyraz w aspiracjach
mesjanistycznych i misji niesienia „kultury” do narodów Europy jak i Azji, co
bezpośrednio wiąże się z tendencjami imperialnymi. Te właśnie cechy stanowią
zewnętrzną stronę idei russkiego miru (Ерофеев 1999, s. 132; Газін 2011). Jego
stroną wewnętrzną jest z kolei zakonserwowany od wieków specyficzny
porządek społeczeństwa rosyjskiego, które przebywając na peryferiach rozwoju
cywilizacji, było skazane na zacofanie we wszystkich sferach życia, czego
implikacją jest skłonność do mitologizacji. Rosja mitologizowała nie tylko obraz
„Zachodu” i „Rosji”, ale również mitologizuje duchowość rosyjską jako
alternatywę wobec wartości Zachodu i szczególny sposób postrzegania
tożsamości narodowej, wpisywanie przez słowianofilów i okcydentalistów swej
odmienności w struktury binarnych opozycji (Lichina 2007, s. 22-23).
Ideologia russkiego miru stanowi formę promocji idei Rosji jako ośrodka
cywilizacyjnego odrębnego od cywilizacji azjatyckich oraz przeciwstawnego w
wielu momentach do cywilizacji zachodniej. W tym znaczeniu russki mir jest
koncepcją zbieżną z eurazjatyzmem. Eurazjatyzm rozumiany jako „szczególna
droga” Rosji i niezależna cywilizacja to stara rosyjska koncepcja, która pojawiła
się w latach 20. XX wieku na emigracji (Bäcker 2000, s. 182; Potulski 2005, s.
27). Jej inicjatorem był etnograf i historyk Lew Gumilow. W jego koncepcji
etnogenezy, którą nota bene wielu badaczy uważa za pseudonaukową, Moskwa nie
była nigdy ujarzmiona przez Chanat, zaś panowanie mongolsko-tatarskie w
Moskowii stanowiło unię Rusi i Ordy przeciwko wspólnemu wrogowi Zachodowi. W 1994 roku filozof Yuriy Boroday, już po śmierci Gumilowa,
sformułował koncepcję ruskiego2 imperium, którego główną siłą napędową
mieli być „russkie” (czyli Słowianie wschodni), którzy znajdowali się za
granicami Rosji. Oprócz niej do imperium powinny zostać włączone Białoruś,
Ukraina wschodnia i Noworosja, Krym i rosyjskojęzyczna część Kazachstanu.
Liderem współczesnego eurazjatyzmu jest obecnie Aleksander Dugin, który w
1988 roku został członkiem jednej z pierwszych organizacji rosyjskich
nacjonalistów – Narodowo-Patriotycznego Frontu „Pamięć”. W 2003 roku
zorganizował Międzynarodowy Ruch Eurazjatycki, w skład którego weszli znani

Przymiotnik „ruski” odnosi się do Rusi, czyli całej Wschodniej Słowiańszczyzny; należy go
odróżniać od częściej stosowanego przymiotnika „rosyjski”, który dotyczy Rosji jako
państwa (przyp. red.).
2
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politycy i wojskowi3. Odnowienie poczucia zasadniczego konfliktu
cywilizacyjnego, jak podkreśla A. Nowak, oddzielającego Rosję od Zachodu, i
wymagającego zatem od Rosji środków obrony, zabezpieczenia jej interesów
geopolitycznych, stało się powszechnie głoszonym faktem w kołach
intelektualnych Rosji co najmniej od 1993 roku (Nowak 2014, s. 178).
Sama idea russkiego miru, która jest częścią składową rosyjskiej mitologii
historycznej, i na bazie której jest zbudowany cały projekt „Moskwa – Trzeci
Rzym”, przez wielu badaczy jest uważana za paradoksalną i wewnętrznie
sprzeczną (Amerykomania, 2012, s. 141; Wiatr 1999, s. 35). Jej elementy religijne i
ideologiczne w całości zostały zapożyczone z Bizancjum, podczas gdy aspekty
historyczno-kulturowe zostały skradzione z Rusi Kijowskiej, czyli z kultury
ukraińskiej. Właśnie przeciwko Ukrainie jest skierowana doktryna russkiego miru,
która przekonuje o braku historycznych i kulturowych podstaw państwa
ukraińskiego, o niemożliwości rozwoju Ukrainy bez wsparcia Wielkiej Rosji, jej
kultury i duchowości. Rozpowszechnianie takich idei odbywało się poprzez
podręczniki historii, w których stwierdzano znaczącą rolę „starszego brata” w
historii Ukraińców. Kreml już skradł Ukraińcom ich historię, a teraz próbuje
różnymi sposobami zniszczyć i zniekształcić ich pamięć narodową, tradycję i
zwyczaje (które znacząco różnią się od rosyjskich o czym dokładnie jeszcze w
połowie XVII wieku napisał markiz Guillaume le Vasseur de Beauplan4), a także
duchowość i język, które są składnikami tożsamości narodu i racją istnienia
państwa (де Боплан 1990).

В. Абаринов, Г. Сидорова, „Русский мир”, бессмысленный и беспощадный
.Идеология „крестового” российского похода,
http://www.svoboda.org/content/article/26855650.html#page=1 [dostęp 12.03.2016]
4
Markiz Guillaume le Vasseur de Beauplan (ur. ok. 1600, zm. w 1675) – francuski inżynier
wojskowy, pisarz i kartograf. Jeden z pierwszych twórców szczegółowych map południowowschodnich ziem Rzeczypospolitej. Do Polski przybył w 1630 roku, za panowania
Zygmunta III Wazy. Dwa lata po wstąpieniu do polskiej armii kierował pracami
inżynieryjnymi na Podolu, Wołyniu i Ukrainie Naddnieprzańskiej, gdzie obwarowywał
twierdze Kudak, Koniecpol Nowy i Krzemieńczuk oraz poprawiał umocnienia zamków w
Barze i Brodach. Poza działalnością ściśle związaną z wojskowością, zajmował się również
innymi zadaniami związanymi z logistyką, a więc zakładał wsie, budował mosty oraz szlaki
komunikacyjne. Po podpisaniu pokoju w Polanowie, wytyczał granice polsko-moskiewskie.
Kultura i życie Rusinów zafascynowały go do tego stopnia, że postanowił spisać wszystko,
co zobaczył w Ukrainie i wydać w postaci książki. W roku 1651 we Francji wydane zostało
jego dzieło pod imponująco długim tytułem „Déscription de l’Ukrainie, qui sont plusieurs
provinces du Royaume de Pologne, Contenuës depuis les confins de la Moscovie, jusques
aux limites de la Transilvanie. Ensemble leurs moeurs, façcons de vivres et de faire la
Guerre. Par le Sieur de Beauplan” (Opisanie Ukrainy, którą tworzą liczne prowincje
Królestwa Polskiego leżące pomiędzy granicami Moskowii i Transylwanii. Wraz z
wiadomościami o zwyczajach, sposobie życia i prowadzenia wojny jej mieszkańców. Przez
Jaśnie Wielmożnego Pana de Beauplan), w którym poza szczegółowym opisem życia
Kozaków znajdują się również liczne mapy i rysunki autorstwa samego Beauplana.
3
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Rola cerkwi prawosławnej
Podstawą religijną projektu russki mir jest prawosławie, to znaczy ta jego
część, która jest podporządkowana Patriarchatowi Moskiewskiemu. Często
wyrażenie russki mir używane jest jako synonim Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej
(RCP). Bardzo często w wystąpieniach hierarchów RCP pojęcie russki mir
przechodzi w „świat wschodniosłowiański” albo „Świętą Ruś”, do której włącza
się Rosję, Ukrainę, Białoruś, a także Kazachstan i Mołdawię 5. Moskiewski
patriarcha Cyryl określił zasięg koncepcji „russkiego miru”, nazywając
dziedzicami Świętej Rusi wyżej wymienione państwa. Cyryl jeszcze jako
metropolita rosyjski na wiecu w Kijowie w 2008 r. przekonywał, że Rosja,
Ukraina i Białoruś to jedna Święta Ruś. Dzisiaj tę wspólnotę przedstawia jako
antidotum na wszystkie wyzwania współczesnego świata. Ma być ona skuteczną
odpowiedzią na procesy globalizacyjne oraz na ekspansję zdegenerowanej
zachodniej kultury. Patriarcha Cyryl nie jeden raz podkreślał także, że nazwa
„Rosyjski Kościół Prawosławny” nie odnosi się tylko do kategorii etnicznych,
ale jest warunkowana szerszą koncepcją duchowości ukształtowanej w ciągu
wieków przez rosyjskie prawosławie. W tym kontekście zdarzało mu się
krytykować rosyjskie media, informujące o konfliktach na granicy rosyjskobiałoruskiej i rosyjsko-ukraińskiej. Potępiał w ten sposób wszelkie przejawy
dzielenia politycznymi granicami przestrzeni stanowiącej duchową całość6.
W 2009 roku w wystąpieniu na otwarciu III Zjazdu Russkiego
miru patriarcha Cyryl przyrównał russki mir do takich polityczno-cywilizacyjnych
projektów jak UE lub Wspólnota Brytyjska. Te modele integracji uważa on za
najlepsze także dla przyszłego rozwoju projektu russki mir7. Według patriarchy,
ani Ukraińcy ani Białorusini nie mają kulturowych i historycznych podstaw dla
ich narodowych tożsamości, dlatego muszą odwołać się do wartości russkiego
miru. „Dziś nie jest łatwo chronić te wartości. Ale trzeba rozumieć, że bez nich nie będzie
istniał ani naród rosyjski, ani ukraiński, ani białoruski, a wszystko będzie wymieszane w
Trzeba zaznaczyć, że we wszystkich wyżej wspomnianych państwach jeszcze do niedawna
była wykorzystywana cyrylica. W 1989 roku podczas pierestrojki rząd mołdawski
ostatecznie uznał rumuński językiem narodowym Mołdawii i przyjął alfabet łaciński. Był to
jednoznaczny dowód na identyfikowanie się społeczeństwa z tożsamością rumuńską, którą
uznano za wspólną dla obu krajów – Mołdawii i Rumunii (Sikora-Gaca 2013, s.35);
Prezydent Kazachstanu Nursultan Nazarbajew pod koniec 2012 roku polecił swojej
administracji przygotowania, które mają umożliwić zmianę transkrypcji na łacińską do 2025
r. Prezydent chce w ten sposób przyczynić się do rozwoju języka oraz zmienić go w język
nowoczesnej komunikacji szczególnie w Internecie. W chwili obecnej w Kazachstanie
używana jest cyrylica wprowadzona w 1940 r., która zastąpiła używany od 1927 r. Jednolity
Alfabet Turecki. Rząd Kazachstanu traktuje zmianę sposobu transkrypcji języka jako jeden z
aspektów wielkiego programu modernizacji Kazachstanu (www.turkishweekly.net)
6
A. Grajewski, Russkij Mir, http://gosc.pl/doc/1849334 [dostęp 21.10.2016]
7
Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на торжественном открытии ІІІ
Ассамблеи Русского мира, http://www.patriarchia.ru/db/print/928446.html [dostęp
11.03.2016]
5

- 71 -

Wasiuta, O., „Russki mir” jako narzędzie imperialnej polityki Kremla,
Przegląd Geopolityczny, 21, 2017, s. 67-87.

jakimś kotle cywilizacji”8. W tym samym czasie protojerej rosyjskiej cerkwi
prawosławnej W. Czaplin (były szef wydziału ds. kontaktów ze społeczeństwem
Patriarchatu Moskwy i Wszechrusi) w wywiadzie dla radiostacji „Echo Moskwy”
(16.08.2016) podkreślił, że „zabijać ludzi można i trzeba!” Masowe zabójstwa są
„wprost sankcjonowane przez Boga”. Później sprecyzował, że „wola narodu i Boga
powinna być zbieżna z wolą władz, a obecny prezydent Władimir Putin słucha głosu ludu”.
Duchowny wyraził także przekonanie, że „humanizm jest światopoglądem
antychrześcijańskim i satanistycznym”. „Nawet Bóg, kiedy czytamy Stary Testament i
Apokalipsę, czyli Nowy Testament, bezpośrednio sankcjonował i sankcjonuje w przyszłości
niszczenie dużej liczby ludzi, by pouczyć pozostałych. Dla pouczenia społeczeństw czasem
trzeba zniszczyć pewną liczbę tych, którzy są godni niszczenia” – dowodził kapłan9.
Idea russkiego miru dostarczająca ideologicznego uzasadnienia imperialnej
polityki „zbierania ziem”, propagowana jest usilnie przez wielu przedstawicieli
Moskiewskiego patriarchatu. Rosyjska cerkiew prawosławna od wielu wieków
istnieje jako państwowa struktura, która była i nadal stanowi podporę imperium.
Po drugie, jak żadna inna instytucja państwowa ma ona wpływ na duszę i rozum
obywateli, kontrolując wiernych w Rosji, Ukrainie, Białorusi i innych państwach
zamieszkanych przez ludność rosyjskojęzyczną i prawosławną.

Russki mir a ekspansjonizm

Problematyka russkiego miru nie ogranicza się do kwestii kulturowego
wsparcia rosyjskojęzycznej diaspory, a jest w rzeczywistości przykrywką dla
zagranicznej, gospodarczej i militarnej ekspansji. Pierwszym krokiem do
legitymizacji bezpośredniej ingerencji politycznej w wewnętrzne sprawy innego
kraju stają roszczenia dotyczące kwestii humanitarnych. Na pierwszym miejscu
pojawiają się wymagania „ochrony” języka rosyjskiego, „zaspokojenie potrzeb
kulturalnych” ludności rosyjskojęzycznej. Następnie, pod wpływem propagandy
wartości russkiego miru, aktywizują się ruchy separatystyczne. Kolejnym krokiem
jest bezpośrednia interwencja wojskowa, jak to miało miejsce na Krymie i w
Donbasie. Za sprawą tejże propagandy Rosjanie są przekonani, że wszędzie są
wrogowie, ale Rosja jest silna a Ukraina musi jej służyć (Eрофeeв 1999, s. 140).
Retoryka wrogiego otoczenia tworzy kolektywną ksenofobię. A kult władzy,
który zawsze był w Rosji uznawany, doprowadził do powszechnej pokory i
posłuszeństwa. Zmiany życia na lepsze można było osiągnąć tylko drogą
ekstensywną, przez aneksję nowych ziem.
Rosja chce umocnić swoją pozycję lidera na terytorium postsowieckim. To nie
przypadek, że szczególną uwagę zwraca na formowanie obrazu Rosji w
kontekście definiowania i wdrażania strategii polityki zagranicznej. Idee
Н. Карпіцький, Люмпен-православний «рускій мір»,http://fakeoff.org/lyumpenpravoslavniy-ruskiy-mir [dostęp 18.03.2016]
9
„Убивать людей можно и нужнo”, - протоиерей РПЦ Чаплин о массовых убийствах.
https://m.censor.net.ua/video_news/401956/ubivat_lyudeyi_mojno_i_nujno_protoiereyi_rpts
_chaplin_o_massovyh_ubiyistvah_video [dostęp 19.10.2016]
8
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dotyczące specjalnej misji cywilizacyjnej Rosji stanowią podstawę w publicznych
wypowiedziach czołowych urzędników i wielu oficjalnych dokumentach
strategicznego znaczenia. Według rosyjskiego prezydenta, „Rosja jest postrzegana z
szacunkiem i szanowana tylko wtedy, gdy jest silna i mocno stoi na nogach. Rosja praktycznie
zawsze wykorzystywała uprawnienia do przeprowadzenia niezależnej polityki zagranicznej.
Tak będzie i nadal. Co więcej, jestem przekonany, że bezpieczeństwo na świecie można
osiągnąć tylko razem z Rosją”10. Te komunikaty W. Putina dobitnie wykazują
ambicję Rosji do sprawowania roli „lidera” stosunków międzynarodowych,
gwaranta pokoju i stabilności na świecie.
Rosja przyzwyczajona jest do formatu imperium, więc ekspansjonizm
jest immanentnym składnikiem polityki rosyjskiej. Wykorzystywany był on przez
wieki, wykorzystuje się go i dziś, tylko zmieniły się narzędzia jego realizacji. Ze
względu na tendencje wzmocnienia dialogu jako głównego sposobu
rozstrzygania wszelkich konfliktów, i jednoczesne potępienie różnych
przejawów agresji i przemocy, stosowanie bezpośredniej „grubej siły” jest
problematyczne, ponieważ jest w stanie negatywnie wpłynąć na obraz państwa
w oczach międzynarodowej opinii publicznej. Globalny system bezpieczeństwa
sprawia, że nawet największe mocarstwa dzisiaj wprowadzają nowe mechanizmy
realizacji własnych interesów geopolitycznych. Trafnie wyraził to zajmujący się
strategią polityczną Olexander Blank: „Pojęcie russkiego miru traktuję jako koncepcję
geopolitycznej ekspansji Rosji na obszarze WNP. Dzisiejsze imperia buduje się nie za
pomocą broni, a przez narzucanie znaczeń”11. Dotyczy to zwłaszcza tak zwanej
„miękkiej siły” (soft power). Rosja jest bardzo aktywna w tej dziedzinie, zwracając
uwagę na ważną rolę dyplomacji kulturalnej. Jedną z odmian rosyjskiej
dyplomacji kulturalnej jest właśnie idea russkiego miru. Pomysł ten na przestrzeni
ostatnich dwudziestu lat ewoluował od poetyckiej metafory do koncepcji
ideologicznej i narzędzia oddziaływania politycznego (politycznej technologii).
Technologia polityczna
Jednym z najtrudniejszych procesów, który dziś odbywa się na
terytorium Rosji, jest ukształtowanie narodowej tożsamości i upowszechnienie
idei narodu „russkiego” w de facto wielonarodowym społeczeństwie. Służą temu
liczne metody i koncepcje „russkiej” nacji (w odróżnieniu od rosyjskiej),
ukazywanie w szczególny sposób jej roli w historii świata, w tym także idea
russkiego miru. Polityczni technolodzy osiągają oczekiwane efekty oddziałując na
В. Путин, Россия и меняющийся мир, http://www.rg.ru/2012/02/27/putin-politika.html
[dostęp 12.03.2016]
11
С. Градировский, Руссскій Міръ (3). С. Градировский о РусМире – на берегу
Руського (т.е. Черного) моря: Русские – это искусственно сконструированная
идентичность под сверхзадачу Госстроя,
http://blogs.pravda.com.ua/authors/okara/4c48444962e33/; Русские – это искусственно
сконструированная идентичность под сверхзадачу Госстроя,
http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/new_idea/russkie/ [dostęp 12.03.2016]
10
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świadomość obywateli za pomocą zmitologizowanych idei i zsakralizowanych
dogmatów12, które przedstawione są w najprostszej formie:
1) najwyższym celem prawosławnego żołnierza jest oddanie życia za cara;
2) jeden naród, jeden język, jedna wiara;
3) prawosławny znaczy „russki” a „russki” znaczy prawosławny;
4) prawosławie albo śmierć;
5) Rosja jest ponad wszystko;
6) Rosja jest dla „russkich” (Севастьянов 2006; Дымарский, Рыжков
2016).
Ideolodzy russkiego miru wykorzystując tego typu hasła, mity historyczne i
manipulacje, tworzą poczucie wyższości „russkich” nad innymi narodami, łącząc
to ze świadomością ciągłego zagrożenia. Jako źródła tego zagrożenia
przedstawia się imigrację muzułmanów („Złota Orda XXI wieku, która zjada
wszystko na swojej drodze jako szarańcza”, Челноков, Поставнин, Полторанин
2016), a także „zdegenerowaną” cywilizację zachodnią. Jak podkreśla Oleg
Czesławskij, w celu wzmocnienia narodowej tożsamości i dumy, dokonuje się na
użytek społeczeństwa specjalnej interpretacji historii, w której pojawiają się nie
tylko realne wydarzenia, które miały miejsce, ale również takie, których jedynym
celem jest zamienić wrodzony rosyjski kompleks narodowej niższości w
poczucie godności opartej na idei russkiego miru. Ta godność ma jednak
przejawiać się nie tylko gotowością do obrony ojczyzny przed faktycznym lub
wyimaginowanym wrogiem, ale także m.in. bezwarunkowym posłuszeństwem
wobec władz na Kremlu. Sformułowanie to przywodzi na myśl powszechnie
potępianą ideologię faszyzmu. Czy istotnie polityka obecnych władz rosyjskich
może mieć cokolwiek wspólnego z faszyzmem? Pozytywnie na to pytanie
wydaje się odpowiadać rosyjsko-amerykański historyk Yuriy Felsztińskij. Uważa
on, że prezydent Putin wymyślił russki mir właśnie dlatego, że nie jest w
obecnych warunkach możliwe, aby otwarcie propagować faszyzm. Za pomocą
haseł russkiego miru, „russkiego genu” i swoiście pojmowanego patriotyzmu
rosyjska władza stara się narzucić społeczeństwu rosyjskiemu nic innego jak
ideologię faszystowską, w miejsce odrzuconej marksistowsko-leninowskiej13.
Funkcjonowanie
Russki mir wykorzystuje do realizacji swoich celów różnorodne
instrumenty: od tworzenia ośrodków wpływów w sąsiednich państwach, przez
О. Чеславский, Фальсификация истории России как проявление комплекса
национальной неполноценности, http://obozrevatel.com/blogs/06283-falsifikatsiya-istoriirossii-kak-proyavlenie-kompleksa-natsionalnoj-nepolnotsennosti/part2.htm [dostęp
30.05.2016]
13
Ю. Фельштинский, Термин „русский мир” – это жалкая потуга Путина насадить
фашизм, заменив его другим словом, http://gordonua.com/news/worldnews/felshtinskiytermin-russkiy-mir-eto-zhalkaya-potuga-putina-nasadit-fashizm-zameniv-ego-drugimslovom-120973.html [dostęp 28.05.2016]
12
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próby ograniczania ich suwerenności i kontrolowania ich gospodarczych,
politycznych, informacyjnych, religijnych struktur, do wpływania na ich politykę
historyczną, rzeczywistość kulturową i językową. Jest to tzw. miękka siła (soft
power), która w razie efektywnego zastosowania może doprowadzić do
stopniowej likwidacji niezależności państw. Kreml wykorzystuje dla osiągnięcia
swoich zadań politycznych swój potencjał energetyczny, kupuje strategiczne
obiekty wybranego państwa, przejmuje w swoje ręce najważniejsze polityczne
struktury państw stanowiących elementy russkiego miru. Oprócz tego odbywa się
szeroka propaganda korzyści wynikających ze współpracy z Rosją. Nie zawsze
oficjalne organy russkiego miru stwarzają stan permanentnej niestabilności
wewnątrz państw, wzywając do walki z „inorodcami” (czyli ludźmi innych
narodowości) na bazie religijnej i etnicznej, lub pod pretekstem zwalczania
terroryzmu (Челноков, Поставнин, Полторанин 2016; Газін 2011).
Praktycznym przykładem realizacji idei russkiego miru była decyzja Świętego
Synodu cerkwi prawosławnej, który pod koniec grudnia 2013 roku wyznaczył
biskupa Pawła (Georgija Ponomariewa)14, dotychczasowego metropolitę
Riazania15, na urząd metropolity mińskiego i słuckiego. Został on także
patriarszym egzarchą białoruskim, a więc zwierzchnikiem prawosławia
na Białorusi16. Od ponad dwudziestu lat na czele białoruskiej cerkwi stoją
Rosjanie. Dotychczasowy metropolita Filaret, który prawie 24 lata kierował
prawosławną cerkwią na Białorusi, podał się do dymisji. W związku z tym, że
białoruska cerkiew jest kanonicznie zależna od Rosyjskiej cerkwi prawosławnej i
ma status egzarchatu, Moskwa przyjęła dymisję i skierowała do Mińska nowego
człowieka. Decyzji nie konsultowano z białoruskimi władzami i była ona
zaskoczeniem nawet dla miejscowych kręgów kościelnych. Mimo, że wielu
białoruskich duchownych spodziewało się, że nowym metropolitą zostanie
Białorusin, patriarcha Cyryl zdecydował inaczej i po raz kolejny podkreślił
Metropolita Paweł, imię świeckie Gieorgij Wasiljewicz Ponomariow (ur. 19 lutego 1952 w
Karagandzie, Kazachstan) w rodzinie robotniczej. Po ukończeniu szkoły średniej i odbyciu
służby wojskowej pracował jako mechanik samochodowy, ślusarz i kierowca. W 1976
ukończył seminarium duchowne w Moskwie i rozpoczął pracę w Wydziale Zewnętrznych
Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. W 1980 uzyskał dyplom kandydata
teologii na Moskiewskiej Akademii Duchownej. Przez wiele lat pracował w misjach
rosyjskiego prawosławia w Jerozolimie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz w Austrii.
We wrześniu 1981 został włączony do składu rosyjskiej misji prawosławnej w Jerozolimie.
Po roku został zastępcą jej przełożonego. W 1983 podniesiony do godności igumena. Od
1986 do 1988 kierował misją, już jako archimandryta (R.Szoszyn, Prezent z Moskwy dla
białoruskich wiernych,e% http://www.rp.pl/artykul/1076879-Prezent-z-Moskwy-dlabialoruskich-wiernych.html; Paweł (Ponomariow), egzarcha Białorusi,
http://www.wiadomosci24.katowice.pl/d/PawC5%82_%28Ponomariow%29 [dostęp
18.04.2016]
15
Журналы заседания Священного Синода от 5-6 октября 2011 года,
http://www.patriarchia.ru/db/text/1639858.html[dostęp 18.04.2016]
16
Журналы заседания Священного Синода от 25-26 декабря 2013 год,
http://www.patriarchia.ru/db/text/3478892.html[dostęp 18.04.2016]
14
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zależność Białoruskiej cerkwi prawosławnej od Moskwy17. Nikt spośród 13
biskupów białoruskiej cerkwi nie znalazł uznania czy raczej zaufania w oczach
synodu Rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Wybór nowego metropolity stał się z
pewnością ciosem dla odradzającego się na Białorusi prawosławia narodowego,
opartego na języku białoruskim18.
Wielu białoruskich ekspertów twierdzi, że powołanie etnicznego
Rosjanina na stanowisko białoruskiego metropolity jest niczym innym, jak
przejawem ekspansji imperialnej. Moskwa nie chciała ryzykować stawiając na
czele Białoruskiej prawosławnej cerkwi Białorusina, ponieważ nie byłaby to
osoba w pełni lojalna. Moskiewski patriarchat ma przykre doświadczenia z
Ukrainy, gdzie prawosławna cerkiew opowiedziała się po stronie
pomarańczowej rewolucji. Nominacja nowego metropolity podkreśliła zależność
białoruskiego prawosławia od Patriarchatu moskiewskiego, wpisując się w ideę
russkiego miru, tak intensywnie promowaną przez patriarchę Cyryla.
Ważną częścią ideologicznej koncepcji russkiego miru jest również
traktowanie pojęcia „rodak” (соотечественник). W Ustawie FR „O rodakach”
podkreśla się, że zagraniczny rosyjski rodak jest to osoba znająca język rosyjski,
identyfikuje siebie z Rosją i jest lojalnym w stosunku do niej, odczuwa
duchowno-kulturowe powiązania z praojczyzną, i podtrzymuje kontakty z
Federacja Rosyjską19. Rosyjskie towarzystwa kulturalno-oświatowe i fundacje są
głównymi narzędziami upowszechniania ideologii russkiego miru. Oprócz zadań
kulturalno-oświatowych realizują one zadania polityczne, takie jak wspieranie
instytucji rosyjskich, zwiększanie ich wpływu na politykę państwową państw, w
których funkcjonują, wykorzystanie rosyjskojęzycznych mniejszości w celu
lobbingowania interesów Kremla. Takie zadania niejednokrotnie stoją w
sprzeczności z zachowaniem bezpieczeństwa narodowego państw.
W celu zabezpieczenia stałej kontroli nad działalnością instytucji russkiego
miru w czerwcu 2007 roku dekretem prezydenta FR została powołana specjalna
instytucja państwowa – Fundacja „Russki Mir”, która jest najbardziej
widocznym narzędziem wsparcia organizacji prorosyjskich na świecie 20.
Oficjalnie ma na celu szerzenie kultury rosyjskiej, promowanie i nauki języka
R.Szoszyn, Prezent z Moskwy dla białoruskich wiernych,
http://www.rp.pl/artykul/1076879-Prezent-z-Moskwy-dla-bialoruskich-wiernych.html[dostęp
18.04.2016]
18
T.Sulima, Nowy zwierzchnik prawosławnych Białorusinów, http://areopag21.pl/post/3710
[dostęp 18.04.2016]
19
О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом, Федеральный Закон Российской Федерации. Nr 99-ФЗ
от 24.05.1999. Статья 1. Понятие соотечественника; Вступил в силу новый Закон РФ о
соотечественниках, http://www.km.ru/news/vstupil_v_silu_novyj_zakon_rf_o_ [dostęp
18.04.2016]
20
Указ Президента Российской Федерации о создании фонда «Русский мир», Москва,
Кремль 21 июня 2007 года Nr 796, http://russkiymir.ru/fund/the-decree-of-the-president-ofthe-russian-federation-on-creation-of-fund-russian-world.php [dostęp 18.04.2016]
17
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rosyjskiego w kraju i rozpowszechnianie go w świecie, a także wspieranie
polityki Kremla i wzmocnienie więzi z rodakami. Skala finansowania tej
struktury pozwala nie tylko utrzymywać, ale tworzyć i rozwijać znaczną ilość
różnych organizacji. „Russki Mir” rozreklamowała wśród wiernych we
wszystkich państwach rosyjska cerkiew prawosławna21.
Głównymi obszarami działalności Fundacji jest tworzenie i koordynacja
działań ośrodków rosyjskich za granicą i finansowanie różnorodnych projektów
za pomocą systemu grantów we współpracy z patriarchatem moskiewskim. W
radzie Fundacji zasiada m.in. minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej
Ławrow, a jej prezesem jest Wiaczesław Nikonow, wnuk Wiaczesława
Mołotowa22. Nikonow jest posłem Dumy, byłym doradcą szefa KGB. Oficjalnie
promocją russkiego miru zajmuje się rządowa Komisja do Spraw Rodaków za
Granicą, Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Literatury
Rosyjskiej, Federalna Agencja do Spraw Fundacji „Russki Mir”, rosyjska cerkiew
prawosławna (np. Wydział Stosunków Zewnętrznych Kościoła)23. Na Ukrainie
głównym partnerem Fundacji jest Rada Koordynacyjna organizacji rosyjskich
rodaków, która obejmuje ponad 140 organizacji pozarządowych
zaangażowanych w „obronie” kultury rosyjskiej. Na terytoriach suwerennych
państw twórcy russkiego miru wykorzystują także korporacje (Gazprom,
Sbierbank i Rosnieft’, które jeszcze niedawno stale pojawiały się w globalnych
rankingach finansowych), organizacje inspirujące aksamitne rewolucje, uciekając
się także do przekupywania wpływowych osób. Korzystając z zachodniej
otwartości, Gazprom przekupił całą grupę czołowych ekspertów,
przedsiębiorców i polityków europejskich (np. Gerhard Schröder jako jeden z
głównych lobbystów „Nord Stream”) (Muszyńska, Mańk 2015, s. 144). Firma ta
zakupiła m.in. akcje bałtyckich spółek energetycznych, realizuje też budowę
elektrowni atomowej na Białorusi. Fundacja „Russki Mir” uzyskuje także istotne
wsparcie z Kolei Rosyjskich, cerkwi prawosławnej, firm medialnych i innych. W
2012 roku z budżetu Federacji Rosyjskiej na działalność Fundacji wydzielono
około 7 mld. rubli, czyli 5 razy więcej niż w roku poprzedzającym24. W okresie
2007-2010 poprzez Fundację zostało zrealizowanych 710 projektów, z czego
254 w Europie, 154 we Wspólnocie Niezależnych Państw, 35 w Ameryce, 20 na
Л.А. Вербицкая, Язык и культура - это код нации, http://www.orm24.ru/in-focus/l-averbitskaya-yazyk-i-kultura-eto-kod-natsii-/?ELEMENT_CODE=l-a-verbitskaya-yazyk-ikultura-eto-kod-natsii-&PAGEN_2=41;
http://www.svoboda.org/content/article/26855650.html#%C2%A0|%C2%A0=+1&page=2
[dostęp 18.04.2016]
22
Никонов Вячеслав Алексеевич, Биография,
http://russkiymir.ru/fund/administration/Nikonov-Vjacheslav-Alekseevich.php [dostęp
15.09.2016]
23
П. Охотін, «Русскій мір» як технологія …, op. cit.
24
Бюджет на соотечественников вырастет до 7 млрд рублей,
http://izvestia.ru/news/527749 ; [dostęp 15.09.2016]
21
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Bliskim Wschodzie, tyle samo w Azji Południowej i Wschodniej, 6 w Australii i
jeden w Afryce.
W 2014 roku Fundacja „Russkij Mir” realizowała 297 samodzielnych i
partnerskich projektów, otworzyła za granicą osiem rosyjskich ośrodków: w
Taipei (Tajwan), Krzywym Rogu (Ukraina), Neapolu, Wrocławiu, Hamburgu,
Moguncji, Brnie i w Brześciu (Białoruskim). Przygotowywane do otwarcia są
ośrodki w Ałma-Acie, Witebsku i Granadzie. Przygotowuje się dokumentacja
dla finansowania ośrodków w Berlinie, Salzburgu, oraz w Chengdu25. Obecnie
Fundacja prowadzi około 100 rosyjskich ośrodków w 45 krajach, które
są istotnym instrumentem rosyjskiej polityki zagranicznej. W 57 krajach na
całym świecie działa 139 gabinetów Fundacji, w tym w 2014 roku zostało
otwarto pięć gabinetów: w Łodzi, Bogocie, Antananarywa (Madagaskar), Lagos
(Nigeria), oraz w Jassach (Rumunia)26.
W 2014 roku Fundacja „Russki Mir” wspierała szereg ważnych
wydarzeń organizowanych przez poszczególne ośrodki, w których brali udział
studenci lokalnych uniwersytetów, a także pracownicy samych ośrodków. M.in.
w jednym z państwowych uniwersytetów w Krakowie w dniach od 11 do 15
czerwca 2014 roku Fundacja „Russkij Mir” zorganizowała seminarium dla
menedżerów i rosyjskojęzycznych animatorów kulturalnych, w którym udział
wzięli przedstawiciele 28 ośrodków Fundacji. Na spotkaniu omówiono kwestie
poprawy efektywności działalności Fundacji w Europie.
Wielką popularnością wśród społeczności rosyjskich oraz osób
zainteresowanych kulturą rosyjską i językiem cieszy się portal internetowy
„Russki Mir”. W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku liczba wyświetleń
wynosiła ponad trzy miliony ze 195 państw świata. Wśród najbardziej
aktywnych użytkowników, oprócz obywateli Rosji, są osoby z Ukrainy,
Kazachstanu, Niemiec, USA, Białorusi, Holandii, Mołdawii, Bułgarii, Łotwy,
Estonii i Izraela. Od początku 2014 roku na portalu opublikowano ponad 500
materiałów publicystycznych, dotyczących działalności i celów Fundacji „Russki
Mir”. Znaczenie Fundacji z punktu widzenia władz Federacji jest obecnie tak
poważne, że zapewnienie pełnego wsparcia dla „Russkiego Miru” jest
priorytetem polityki zagranicznej Rosji, co zostało uwzględnione w treści
oficjalnych dokumentów urzędowych27.
Według danych Kremla wspólnota rosyjska za granicą ma około 30 mln.
osób i jest czwartą co do wielkości diasporą na świecie28. Budżet Federacji
Отчет о деятельности фонда «Русский мир» в 2014 г.,
http://russkiymir.ru/events/docs/report_2014.pdf, c.21 [dostęp 18.04.2016]
26
Ibidem, s.22.
27
С. В.Лавров, Русский мир на пути к консолидации, W: «Российская газета», 2 ноября
2015 года.
28
Лавров назвал внешнеполитическим приоритетом России поддержку „Русского
мира” http://www.newsru.com/russia/02nov2015/conception.html; С.Сметанина, V
Всемирный конгресс соотечественников продемонстрировал единство Русского мира,
25
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Rosyjskiej co roku na wspieranie diaspory przeznacza około 400 milionów
dolarów29. Oprócz organizacji i fundacji działających na całym świecie, wpływy
rosyjskie wzmacniane są przez sieć państwowych i niepaństwowych massmedialnych instytucji, które zajmują się rozprzestrzenianiem informacji i są
finansowane przez państwo. Według ekspertów zachodnich Kreml może
wydawać na propagandę za pośrednictwem mediów około 2,6 miliarda dolarów
rocznie.
Ważnym narzędziem oddziaływania na obywateli są również wszelkiego
rodzaju instytucje, które pośrednio wpływają na rozpowszechnianie informacji
dla zagranicznych odbiorców. Potężnym narzędziem w tym wypadku jest
rozgałęziona sieć międzynarodowych biur Agencji Federalnej do Spraw
Wspólnoty Niepodległych Państw, rodaków mieszkających za granicą i
międzynarodowa współpraca humanitarna (Россотрудничество). Poprzez tzw.
rosyjskie ośrodki nauki i kultury, które są fundamentem międzynarodowej sieci
Rossotrudniczestwa, władza FR rozpowszechnia nie tylko „naukę i kulturę”, ale
także tworzy „piątą kolumnę”, która jest podporządkowana FR. Roczny budżet
Rossotrudniczestwa wynosi około 10 mld. rubli. Oprócz Fundacji „Russki Mir”
z rocznym budżetem 750 mln rubli, Moskwa finansuje stacje telewizyjne,
radiowe i internetowe rozpowszechniające ideologię russkiego miru, a także
organizację pozarządową pod nazwą „Fundacja Podtrzymywania Publicznej
Dyplomacji im. A.M. Gorczakowa”, która ma na celu poprawę wizerunku
polityki zagranicznej Rosji. Roczny budżet tej struktury wynosi 55 mln rubli. (1,1
mln dol. USA). Organizacja o nazwie „Rosyjska Rada do Spraw Polityki
Zagranicznej i Stosunków Międzynarodowych” otrzymuje rocznie około 5 mln.
dolarów. W Nowym Jorku i Paryżu działają oddziały Instytutu Demokracji i
Współpracy, finansowane przez Fundację Perspektywy Historycznej, która
dysponuje rocznie budżetem około 3 mln dolarów.
Specjalne miejsce na liście rosyjskich ośrodków wpływu informacyjnego
na poziomie strategicznym zajmują partie polityczne, ruchy i organizacje
zarejestrowane w wielu państwach świata, takie jak francuski Front National,
UKIP i BNP w Wielkiej Brytanii, niemiecka AfD, węgierski Jobbik, Latvijas Krievu
Savieniba na Łotwie, Атака w Bułgarii, włoska Forza Italia, a także partia
„Zmiana” w Polsce (Baziur 2016). Wiele z tych jednostek posiada przedstawicieli
w parlamentach krajowych i europejskim. Kreml finansuje nie tylko ich działania
i kampanie wyborcze, ale także należące do nich media. Szacuje się, że Kreml
wydaje na takie wsparcie nie mniej niż 200 mln dolarów rocznie.
Kreml powszechnie wykorzystuje też komputerowe programy i sieciowe
narzędzia oddziaływania. Rosyjskie społecznościowe sieci „Koledzy”
http://vksrs.com/publications/v-vsemirnyy-kongress-sootechestvennikov-prodemonstrirovaledinstvo-russkogo-mira/ [dostęp 23.04.2016]
29
В. Рябых, Чем Россия угрожает миру, http://defenceua.com/index.php/statti/publikatsiji-partneriv/270-chem-rossiya-ugrozhaet-miru ; [dostęp
15.09.2016]
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(Одноклассники), „Wkontakcie” (ВКонтакте) i „Mój świat” (Мой Мир), różne
serwisy (Mail.ru), organizacja trollingu i pozycje docelowe w sieciach
społecznościowych, wspieranie projektów takich jak „Cyberberkut”
(Киберберкут) i Лаборатории Касперского - jest to dalece nie kompletna lista
narzędzi, na które z budżetu rosyjskiego wydziela się około 30 mln dolarów
rocznie.
Kreml szeroko wykorzystuje również narzędzia kształtowania opinii
publicznej. Do takich organizacji można zaliczyć Rosyjski centrum badań opinii
publicznej, agencję badawczą „Eurazjatycki monitor”, Fundację „Opinia
publiczna”, ośrodek analityczny „Levada-Center” oraz inne podobne
organizacje. Eksperci szacują, że na przeprowadzenie zamówionych badań
socjologicznych i utrzymania utworzonych kontrolowanych struktur Kreml
może wydawać do 100 mln dol. USA rocznie.
Oprócz tego w kwietniu 2016 roku W. Putin podpisał dekret, w którym
„uznano za stosowne” utworzenie specjalnej fundacji na rzecz wspierania i
popularyzacji rosyjskiej historii. Fundacja „Historia Ojczyzny” (История
Отечества) ma być zaangażowana w popularyzację rosyjskiej historii zarówno w
Rosji tak i za granicą30. Łotewscy historycy traktują to jako sygnał wzmożenia
manipulacji historią ze strony Moskwy, co zmniejszy również możliwości
rosyjskich historyków w zakresie obiektywnych badań. Zadania nowej struktury
obejmuje „zachowanie historycznego dziedzictwa i tradycji narodów Rosji,
wspieranie programów edukacyjnych w zakresie historii”. Dekret Putina wpisuje
się w wysiłki Kremla mające na celu konsolidację rosyjskich dążeń imperialnych.
Oprócz tego Putin podporządkował sobie archiwum prezydenckiej
administracji, utworzył Gwardie Narodową i ruch „młodych żołnierzy”
(«юнармейцев»), co świadczy o zadaniach podniesienia na wyższy poziom
wychowania wojskowo-patriotycznego. A podporządkowanie Federalnej
Agencji Archiwów podlegającej dotychczas Ministerstwu Kultury bezpośrednio
prezydentowi Rosji, świadczy o roli, jaką nadają politycy materiałom i
dokumentom, przechowywanym w archiwach31.

Russki mir a Ukraina

Dążąca do odbudowy pozycji mocarstwowej Federacja Rosyjska nie
chce pozwolić na całkowite wyłączenie Ukrainy ze swojej strefy wpływów.
Dlatego po zwycięstwie Euromajdanu i odsunięciu od władzy rządu
Janukowycza, będącego posłusznym narzędziem w rękach Kremla, podjęte
zostały działania mające na celu odwrócenie niekorzystnych dla Moskwy
tendencji (Петрик, Канарський, 2015 s. 32). Przyczyniły się one do znaczących
psychologicznych zmian wśród ludności Krymu i regionów południowoВ России создан фонд «История Отечества», Редакция портала «Русский мир»,
http://www.russkiymir.ru/news/205054/ ; [dostęp 15.09.2016]
31
В. Спруде (Viesturs Sprūde), Российская пропаганда усилит акцент на
историю,11.04.2016 http://inosmi.ru/social/20160411/236081299.html [dostęp 23.04.2016]
30
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wschodniej Ukrainy, prowadząc do wytworzenia separatystycznych nastrojów
wśród części obywateli, a następnie do rosyjskiej agresji zbrojnej. Działania
przywódców Federacji Rosyjskiej mające na celu utrzymanie Ukrainy w ramach
russkiego miru napotkały na sprzyjające okoliczności, co wynikało z
funkcjonowania na obszarze Ukrainy silnych ośrodków antyukraińskich, takich
jak Komunistyczna Partia Ukrainy, rosyjska cerkiew prawosławna, masowe
prorosyjskie organizacje i potężne antyukraińskie lobby w rządzie i w mediach,
które swymi działaniami do dnia dzisiejszego przyczyniają się do destabilizacji w
społeczeństwie i do podważania fundamentów niezależnego państwa (Про
внутрішнє та зовнішнє становище України... s. 44).
Celem rosyjskich środowisk szowinistycznych jest całkowite
podporządkowanie Ukrainy, co jest możliwe pod warunkiem zniszczenia
ukraińskiej tożsamości (Про внутрішнє... op.cit., s. 45). Zrusyfikowana Ukraina
byłaby tylko peryferyjną częścią russkiego miru, a nie suwerennym państwem
narodowym. Nie przypadkowo nowocześni rosyjscy szowiniści wysunęli hasło:
„My potrzebujemy nie prorosyjskiej, ale russkiej Ukrainy”32.
W październiku 2014 roku K. Zatulin, występując na posiedzeniu
Komisji Rady Federacji podkreślił, że dylematem dla Rosji jest to, czy jest ona
zdolna zapobiec powstaniu antyrosyjskiej Ukrainy, funkcjonującej analogicznie
do państw bałtyckich, dla której Rosja będzie głównym wrogiem, której będzie
się starać szkodzić na wszystkich możliwych płaszczyznach - politycznym,
dyplomatycznym, ekonomicznym i prawnym (rozpoczęte sądowe procesy
przeciwko Rosji, związane z przejęciem nieruchomości na Krymie)33.
Zdając sobie sprawę z niemożliwości realizacji imperialnych marzeń o
powstaniu „Jedinoj Wielikoj Rosji” w razie istnienia niezależnej Ukrainy,
rosyjscy politycy zdecydowali, że właściwym sposobem podporządkowania jej
powinna być nie tyle wojna i / lub ludobójcze zniszczenie narodu ukraińskiego,
a humanitarny rodzaj agresji. Rosja prowadzi ją jednocześnie w kilku istotnych
dla istnienia państwa ukraińskiego kierunkach: językowo- kulturowym,
informacyjno-propagandowym, wyznaniowym i dotyczącym polityki
historycznej. (Про внутрішнє та зовнішнє становище України... 2014, s. 46;
Василенко 2014, s. 27). Tymczasem Ukraina do dziś nie stworzyła koncepcji
kulturowo-społecznego (duchowego) rozwoju państwa, która by chroniła naród
ukraiński, jego język i historię. W tej sytuacji główne elementy ukraińskiej
tożsamości pozbawione są ochrony prawnej i potwierdzenia w dokumentach na
Вам нужна единая Украина, нам нужна Великая Россия,
http://politnotes.livejournal.com/31528.html ; 2006.04.24; О.Неменский, „Русская
Украина” как альтернатива „пророссийской”,
http://www.apn.ru/publications/article1906.htm [dostęp 21.04.2016]; por. także: Украина –
это Россия, 2015.
33
Выступление К.Ф. Затулина на заседании Комиссии Совета Федерации по
мониторингу ситуации на Украине, http://zatulin.ru/a-zasedanii-komissii-soveta-federaciipo-monitoringu-situacii-na-ukraine/ [dostęp 21.10.2016]
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poziomie ustaw. Tak jak przed 150 laty po powstaniu zjednoczonych Włoch
nawoływano do konsolidacji włoskiego narodu, tak obecnie młode państwo
ukraińskie powinno zadbać o ukraińską tożsamość narodową (Religia-tożsamośćEuropa, 2005, s. 107). Edukacja, nauka i religia mają ogromne znaczenie dla
rozwoju społecznego, konsolidacji narodu i umocnienia tożsamości narodowej
Ukraińców. Istnienie niezależnego ukraińskiego państwa i europejski wybór
Ukrainy w sensie cywilizacyjnym, gospodarczym i politycznym, zagraża istnieniu
imperium rosyjskiego i jej ideologii russkiego miru.
Ideologia russkiego miru kłóci się w oczywisty sposób z celami państwa
ukraińskiego. Dlatego dyrektor Narodowego Instytutu Badań Strategicznych
Narodowej Akademii Nauk W. Horbulin uważa, że pojęcie i ideologia russkiego
miru powinny być zakazane w prawie międzynarodowym z powodu wyraźnie
szowinistycznego i nazistowskiego charakteru. Przytaczając wydarzenia, jakie
miały miejsce podczas walk na wschodzie Ukrainy, argumentuje on, że russki
mir to nic innego jak prawosławna wersja „państwa islamskiego” (Горбулін,
2016).
Przedstawicielstwo rosyjskiej cerkwi prawosławnej na Ukrainie
dysponuje potężnymi zasobami ludzkimi i finansowymi, dostępem do polityków
i biznesmenów w skali krajowej i regionalnej. Dziś UCP MP liczy 11790 parafii
(z wyłączeniem więziennych i szpitalnych), 179 klasztorów, gdzie przebywa
około 4700 mnichów i mniszek, 13 misji, 34 bractw, 20 szkół religijnych, gdzie
co roku szkoli się ponad 4000 studentów, liczba księży oficjalnie wynosi 9518,
ukazuje się 108 tytułów gazet i czasopism34. Biorąc pod uwagę liczbę innych
rosyjskich organizacji pozarządowych, widzimy powszechną inwigilację
społeczeństwa ukraińskiego przez Moskwę. Tymczasem Ukraińska
Prawosławna Cerkiew Patriarchatu Kijowskiego (UCP KP) ma niespełna 5 tys.
parafii a Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna ponad tysiąc. Jednak
według ostatnich sondaży, większość Ukraińców kojarzy siebie z Ukraińską
Cerkwią Prawosławną Patriarchatu Kijowskiego – 44%, podczas gdy
wyznawcami Patriarchatu Moskiewskiego jest tylko 21%35. Mimo to Ukraina już
doświadcza efektów wdrażania na jej terenie projektu russkiego mira. Na Krymie
zabroniono już nauczania języka ukraińskiego, a nauczyciele poddani są
rusyfikacji. Na Uniwersytecie Taurydzkim zamknięto Wydział Filologii
Ukraińskiej oraz Katedrę Literatury Krymsko-Tatarskiej. Na terytoriach
okupowanym przez separatystów w obwodach Ługańskim i Donieckim
zabroniono nauczania języka ukraińskiego, literatury i historii Ukrainy (Власюк,
2014, s. 19). Wpływy russkiego miru na Ukrainie są wielorakie, wywierane
zarówno bezpośrednio przez struktury utworzone przez władze Federacji
П. Охотін, «Русскій мір» як технологія…, op. cit.
В. Червоненко, Чи виграє Україна від суперечки Москви і Константинополя?
http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/06/160617_church_orthodox_synod_vc [dostęp
15.09.2016] ; В Україні кількість вірян Київського патріархату більша, ніж
Московського, http://life.pravda.com.ua/society/2016/07/29/215756/; [dostęp 15.09.2016]
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Rosyjskiej, a także przez przedstawicieli estrady i agentów wpływu rosyjskiego w
strukturach ukraińskich władz państwowych. Celem ich jest utrzymanie Ukrainy
w strefie wpływów Rosji36 przez hamowanie procesów integracji europejskiej.
Zamiast tego oferuje się „alternatywę” w formie udziału Ukrainy w projektach
integracyjnych na terenie byłego Związku Radzieckiego pod patronatem
Federacji Rosyjskiej. Promocja tych idei na Ukrainie ma na celu dostosowanie
świadomości społeczeństwa ukraińskiego w kierunku korzystnym dla Kremla.
Działalność russkiego miru przez długi czas była niedoceniana, nie odczuwano
zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy. Aktywizacja separatyzmu
na początku 2014 roku doprowadziły do wzrostu nastrojów antyrosyjskich w
znacznej części społeczeństwa ukraińskiego, eskalacji poczucia niepewności i
zagrożenia we wszystkich regionach Ukrainy, wzmocniły gotowość Ukraińców
do obrony integralności państwa i interesów narodowych. Zagrożeniem dla
interesów narodowych Ukrainy jest brak własnej ideologicznej alternatywy,
która byłaby przeciwwagą, czynnikiem osłabiającym siłę ekspansji Rosji,
określałaby strategiczne priorytety dla przyszłego rozwoju narodu ukraińskiego.
Żeby wszyscy zrozumieli realne zagrożenia płynące od russkiego miru należy
podjąć następujące działania:
1. ujawniać istotę i rzeczywiste cele russkiego miru poprzez jego naukowe
badania oraz wykorzystać potencjał struktur edukacyjnych oraz mediów w celu
efektywnego dotarcia do świadomości społecznej, a zwłaszcza do korpusu
dyplomatycznego;
2. konsekwentnie podtrzymywać strategię integracji europejskiej,
realizować wysiłki zmierzające do wykonania przez Ukrainę umów
międzynarodowych dotyczących wdrażania standardów demokratycznych w
kontekście podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE; w szczególności chodzi
o zapewnienie niezależności sądownictwa, wzmocnienie walki z korupcją,
kompleksową ochronę praw i podstawowych wolności, etc.;
3. zapewnić na poziomie rządowym właściwe wsparcie na rzecz rozwoju
i promocji ukraińskiej kultury i języka. W szczególności, konieczne jest
zminimalizowanie manipulacyjnych wpływów rosyjskich mediów na
społeczeństwo ukraińskie. Jednocześnie konieczne jest wzmocnienie ukraińskich
mediów i wydawnictw, które powinny ograniczać wpływy mediów i wydawnictw
rosyjskich. Ważnym krokiem jest również pomoc rządowa w tworzeniu i
funkcjonowaniu ukraińskich ośrodków kulturalnych w różnych państwach
świata, w szczególności tam, gdzie są duże ukraińskie społeczności.
4. W kontekście walki z wpływami russkiego miru konieczne jest
stworzenie własnego projektu narodowego, który byłby w stanie zaproponować
sposoby konsolidacji Ukraińców oraz określić strategię przyszłego rozwoju
narodu ukraińskiego.
Т.Чорноиван, Украина и «Русский мир», http://pila-ua.info/stati/item/1228-ukraina-irusskij-mir [dostęp 30.05.2016]
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Dyrektor Centrum Badań Politycznych i Socjologicznych Ukrainy, Serhij Taran,
w formułowaniu wniosków, jakie dla Ukrainy płyną z dotychczasowej
działalności russkiego miru idzie jeszcze dalej. Proponuje on, aby nowa strategia
dla Ukrainy wykorzystała założenia ideologii russkiego miru dla sformułowania
zasad ataku na Moskwę, na którego czele stać powinna właśnie Ukraina.
Zamiast odgrywać rolę ofiary nękanej narzędziami wojny hybrydowej, Ukraina
powinna przewodzić powszechnej kampanii Zachodu przeciw Moskwie. Sankcje
nałożone na Rosję i jej izolacja dyplomatyczna to tylko elementy ataku, o
którym pisze Taran: „To my, nie mając dwa lata temu żadnej armii, sprawiliśmy, że
Moskowia ponosi straty ludzkie, gospodarcze, polityczne, największe po zakończeniu zimnej
wojny”. Według ukraińskiego badacza, Ukraina świadoma swojego potencjału
powinna być agresywna i twarda: „My możemy mówić otwarcie: naszą misją jest nie
tylko przywrócić utracone terytorium.... Naszą misją jest zniszczenie russkiego miru”37.
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Russki mir as a means of imperial Kremlin politics
Russia's aggression towards Ukraine is an example of a new approach to conflict
resolution in which the psychological "machining" of the opponent state and society is of
paramount importance. This is what the Kremlin is paying the most attention to because
the well-planned campaign of psychological pressure on the local population limits the
need for armed forces to several military units and possibly sabotage. As a result of this
type of activity, the control and annexation of the territories of the neighboring country
can be achieved, which also means the change of the military and political balance in the
region. The psychological impact of the Kremlin was not limited to influencing the
consciousness of Ukrainian citizens. Separate activities were conducted in relation to
one's own society and to the international public. The attack on the Ukrainian
mentality, traditional values, language, culture, education system, historical memory of
the nation, national orthodox church was aimed at destroying the identity of the
Ukrainian people, cohesion of society and state. Russia has conducted a special
operation in Ukraine in order to transform it into a destabilized and helpless part of the
Russian Mir. The paper presents the ideological basis of this political concept, its
functioning at the institutional level, with particular emphasis on the effects Ukraine
has experienced.
Key words: Russia, Russian mir, political technology, Ukraine.
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Leszek SYKULSKI
Polskie Towarzystwo Geopolityczne

ROSYJSKA MYŚL GEOPOLITYCZNA
PO UPADKU KOMUNIZMU
Abstrakt:
Po upadku Związku Sowieckiego wielu badaczy twierdziło, że w Rosji zapanowała
próżnia ideologiczna. Artykuł wskazuje, iż miejsce ideologii komunistycznej zastąpiła
eklektyczna mieszanka doktryn geopolitycznych, rosyjskiego konserwatyzmu i religii
prawosławnej. Geopolityka stała się nie tylko przydatnym narzędziem formułowania
celów polityki zagranicznej, ale także instrumentem mobilizowania społeczeństwa
rosyjskiego wokół tych dążeń, a także oddziaływania informacyjnego na zewnątrz.
Szczególnym odbiorcą rosyjskiej geopolityki informacyjnej jest tzw. bliska zagranica i
żyjąca tam mniejszości rosyjska.
Słowa kluczowe: geopolityka, Rosja, myśl geopolityczna.

Wstęp

Analiza założeń i strategii rosyjskiej polityki zagranicznej (w tym założeń
mocarstwowych) jest o tyle trudna dla ludzi Zachodu, iż w naszym kręgu
cywilizacyjnym słowo (mówione i pisane) ma inny wymiar niż na Wschodzie.
Rosja jest tworem cywilizacyjnym ukształtowanym pod wpływem Bizancjum i
panowania mongolskiego. W świecie aksjologicznego Wschodu słowa nie muszą
bezpośrednio korespondować z rzeczywistością, nie są przypisane do niej na
stałe. Co więcej, ich wymiar strategiczny to przede wszystkim maskowanie
własnych celów i zamiarów. Służą zatem nie do opisu rzeczywistości i
dostarczania wiarygodnej informacji, lecz przede wszystkim dezinformacji. We
wschodnim rozumieniu polityki istotne znacznie ma zatem wyłącznie materialna
rzeczywistość, a tutaj decyduje realna siła lub jej brak. Podpisane protokoły i
wypowiedziane deklaracje są jedynie dodatkiem1.
Tradycja
polskiej
szkoły
wschodoznawczej
(rosjoznawczej/
sowietologicznej) zwraca uwagę na to, że czynnikami rudymentarnymi, które
1

Por. http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/kontrwywiad/news-sienkiewicz-slowaputina-to-dowod-mentalnego-uszkodzenia-ros,nId,1352134 [12.01.2017]
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stanowią o sile, spoistości i ekspansywności rosyjskiego ośrodka siły nie są ani
gospodarka, ani zasoby surowcowe, ani siły zbrojne. Zgodnie z tą szkołą
myślenia, głównym orężem rosyjskiego ośrodka siły była i jest zdolność jej
aparatu państwowego do prowadzenia akcji politycznych o charakterze
propagandowym, dezinformacyjnym, dywersyjnym, sabotażowym w skali
wielkoprzestrzennej (kontynentalnej/globalnej) i długookresowej (nawet
sekularnej). Same siły zbrojne mają charakter drugoplanowy i próba budowy
wiarygodnych analiz na podstawie wyłącznie analizy liczebności, struktury czy
nawet nasycenia nowymi technologiami rosyjskiej armii jest niepełna
(Bączkowski 2005).
W związku z powyższym, o wiele ważniejsze niż analiza oficjalnych
dokumentów państwa rosyjskiego, przeznaczonych głównie dla pożądanego
modelowania zagranicznej i wewnętrznej opinii publicznej, jest analiza prac i
wypowiedzi tamtejszych ośrodków eksperckich, ważniejszych analityków,
teoretyków i praktyków polityki zagranicznej, geopolityki i bezpieczeństwa. Dla
oceny głównych wektorów obecnej polityki rosyjskiej szczególnie cenne są
wypowiedzi i prace z końca lat osiemdziesiątych i z lat dziewięćdziesiątych XX
wieku, wskazujące na istotne czynniki, mające znaczenie w kreowaniu rosyjskiej
strategii do połowy obecnego wieku.
Koniec ideologii komunistycznej, początek doktryny geopolitycznej?
Trudno zgodzić się z tezą, często wygłaszaną na łamach krajowych
publikacji poświęconych polityce rosyjskiej, iż po 1991 r. u naszego
wschodniego sąsiada zapanowała „ideowa pustka” czy też „ideologiczna
próżnia”. Uważna analiza rosyjskiego dyskursu polityczno-ideowego i strategii
politycznych prowadzi do zgoła odmiennych wniosków. Na potrzeby
kształtowanego odbioru i modelowania postaw pożądanych wśród politycznie
aktywnej części społeczeństwa, rosyjskie elity decyzyjne już od końca lat
osiemdziesiątych XX wieku rozpoczęły wykorzystywanie w dyskursie
politycznym klasycznych koncepcji geopolitycznych i całego instrumentarium
pojęć i obrazów (kodów) geopolitycznych (Potulski 2010).
Z kwerendy autorskiej, przeprowadzonej w katalogach największych
rosyjskich bibliotek naukowych, wynika, że od 1991 r. do dziś napisano w Rosji
ponad sześćset książek poświęconych geopolityce, z tego kilkadziesiąt samych
podręczników akademickich. Geopolityka stała się jednym z kluczowych
elementów przekazu ideologicznego Kremla dla zaangażowanej politycznie
części społeczeństwa, poczynając od środowisk tzw. „siłowików”, przez
dyplomację (dziedzina ta jest przedmiotem powszechnie wykładanym w
akademiach dyplomatycznych i akademiach resortów siłowych), przez niemal
wszystkie ważniejsze orientacje polityczne (książki odwołujące się do geopolityki
piszą komuniści, np. Gienadij Ziuganow, nacjonaliści, np. Władimir Żyrinowski,
liberałowie, np. Siergiej Karaganow). Stanowi także atrybut w przekazie
propagandowym dla osób zainteresowanych polityką Rosji.
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Za pomocą doktryn geopolitycznych przedstawiana jest ciągłość
imperialna Rosji od Rusi Kijowskiej (traktowanej jako kolebka „cywilizacji
rosyjskiej”) przez Wielkie Księstwo Moskiewskie, Imperium Rosyjskie, ZSRS po
Federację Rosyjską. Pozytywnymi postaciami stają się tacy władcy i przywódcy
jak Iwan IV Groźny, Piotr Wielki, Katarzyna II, Feliks Dzierżyński czy Józef
Stalin. Głównym wrogiem staje się „zgniły moralnie Zachód” na czele ze
Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Misją dziejową Rosji staje się „misja
eurazjatycka”, polityczne zjednoczenie zachodniej Europy i Rosji (Unii
Europejskiej i Unii Eurazjatyckiej). Bez analizy genezy i rozwoju rosyjskiej myśli
geopolitycznej trudno jest zrozumieć tradycję i współczesność rosyjskiego
imperializmu i dążeń mocarstwowych (Czekam na Iwana Groźnego..., 1998;
Karaganow 2010).
Jako swego rodzaju punkt wyjścia, warto przytoczyć tutaj definicję
geopolityki, autorstwa Władimira Kołosowa, profesora w Instytucie Geografii
Rosyjskiej Akademii Nauk, kierującego jednostką organizacyjną pod nazwą
Laboratorium Badań Geopolitycznych, a także (od sierpnia 2012 r.) prezydenta
Międzynarodowej Unii Geograficznej. Według rosyjskiego badacza: „geopolityka
bada zależność zewnętrznej i wewnętrznej polityki państw oraz stosunków międzynarodowych
od systemu powiązań politycznych, wojskowych i ekonomicznych, uwarunkowanych
geograficznym położeniem państwa i jego regionów oraz innymi czynnikami fizycznoekonomiczno-geograficznymi. […] Tradycyjnie geopolitykę można rozpatrywać jako naukę o
wpływie geoprzestrzeni na polityczne cele i interesy państwa” (oryg.: Геополитика изучает
зависимость внешней и внутренней политики государств и международных отношений
от системы политических, военно-стратегических, экономических, экологических и
иных взаимосвязей, обусловленных географическим положением страны и ее регионов,
другими физико- и экономико-географическими факторами. [...] Традиционную
геополитику можно рассматривать как науку о влиянии геопространства на
политические цели и интересы государства) (tłum. za: Колосов, 1996, s. 86).
Rosyjska geopolityka jako autonomiczna gałąź wiedzy rozwijała się bez
większych przeszkód do okresu rewolucji październikowej, a nawet z pewnymi
ograniczeniami do czasu II wojny światowej. Przez władze komunistyczne
została ochrzczona mianem „nauki burżuazyjnej”, stąd jej uprawianie było
zakazane w ZSRS. Choć sama nazwa zyskała pejoratywne konotacje i jej
używanie było – delikatnie mówiąc – niemile widziane, to same badania
geopolityczne sensu stricto były prowadzone, zwłaszcza w akademiach
wojskowych. Badania geopolityczne w ZSRS obejmowały studia nad zachodnią
myślą geopolityczną i geostrategiczną, a także formułowały podstawy
koncepcyjne pod radzieckie doktryny polityczno-wojskowe. Geopolityka
akademicka zaczęła się odradzać już w okresie pierestrojki. Jednak dopiero
rozpad Związku Sowieckiego spowodował swoistą eksplozję mody na
geopolitykę.
Wśród głównych nurtów ideologicznych, na których oparte są
dominujące „szkoły geopolityczne” współczesnej Rosji, należy wymienić
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eurazjatyzm (ros. jewrazijstwo), pokrewny mu bizantynizm (ros. wizantizm) oraz
okcydentalizm (ros. zapadniczestwo). Dwa pierwsze nurty w literaturze
przedmiotu często określane są mianem neoeurazjatyzmu i neobizantynizmu.
Aby lepiej zrozumieć podstawy ideotwórcze tych ideologii należy
przeanalizować ich źródła, a przede wszystkim wpływ cywilizacji bizantyjskiej i
dziedzictwa mongolskiego na rozwój rosyjskiej kultury państwowej.
Współcześnie najbardziej wpływowym myślicielem, którego w dużej
mierze zasługą jest odrodzenie ideologii eurazjatyckiej jest Aleksander Dugin,
profesor Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego. Filozof ten dokonał
syntezy klasycznych doktryn geopolitycznych z elementami metafizyki
rosyjskiego prawosławia, okraszonych rosyjską tradycją imperialną. Koncepcje
Dugina zasadzają się na opozycji między dwoma megacywilizacjami – cywilizacją
Lądu i cywilizacją Morza. Ten dualizm moskiewski filozof zaczerpnął z prac
Carla Schmitta. Głównym założeniem geopolitycznym Rosji ma być budowa
Imperium Eurazjatyckiego. W tym celu Dugin widzi konieczność strategicznego
sojuszu Moskwy z Berlinem i stworzenia bloku kontynentalnego, nawiązującego
do koncepcji niemieckiego geopolityka Karla Haushofera (Sykulski 2013, s. 353).
Aleksander Dugin postuluje stworzenie Wielkiej Europy pod egidą Rosji i
Niemiec. Swoje idee przedstawia przykładowo tak: „Co się tyczy bezpośrednio
Europy, w kontraście wobec innych planów utworzenia czegoś „większego” w staroświeckim
imperialistycznym sensie tego słowa – niech będzie to Projekt Wielkiego Bliskiego Wschodu,
lub pannacjonalistyczny plan Wielkiej Rosji lub Wielkich Chin – sugerujemy, jako
konkretyzację podejścia wielobiegunowego, zrównoważoną i otwartą wizję Wielkiej Europy,
jako nową koncepcję dla przyszłego rozwoju naszej cywilizacji w jej wymiarach strategicznym,
społecznym, kulturowym, gospodarczym i geopolitycznym. Wielka Europa obejmuje
terytorium mieszczące się w granicach odpowiadających granicom cywilizacji. Ten rodzaj
granicy jest czymś zupełnie nowym, tak jak nowa jest koncepcja państwa-cywilizacji. Natura
tych granic przewiduje stopniowe przejście – nie wyraziście poprowadzoną linię. Tak więc
Wielka Europa powinna być otwarta na oddziaływanie ze swoimi sąsiadami na Zachodzie,
Wschodzie i Południu”2.
Współczesny eurazjatyzm bazuje na łączeniu doktryn geopolitycznych z
propagowaniem poczucia mocarstwowego. Dugin pisał: „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”. Apoteoza wielkomocarstwowości rosyjskiej osiąga szczyty w pismach
rosyjskiego geopolityka: „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” (Majka 2015).

2

http://granews.info/content/greater-europe-project [11.03.2075].

- 91 -

Sykulski, L., Rosyjska myśl geopolityczna po upadku komunizmu,
Przegląd Geopolityczny, 21, 2017, s. 88-100.

Od „idei rosyjskiej” do „oświeconego konserwatyzmu”
Rosyjskie elity decyzyjne dokonały redefinicji tzw. idei rosyjskiej,
dotychczas tradycyjnie opartej na patriotyzmie, ideologii państwowotwórczej
(przewodniej roli struktur siłowych) i imperialnej. Postawa niechętna wobec
dominacji Stanów Zjednoczonych na świecie oraz zachodniego modelu
demokracji i wartości liberalnych oraz afirmująca dążenia imperialne Rosji
zyskała swoje głębokie podłoże społeczne w postaci ideologii, będącej
mieszanką koncepcji i kodów geopolitycznych oraz „oświeconego
konserwatyzmu”. W oparciu m.in. o nową rosyjską ideę tworzone są nowe elity
władzy, na czele z tzw. „nową szlachtą”, jak Nikołaj Patruszew, były szef FSB i
bliski współpracownik Władimira Putina, określił rosyjskie tajne służby3.
Ważne znaczenie w formowaniu nowego imperialnego systemu
ideologicznego mają koncepcje „rosyjskiego świata” i związanej z nim polityki
historycznej. „Rosyjski świat”, a ściślej rzecz biorąc, świat ruski (ros. Russki mir)4
jako wspólnota ludzi mówiących po rosyjsku (ros. russkich ludiej) oraz
identyfikujących się z dziedzictwem narodowym Rusi (oprócz języka, kultura,
religia prawosławna), została szeroko przedstawiona przez Władimira Putina w
2012 r.5 Co charakterystyczne, pojęcie „narodu ruskiego”, zgodnie ze
znaczeniem przymiotnika „russki” jest rozpatrywane przez Kreml w kategoriach
ponadetnicznych. Moskwa pretendując zatem do ochrony „russkiego miru”
jednostronnie przyznaje sobie prawo do interwencji w państwach, które
naruszają prawa „russkich ludzi”, a zwłaszcza samych Rosjan. Trzonem wyżej
wspomnianego „russkiego miru”, oprócz Rosji, są Białoruś i Ukraina. Próba
łączenia „russkich ludzi” stanowi jeden z istotnych elementów forsowanej przez
administrację Władimira Putina integracji eurazjatyckiej (Menkiszak 2014).
Pożądaną postawą dla mas stała się doktryna, którą Siergiej Karaganow
określił mianem „oświeconego konserwatyzmu”6. Postawa, odwołująca się do
agregatu „wartości tradycyjnych”, opiera się na sprzeciwie wobec zachodniego
modelu demokracji i liberalizmu. Stanowi integralny element budowania
antynomii wobec zachodniej cywilizacji nie tylko w oparciu o Cerkiew, ale i
islam oraz elementy filozofii buddyjskiej. Rosja kreowana jest jako rezerwuar
tradycyjnych wartości, zdewaluowanych na Zachodzie, takich jak patriotyzm,
tradycyjny model rodziny, solidarność społeczna, szacunek wobec państwa itd.
3

Zob. szerzej: http://svop.ru/wp-content/uploads/2014/02/05strategy21_culture.pdf
[10.01.2015]
4
W języku rosyjskim istnieją dwa przymiotniki: „rosyjski” i „ruski”; ten pierwszy pochodzi
od rzeczownika Rosja i odnosi się do państwa; drugi z kolei pochodzi od nazwy Ruś i
dotyczy wszystkich wschodnich Słowian, oraz cywilizacji, której centrum stanowi Rosja
(Schaffenburg 2007). Nieporozumienia biorące się z nie uwzględnienia tego rozróżnienia są
przede wszystkim następstwem tego, że słowo „russkie” oznacza nie Słowian wschodnich,
ale etnicznych Rosjan, na określenie których nie ma innego słowa.
5
http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_ national.html [12.01.2015]
6
Por. http://svop.ru/news/10199/, http://svop.ru/wpcontent/uploads/2014/02/strategy_2new.pdf [12.01.2015]
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Celem nowej doktryny jest zjednoczenie dalekich od siebie środowisk
politycznych i religijnych wokół postaw konserwatywnych. Co interesujące, do
tego typu wartości odwołują się w Rosji nie tylko środowiska tradycyjne
kojarzone z nurtem konserwatywnym, jak Cerkiew czy „Biali”, ale i komuniści.
Jedną z najbardziej konserwatywnych formacji politycznych w Rosji jest
Komunistyczna Parta FR. Postawa konserwatywna łączy Cerkiew i społeczność
muzułmańską w Rosji, tworzy sympatyków Rosji w krajach islamskich (Sykulski
2013; Pipes 2006).
Od geopolityki klasycznej do geopolityki informacyjnej
Generowanie i wdrażanie nowego systemu ideologicznego nie byłoby
możliwe bez odpowiedniego instrumentarium sił i środków. W wielu krajach
zachodnich siła rosyjskiej państwowości jest najczęściej mylnie oceniana bądź to
stopniem rozwoju rosyjskiej gospodarki bądź to na podstawie oceny sił
zbrojnych FR. W tradycji polskiej szkoły wschodoznawczej, istotę siły rosyjskiej
chyba najcelniej ujął Włodzimierz Bączkowski: „Głównym rodzajem broni rosyjskiej,
decydującym o dotychczasowej trwałości Rosji, jej sile i ewentualnych przyszłych zwycięstwach,
nie jest normalny w warunkach europejskich czynnik siły militarnej, lecz głęboka akcja
polityczna, nacechowana treścią dywersyjną, rozkładową i propagandową. W tej też dziedzinie
twórczości obronnej Rosji skupia się gros wysiłków rosyjskich umysłów, tych wysiłków, które
w Europie ograniczają się głównie do dociekań na tematy manewrowo-operacyjne. Armia
rosyjska jest de facto drugoplanowym rodzajem broni rosyjskiej. Ocena więc siły Rosji wg
każdorazowego stanu armii rosyjskiej może być niejednokrotnie słuszną, lecz w zasadzie i na
dłuższą falę jest błędna” (Bączkowski 2005).
Jedną z cech rozwoju państwowości rosyjskiej od czasów nowożytnych
jest ogromna rola nadzwyczajnych organów państwa podporządkowywanych
wyłącznie carowi/głowie państwa. Jak twierdzi Andrzej Nowak rosyjskie elity
decyzyjne „to nie jest normalna elita władzy. Nigdy, w żadnym kraju na świecie nie było
takiego nasycenia elity władzy ludźmi służb specjalnych. W związku z tym Rosja to nie jest
normalne państwo, takie jak każde inne, to nie jest państwo, z którym stosunki można
traktować jak z każdym innym. Jest to państwo rządzone przez ludzi, którzy byli szkoleni w
dziedzinie manipulacji, dezinformacji, w niektórzy z nich po prostu w technice zabijania
przeciwników. Krótko mówiąc, Rosją rządzą ludzie, których duża część była szkolona w
zabijaniu i oszukiwaniu. To jest ich podstawowe narzędzie pracy. To nie jest taka elita jak w
Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie oczywiście istnieje CIA, ale nie tworzy 70%
elity władzy, nawet jeśli ktoś chciałby porównywać CIA do KGB” (za: Pilis,
Dmochowski 2011, s 32).
W rosyjskiej tradycji elit dyplomatycznych i resortów siłowych sztuka
manipulacji, politycznego i wojskowego prestidigitatorstwa została opanowana
w bardzo wysokim stopniu. W trakcie panowania dynastii Romanowów trudną
do przecenienia rolę odgrywało ministerstwo spraw tajnych (prikaz tajnych dieł) i
powoływane z jego inicjatywy różne tajne kancelarie i ekspedycje. W XIX wieku
tajne organy państwa zostały podporządkowane korpusowi żandarmów i
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departamentowi policji (Ochrana). Rosyjskie „organy” stworzyły swój
specyficzny język, który dobrze oddaje rosyjską mentalność elit państwowych.
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech tej mentalności jest lekkie i
bezceremonialne podejście do życia ludzkiego. Czekiści w swoim żargonie
zastępowali słowo „rozstrzelać” określeniem izraschodowat’, co znaczy tyle co
„wydatkować” (puszczen w raschod – puszczony w rozchód). Michaił Bułhakow
opisywał obrazowo, iż kancelariach CzeKa zawsze figurowały dwie księgi: księga
przychodów i rozchodów. W pierwszej umieszczano nazwiska osób
aresztowanych, w drugiej rozstrzelanych (Булгаков 1995).
Organy rosyjskiego (sowieckiego) bezpieczeństwa państwowego,
kontrolując mass-media, były i są w stanie efektywnie tworzyć tzw. pole
dezinformacyjne, czyli zestaw określonych, nieprawdziwych informacji
równoległych do prawdziwych, bądź przemieszanych z nimi w celu ich
uwiarygodnienia. Jedną z najważniejszych zasad rosyjskiej dyplomacji, sztuki
wojennej w realizacji strategicznych celów, było i jest unikanie tzw. tarannoj
taktiki,
czyli
działań bezpośrednich,
odkrytych,
jawnie-celowych,
prostolinijnych. Praktyką jest tzw. tonkaja rabota, działania wymagające
mistrzowskiego panowania prawideł danej sztuki, realizowane subtelnie,
częstokroć zakulisowo, w sposób niejawny, przy szerokim stosowaniu różnego
rodzaju form dezinformacji, blefu, manipulacji, oszustw, odwracania uwagi.
Rosjanie ukuli nawet wymowne powiedzenie: prostota chuże worowstwa
(„prostolinijność jest gorsza niż złodziejstwo”). Odgadnięcie rzeczywistych
intencji takiego przeciwnika, jakim są Rosjanie, jest zadaniem bardzo trudnym i
wymaga dogłębnej znajomości stosowanych przez nich reguł jak i mentalności,
w której istotną rolę odgrywa typowo azjatycka przebiegłość i wyrafinowanie.
Spektrum wpływania na masy jest bardzo szerokie. Osiągane jest w
dużej mierze poprzez wzbudzanie uczuć odwołujących się do przynależności
narodowej, państwowej cywilizacyjnej w różnym natężeniu (np. od patriotyzmu
do szowinizmu, od pobożności do fanatyzmu), w zależności od potrzeb, kładąc
nacisk na sferę emocjonalną lub racjonalną. Częstymi chwytami stosowanymi w
tym obszarze jest tworzenie różnego rodzaju mniej lub bardziej fikcyjnych
zagrożeń (ze strony określonych państw, organizacji międzynarodowych, czy
ogólnie przestępczością, terroryzmem. Osobno tworzone są iluzje braku, utraty
czegoś (terytorium, zasobów itp.). Charakterystyczne jest tworzenie mitów,
stereotypów, zbiorowych wyobrażeń przestrzeni, kreowania zbiorowej
wyobraźni historycznej. Rozgrywanie wewnętrznej sceny politycznej (często
także na użytek zagranicznej opinii publicznej), nosi w rosyjskiej literaturze
nazwę „gier aparatu” (aparatnyje igry).
Moskwa szeroko wykorzystuje amerykańskie strategie wojen sieciowych
oraz instrumenty z obszaru wojny psychologicznej, zaliczane do idei tzw.
„kształtowanego odbioru”. W skład tych instrumentów wchodzą wszelkiego
rodzaju metody mające na celu wpływania na określone grupy społeczne.
Zaliczamy do nich m.in. strategię informacyjną (ang. public diplomacy), mającą na
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celu przekonywanie – przede wszystkim własnej opinii publicznej – co do
celowości danych działań (w przypadku agresji na Czeczenię były to działania
propagandowe mające przekonać społeczeństwo o posiadaniu i produkcji broni
masowego rażenia przez władze tego kraju), operacje psychologiczne (ang.
PSYOPS), czyli działania skierowane do wpływania na zagraniczną opinię
publiczną przy walnym wykorzystaniu massmediów (możemy mówić o
„białych” i „czarnych” operacjach, z których te pierwsze operują społecznie
akceptowanymi metodami – ulotki, plakaty, audycje w stacjach radiowych i
telewizyjnych nadających przekaz pozytywny, natomiast te drugie działają
podstępem, manipulacją i mistyfikacją, dezinformację (podawanie do opinii
publicznej w kraju i zagranicą informacji sfabrykowanych lub częściowo tylko
nieprawdziwych lub „jedynie” zmanipulowanych) oraz operacje niejawne
(Collins 2003).
W strategii rosyjskich operacji informacyjnych warto odnotować
pojawienie się tzw. psychologii manipulacji. Pojęcie to rozpropagował rosyjski
psycholog, Ramil Garifullin, autor licznych publikacji na temat manipulacji
wyborczych i sztuki kreowania zachowań pożądanych wśród elektoratu czy
opinii publicznej za granicą. Upowszechnił szereg pojęć odnoszących się do
wprowadzania przeciwnika w błąd. Oto kilka podstawowych: palmirowanie –
utrzymywanie określonych zasobów lub prawdziwej informacji w tajemnicy;
forsirowanie – sposób manipulacji polegający na stworzeniu sytuacji, w której
druga strona dokonuje takiego wyboru, jaki jest po myśli manipulatora, zaś
strona oszukiwana jest przeświadczona, że dokonuje wyboru korzystnego dla
siebie, który wybiera samodzielnie i świadomie; passirowka (od francuskiego
passage – przejście) – sposób wprowadzenia w błąd, polegający na stworzeniu
wrażenia przekazania bądź zrzeczenia się określonej rzeczy, zasobów, terytorium
na rzecz innego podmiotu, przy zachowaniu pełnej nad nimi kontroli; smienka
lub szanżirowka – ukryta zamiana, podstawienie (Гарифуллин 1995; 2000).
Ważnym elementem niezbędnym do zrozumienia kierunków rosyjskiej
strategii informacyjno-dezinformacyjnej jest znajomość współczesnych
tendencji w prowadzeniu wojen. Głównym wyznacznikiem potęgi danego
państwa nie jest już ani liczba ludności, ani terytorium, ani nawet siła
gospodarki. Najważniejszym czynnikiem staje się społeczne morale, tożsamość
społeczeństw i narodów oraz zdolność do narzucenia innym społeczeństwom
swojej wizji porządku politycznego. Ważniejsza od klasycznej dyplomacji staje
się dyplomacja publiczna (w tym m.in. dyplomacja kulturalna czy dyplomacja
konfesyjna). Wiodącą formą realizacji celów politycznych staje się wojna
informacyjna. Jednymi z kluczowych trendów współczesnej przestrzeni walki,
charakterystycznymi dla wojny hybrydowej są:
1) Unikanie oficjalnego zaangażowania się państwa w formalną wojnę;
2) Brak linii frontu; rebelia może rozpocząć się wewnątrz państwa z dala od
granicy państwowej;

- 95 -

Sykulski, L., Rosyjska myśl geopolityczna po upadku komunizmu,
Przegląd Geopolityczny, 21, 2017, s. 88-100.

3) Brak formalnego wypowiedzenia wojny; zatarcie różnic między okresem
pokoju i wojny;
4) Formalne „odpaństwowienie” grup zbrojnych, biorących udział w
walkach (brak państwowych oznak rozpoznawczych);
5) Zrównanie roli uzbrojonych, zrewoltowanych grup społecznych z
wojskami regularnymi;
6) Decydujące znaczenie długofalowych działań psychologicznoinformacyjnych;
7) Wzrastająca rola wojsk specjalnych i tajnych służb;
8) Pole walki przekształca się w przestrzeń walki, obejmują przestrzeń
mentalną (noosferę) i cyberprzestrzeń;
9) Jedną z formą przygotowania wojny jest inspirowanie i finansowanie
rozwoju ugrupowań radykalnych i ekstremistycznych (m.in.
politycznych czy religijnych) w państwach wrogich i rozwijanie ich w
oparciu o strategię oporu niekierowanego (ros. bezlidernoje soprotiwlenije,
ang. leaderless resistance);
10) Wzrastająca rola w stosunkach międzynarodowych roli państw
nieuznawanych i państw dysfunkcyjnych („upadłych”);
11) Przeniesienie się głównego ciężaru walk w tereny zurbanizowane;
12) Kluczowa rola oddziaływania psychologicznego na społeczeństwo
(wojny informacyjne);
13) Wzrastająca rola terroru, wraz z możliwym nad-terrorem (ros.
swierchterror), np. punktowe uderzenia jądrowe ładunkami taktycznymi,
lub użycie tzw. brudnej bomby w celu
uzyskania efektu
psychologicznego;
14) Utrata monopolu państwa na prowadzenie działań zbrojnych.
15) Niskie koszty tego typu działań w stosunku do wojen tradycyjnych
(Sykulski 2015, s. 108-110).
Ważnym elementem pozwalającym zrozumieć istotę rosyjskiej strategii
dezinformacji jest analiza obszernej książki Anatolija Golicyna pt. „Nowe
kłamstwa w miejsce starych. Komunistyczna strategia podstępu i
dezinformacji”. Praca ta wskazuje na ważną rolę dziedzictwa mongolskiego w
kształtowaniu się rosyjskiej kultury strategicznej. System ten nastawiony jest na
wykorzystywanie najdrobniejszych błędów przeciwnika w strategii długofalowej,
obliczonej na wiele lata naprzód (czasami wiele dziesiątków lat). Kluczowym
czynnikiem formowania dezinformacji staje się bazowanie na clichés, stereotypach
myślowych danej grupy czy narodu. Kreml wielokrotnie starał się wytworzyć
atmosferę strachu wśród społeczeństw zachodnich, tworząc wizję Związku
Sowieckiego/Rosji jako potężnego mocarstwa i groźnego przeciwnika (Golicyn
2007).
Istotnym narzędziem polityczno-ideologicznego oddziaływania Moskwy
na przestrzeń postsowiecką jest Patriarchat Moskwy i Wszechrusi. Dyplomacja
konfesyjna stanowi istotny element dyplomacji publicznej prowadzonej przez
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Rosję. Prawosławie staje się także ważnym elementem szerszych działań
informacyjnych, mających na celu zdyskredytowanie zachodniego modelu
demokracji liberalnej. Patriarcha Cyryl w swojej szeroko propagowanej (także w
Polsce) książce pt. „Wolność i odpowiedzialność” wskazywał, że zachodni
liberalizm zawęził ideę wolności tylko i wyłącznie do wolności wyboru, co
sprowadza się do wolności wyboru także zła. Wprowadził pojęcie „standardu
liberalnego”, który odrzuca normatywną aksjologię, naczelną wartość tradycji,
absolutyzuje jednostkę i prowadzi w istocie rzeczy do duchowego i moralnego
relatywizmu. Cyryl uwypuklał rozmycie pojęć dobra i zła. Krytycznie odnosił się
także do zachodniej idei praw człowieka, która, zdaniem dostojnika
cerkiewnego, często jest fasadą za którą kryje się przemoc, używana w imię
politycznego konformizmu. Idąc dalej tym torem wskazywał, że liberalizm
narzuca wyższość praw człowieka nad interesami społeczeństwa. Narracja
Patriarchy Moskwy i Wszechrusi dobrze zatem wpisuje się w forsowany przez
Kreml paradygmat świata policentrycznego, który wzywa do wielobiegunowości
cywilizacyjnej. Przykładem harmonijnego współżycia różnych modeli
cywilizacyjnych ma być współczesna Rosja, która w rosyjskim przekazie ma nie
narzucać żadnego „standardu rozwoju kulturowego”. Chrześcijański Wschód
oparty na prymacie wartości duchowych nad materialnymi, stawianiem na
pierwszym miejscu interesów całości, wspólnoty, kolektywu, społeczeństwa, nad
interesami jednostki ma zatem być w rosyjskim przekazie propagandowym
depozytariuszem liczącej się siły cywilizacyjnej, która jest przedstawiana
„zgniłemu Zachodowi”, „toczonemu chorobą liberalizmu” (Cyryl 2010).
W strategii rosyjskiej strategii informacyjnej prawosławie ma stać się nie
tylko ważnym elementem polityki wobec przestrzeni postsowieckiej, „russkiego
miru”, ludności rosyjskiej poza granicami Rosji, ale także istotnym punktem
odniesienia dla tzw. oświeconego konserwatyzmu, który ma stać się
przeciwwagą dla zachodniego liberalizmu. Konserwatyzm jako ważna składowa
oficjalnej narracji Kremla pojawił się dopiero w 2011 r. (Rodkiewicz, Rogoża
2015, s. 5). Swoje poczesne zaś miejsce zajął w rosyjskiej „Strategii XXI”7. W
przekazie medialnym wiodących rosyjskich czynników decyzyjnych „oświecony
konserwatyzm” jawi się przede wszystkim jako opozycja, negatyw wobec
wartości i przykładów z Zachodu, odnoszących się do sfery moralności,
obyczajów i prowadzonej polityki. W sferze psychologii społecznej takie
postawienie akcentów pozwala na skierowanie frustracji warunkami życia sporej
części społeczeństwa rosyjskiego w stronę Unii Europejskiej i Stanów
Zjednoczonych. Pod względem polityki zagranicznej umożliwia – w dłuższym
okresie czasu – wykorzystanie niezadowolenia mieszkańców UE do kreowania
postaw pożądanych przez Kreml i zwiększenia popularności przez siły
populistyczne, nastawione przychylnie wobec Moskwy. Należy podkreślić, że

7

Cała strategia dostępna na: http://svop.ru [23.02.2017].
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konserwatyzm jest traktowany przez rosyjskie elity decyzyjne instrumentalnie,
podobnie jak doktryny geopolityczne (Rodkiewicz, Rogoża, op. cit., s. 5-7).
Elementami technicznymi mającymi na celu propagowanie rosyjskiego
punktu widzenia stają się wielojęzyczne media sponsorowane przez Kreml, od
telewizji, radia i gazet począwszy na mediach internetowych skończywszy. Od
2005 r. funkcjonuje telewizja międzynarodowa Russia Today (RT),
zorganizowana na podobieństwo CNN czy BBC, upowszechniająca punkt
widzenia Kremla w kluczowych zakątkach świata. Natomiast od listopada 2014
r. ruszyła multimedialna platforma „Sputnik”, łącząca RIA Novosti, radio „Głos
Rosji” i portal internetowy Sputniknews. Od 20 lutego 2015 r. portal „Sputnik”
posiada także swoją polskojęzyczną redakcję8.
Z punktu widzenia propagowania rosyjskiego paradygmatu
konserwatywnego, skierowanego przeciw wartościom świata zachodniego i, co
za tym idzie, osłabiania struktur politycznych Zachodu, istotne jest wzmacnianie
środowisk radykalnych, mogących dezintegrować ład polityczno-gospodarczy.
Mamy tu do czynienia z analogią do lat zimnej wojny, kiedy sojusznikiem
Kremla była europejska radykalna lewica, podczas gdy obecnie sojusznikiem
takim staje się radykalna prawica, odnosząca się do haseł konserwatywnych.
Jednym z przykładowych instrumentów oddziaływania ideologicznego na
środowiska prawicowo-konserwatywne Unii Europejskiej, czy też szerzej, świata
zachodniego jest Globalny Sojusz Rewolucyjny (GRA)9.
W przekazie ideologicznym GRA uwidacznia się bardzo wyraźnie
dominujący przekaz Kremla do środowisk nie tyle prorosyjskich, co przede
wszystkim antyzachodnich. W Manifeście tego środowiska czytamy m.in.
„Historia zachodniej Europy prowadziła jej społeczeństwa do punktu, w którym
indywidualizm, racjonalizm, materializm, redukcjonizm zaczęły stopniowo
dominować i na tej podstawie powstał kapitalizm, a burżuazja zatriumfowała.
Ideologia liberalna stała się ostatecznym wyrazem systemu burżuazyjnego”
(oryg.: The origins of the current situation lie deep in the history of West and socio-political
processes, that are unfolding in this part of the world. History of Western Europe led its
societies to the point, when gradually individualism, rationalism, materialism, reductionism
began to dominate, and then on its basis the capitalism formed and the bourgeoisie became
triumphant. The ideology of liberalism became an ultimate expression of bourgeois system)10.
Mamy tu zatem fundamentalną krytykę liberalizmu, po czym następuje wyraźne
wskazanie najważniejszego wroga „świata konserwatywnego”, którego ostoją ma
być Rosja, czyli Stanów Zjednoczonych. W dokumencie tym można znaleźć taki
fragment: „Stany Zjednoczone i ich polityka na świecie jest głównym
utrapieniem i kluczowym czynnikiem w zachowaniu i wzmacnianiu istniejącego
porządku rzeczy. Wszystkie katastroficzne trendy naszych czasów pochodzą
8

http://rt.com/; http://pl.sputniknews.com/ [27.02.2017].
http://www.granews.info/ [27.02.2017].
10
http://www.granews.info/content/part-4-fall-west-united-states-country-absolute-evil
[27.02.2017].
9
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stamtąd” (oryg.: United States and its policies around the world is a major scourge and a
major factor in upholding and strengthening the existing order of things. All the catastrophic
trends of our time come from there). Jednocześnie założyciele GRA apelują o
używanie wszelkich możliwych środków do zmiany sytuacji, co może stanowić
duże zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego: „Światowa rewolucyjna
kontrelita musi działać przy pomocy dowolnych środków, zależnych od
sytuacji” (oryg.: World revolutionary counter-elite must act by any means, depending on the
situation).11
Projekt oddziaływania środkami masowego przekazu w celach
informacyjnych i dezinformacyjnych ma swoją długą tradycję w polityce
rosyjskiej i sięga dziedzictwa mongolsko-bizantyjskiego. Z jednej strony jego
celem jest ukrycie swoich prawdziwych celów, z drugiej rozkład (moralny,
polityczny, gospodarczy, militarny) społeczeństw wrogich, a następnie ich
podporządkowanie przy użyciu metod, które pozwolą przyjąć zależność jako
swój własny, dobrze pojęty interes (Schuman 1984).
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Russian geopolitical thought after the fall of the Soviet Union
After the collapse of the Soviet Union many researchers claimed that an ideological
vacuum had occurred in Russia. The article points out that the communist ideology has
been replaced with the eclectic mix of geopolitical doctrines, Russian conservatism and
Orthodox religion. Geopolitics has become not only the tool useful for formulation the
foreign policy objectives, but also an effective instrument of mobilization of the Russian
society around defined aspirations, as well as a means of influencing external policies. A
particular recipient of Russian geopolitics is so-called close abroad (this term refers to the
independent republics which emerged after the dissolution of the Soviet Union) and the
Russian minorities living there.
Key words: geopolitics, Russia, geopolitical thought.
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GEOPOLITYKA ROSYJSKICH SPECSŁUŻB – WPŁYW
ŚRODOWISKA SIŁOWEGO NA IDEĘ IMPERIALNEJ
ROSJI
Abstrakt:
Rosyjskie służby specjalne to filar stabilizacji systemu politycznego w Rosji, jak również
istotny fundament antyzachodniej, imperialnej idei geopolitycznej. Etyka specsłużb,
specyficzna wizja świata „nie-rosyjskiego”, jako stwarzającego permanentne zagrożenia
wywiadowcze, wpisuje się w antyzachodnią linię geopolitycznej retoryki władz na
Kremlu. Specsłużby jako filar antyzachodniej retoryki geopolitycznej nie tylko
konsolidują imperialną wizję Rosji jako hegemona w przestrzeni postsowieckiej, lecz
również wpisują się w rosyjski mit służb jako elity zdolnej zabezpieczyć imperialną
pozycję Rosji. W kontekście imperialnej geopolityki służby specjalne, ich wartości,
korporacyjna kultura oraz etyka, stanowią ważne zaplecze polityczne i ideologiczne
władzy w Rosji, która dyskontuje potencjał służb specjalnych na poczet realizacji celów
polityki wewnętrznej, jak również zagranicznej.
Słowa kluczowe: FSB, Putin, Rosja, geopolityka imperialna, służby specjalne.

Wstęp

Rosja w okresie dwóch kadencji prezydenckich Władimira Putina określa
się mianem państwa, w którym rzeczywistą władzę zarówno polityczną, jak i
dominującą pozycję w dyskursie geopolitycznym stanowi korporacja specsłużb.
Środowisko siłowików podziela nie tylko ukształtowane w czasie służby w KGB
wspólne wartości, lecz łączy je również specyficzna orientacja geopolityczna,
której centrum stanowi koncepcja silnego, mocarstwowego państwa rosyjskiego.
Powszechne w kręgach rosyjskich służb specjalnych specyficzne wartości,
patriotyzm, aprobata idei silnego przywództwa politycznego oraz ich wysoka
pozycja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej, determinuje ideologię
państwową, jak również priorytety polityki wewnętrznej i międzynarodowej.
Silna pozycja organów bezpieczeństwa państwowego w systemie politycznym
określa myślenie geopolityczne o Rosji jako niezależnym od „nie-rosyjskiego”
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świata imperium na miarę XXI wieku. Siłowiki z powodzeniem dyskontują
nacjonalistyczny, antyzachodni zwrot w retoryce geopolitycznej władz na
Kremlu. Jednocześnie środowisko specsłużb to istotny, kluczowy filar
utrzymania stabilności reżimu politycznego, jak również grupa uzurpująca sobie
szczególne miejsce w społeczeństwie rosyjskim (Borogan, Sołdatow, 2011, s.
19).
W obecnym reżimie politycznym służby specjalne zajmują
uprzywilejowaną pozycję. Jako sól ziemi, swoista rosyjska „nowa arystokracja”,
specsłużby wpisują się w czekistowski mit służby jako elity, której patriotyzm
oraz zaangażowanie gwarantuje ochronę i realizację narodowych interesów
rosyjskich zarówno w skali wewnętrznej, jak i międzynarodowej. Mit elitarności
specsłużb sprzyja konsolidacji wizerunku struktur siłowych, jako zaplecza
geopolitycznej linii Kremla, której rdzeniem jest koncepcja Rosji jako imperium,
hegemona w przestrzeni postradzieckiej oraz suwerenny podmiot na arenie
międzynarodowej realizujący rosyjską, niezależną rację stanu. Nie ulega
wątpliwości, iż w okresie prezydentury Władimira Putina służby bezpieczeństwa
państwowego zyskały na znaczeniu jako istotna struktura w rosyjskim systemie
politycznym, a tym samym środowisko odgrywające znaczącą rolę w
kształtowaniu rosyjskiej doktryny geopolitycznej. Zrozumienie fenomenu
postępującej od 2000 roku FSB-fikacji władzy jest kluczowe w ocenie i
interpretacji aktywności Federacji Rosyjskiej.
Sukcesorka KGB - Federalna Służba Bezpieczeństwa - to obecnie nie
tylko fuzja policji politycznej i agencji wywiadowczej, lecz przede wszystkim
istotne zaplecze polityczne reżimu putinowskiego oraz środowisko kształtujące
ideologię państwową i kierunki rosyjskiego myślenia geopolitycznego. W
retoryce geopolitycznej władz na Kremlu faktor bezpieczeństwa jest traktowany
jako podstawowe narzędzie osiągania celów politycznych, a to z kolei sprzyja
rozszerzaniu kompetencji specsłużb w systemie politycznym, jak również
zwiększa potencjał mitu czekistowskiej elity.
Siłowiki to nie tylko grupa zajmująca wysokie pozycje w systemie władzy
i dominująca w bliskim otoczeniu prezydenta, lecz przede wszystkim symbol
środowiska specsłużb i ich wpływu. Struktury bezpieczeństwa państwowego
aktywnie wspierają koncepcję geopolityczną, która implikuje misję
„odzyskiwania” imperium, oraz konsolidowania porządku wewnątrz władzy.
Organy bezpieczeństwa państwowego to obecnie jedno z najsilniejszych źródeł
antyzachodniej retoryki Władimira Putina. Siłowiki stanowią główne zaplecze
organizacyjne i informacyjne prezydenta Federacji Rosyjskiej. Specyficzna
percepcja świata jako przestrzeni dzielącej się na „figurantów” i „agentów”
stwarzających potencjalne zagrożenie Rosji, sprowadza się do formułowania
oraz promowania w warstwie oficjalnej retoryki władz konkretnej koncepcji
geopolitycznej. Specsłużby są identyfikowane z elitą funkcjonującą niejako
ponad prawem, co z kolei jest skorelowane ze specyficznym podziałem świata
na tych, którzy należą do struktur siłowych, do tzw. „swoich” – moralnie
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nienagannej, nieskazitelnej elity, matecznika wartości1 oraz do tych, którzy nie
należą do środowiska specsłużb – „inspiratorów” współpracujących z
wywiadami państw zachodnich, współdziałających na rzecz marginalizacji
Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej.
Konsolidacja specsłużb prowadzona przez Władimira Putina wpływa nie
tylko na wzmocnienie pozycji struktur siłowych, lecz również sprzyja
monopolizacji przez służby specjalne myślenia geopolitycznego władz
rosyjskich. Środowisko specsłużb charakteryzuje poparcie idei silnych rządów
oraz idea dyktatury prawa, której celem było uzdrowienie Rosji po okresie
jelcynowskiej dezintegracji i destrukcyjnych prób przeszczepienia obcego
specyfice rosyjskiej liberalizmu oraz demokracji.
Polityczne i strategiczne wykorzystanie rosyjskich specsłużb na terenie
wschodniej Ukrainy egzemplifikuje zdolności ofensywne współczesnych
rosyjskich organów bezpieczeństwa państwowego. Charakterystyczny, a zarazem
kluczowy dla zrozumienia rosyjskiej geopolityki czynnik antagonizmu
cywilizacyjnego między Rosją a Zachodem, postrzeganie i interpretacja realności
wewnątrzrosyjskiej i międzynarodowej w kategoriach „swój – obcy”,
niewątpliwie wzmacnia potencjał specsłużb, w percepcji których obszar
postradziecki jawi się jako arena strategicznej rywalizacji ze spiskiem służb
Zachodu.
Podstawową praktyką adaptacji potencjału sektora siłowego jako
głównego zaplecza informacyjnego i organizacyjnego reżimu Władimira Putina
jest realizacja priorytetów polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej Federacji
Rosyjskiej, co jest integralnie wbudowane w koncepcję geopolityczną, zgodnie z
którą Rosja to odradzające się misjonistyczne imperium – matecznik wartości
patriotycznych i tradycyjnych, które stanowią alternatywę wobec liberalnego,
postmodernistycznego porządku dominującego w społeczeństwach szeroko
pojętego Zachodu. Nie ulega kwestii, iż rola służb specjalnych zawiera w sobie
potencjał eksplanacyjny nie tylko w kontekście polityki wewnętrznej, lecz
również uzasadnia ukraińską strategię Kremla oraz praktykę wykorzystywania
rosyjskich służb specjalnych w obszarach żywotnych interesów i wpływów
Federacji Rosyjskiej.
Nie bez znaczenia dla problematyzacji fenomenu FSB-fikacji władzy i
wpływu specsłużb na linię geopolityki władzy w Rosji jest osobista relacja
łącząca Władimira Putina ze środowiskiem służb specjalnych. Putina i siłowików
łączy nie tylko wspólnota światopoglądowa, lecz przede wszystkim wspólna
wizja geopolityczna świata oraz kondycji Rosji jako wyjątkowej cywilizacji
otoczonej przez agresywny Zachód, dążący do marginalizacji Rosji, skłonny do
ingerencji w sprawy wewnętrzne państw spoza kręgu cywilizacji europejskiej,

W. Czerkiesow, Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев,
http://www.kommersant.ru/doc/812840, [dostęp: 26.12.2016].
1
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respektujących odmienne systemy wartości, realizujących odmienne koncepcje
geopolityczne.
Geopolityka specsłużb
Geopolityka to nauka o władzy i dla władzy. To nauka o zarządzaniu
państwem. Tak geopolitykę definiuje Aleksander Dugin - jeden z naczelnych
geopolityków rosyjskich promujących ideę imperialnej Rosji (Dugin, 1997, s.
10). W latach 90. XX wieku rosyjska geopolityka ukonstytuowała się jako nowa,
konserwatywna kontrideologia wobec westernizacji oraz paradygmatu liberalnej
demokracji (Parland, 2005, s. 95). Wraz z upływem czasu i reorganizacją
rosyjskich struktur bezpieczeństwa, geopolityka zyskiwała zwolenników
zarówno w kręgach intelektualistów i akademików, jak również została
doceniona w bezpośrednim środowisku władzy, która obecnie wykorzystuje
imperialną geopolitykę do realizacji priorytetów swojej polityki. Idea Rosji silnej
w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym to również przewodni motyw
działania specsłużb, które nie tylko aprobują model władzy wertykalnej, lecz
przede wszystkim aktywnie kształtują ideologię państwa, jak również
determinują priorytety rosyjskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej.
Geopolityka rosyjska okresu prezydentury Władimira Putina skoncentrowana na
reimperializacji pozycji Rosji, jako przestrzeni tradycji oraz patriotyzmu, jest
emanacją naznaczonej samodzierżawiem kultury politycznej, w którą wpisany
jest paradygmat specsłużb jako politycznego zabezpieczenia stabilizacji reżimu.
Silna pozycja specsłużb w hierarchii instytucji państwowych wynika z
faworyzacji struktur siłowych jako dysponujących politycznym, jak i
ideologicznym potencjałem użytecznym w procesie konsolidacji władzy.
Główną, kluczową rolę we współczesnej rosyjskiej geopolityce
wspieranej przez środowisko specsłużb odgrywa czynnik strategicznej
konfrontacji między dwoma typami cywilizacji – tellurokracji i talassokracji oraz
eurazjatyckiej i atlantyckiej. Podział świata na dwie rywalizujące ze sobą
cywilizacje, realizujące odmienne wartości, prezentujące odmienne typy
mentalności implikuje konieczność wzmacniania kompetencji struktur siłowych,
kreacji mitu elity chroniącej Rosję przed permanentnym zagrożeniem
kontrwywiadowczym ze strony Zachodu. Od momentu objęcia władzy
prezydenckiej przez Władimira Putina autorytet specsłużb jako głównego
zaplecza ideologicznego i politycznego uległ znaczącemu wzmocnieniu.
Specsłużby jako elita państwa są zwolennikiem koncepcji imperialnej Rosji oraz
ładu wielobiegunowego, który wyklucza istnienie jednego hegemona w
przestrzeni międzynarodowej. Już od czasów Jurija Andropowa – najdłużej
piastującego funkcję szefa KGB, wywiad GPU (Gławnoje Pierwoje Uprawlenje)
pełni istotną rolę w zabezpieczaniu specyfiki cywilizacji rosyjskiej. Specsłużby
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stanowiły swoistą „tarczę i miecz” osłaniającą Rosję od wpływów
zdegenerowanego, imperialistycznego, spiskującego Zachodu2.
Geopolityka specsłużb jest skoncentrowana wokół idei silnego państwa
rosyjskiego, które jawi się jako istotny i dysponujący najwyższą mocą sprawczą
podmiot na arenie międzynarodowej. Wykorzystanie potencjału ideologicznopolitycznego specsłużb jest elementem rosyjskiej strategii reagowania na nowe –
pojawiające się po zakończeniu zimnej wojny – zagrożenia dla integralności
Rosji oraz jej pozycji międzynarodowej. Specsłużby aktywnie wspierają ideę
rosyjskiego imperializmu, co determinuje priorytety rosyjskiej polityki
zagranicznej. Antyzachodni, konserwatywny zwrot w retoryce Władimira Putina
stanowi przesłankę do poszerzania kompetencji specsłużb jako filaru
bezpieczeństwa Rosji nie tylko w wymiarze wewnętrznym, lecz przede
wszystkim międzynarodowym. Mentalność specsłużb, wizja Rosji jako twierdzy
oblężonej przez zachodniego najeźdźcę jawią się jako elementy odgrywające
znaczną rolę w konsolidacji imperialnej wizji Rosji.
Innym istotnym czynnikiem geopolityki specsłużb jest szpiegomania.
Zasadność oczyszczania Rosji z potencjalnych kolaborantów i agentów
wrogiego Zachodu uzasadnia konieczność reorganizacji struktur siłowych
poprzez wzmocnienie ich pozycji w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej.
Dokonuje się ono przez utworzenie w kwietniu 2016 roku Federalnej Służby
Gwardii Narodowej (ros. Rosgwardii) na bazie wojsk wewnętrznych
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, oraz prawdopodobne scalenie głównych
rosyjskich specsłużb w jedno Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego3.
Autorytet służb specjalnych jest wykorzystywany jako narzędzie
konsolidacji antyzachodniej, imperialnej idei rosyjskiej, która przeżywa swój
renesans od 2012 roku. Konserwatyzm, wiara w misję Rosji jako nosicielki
wartości tradycji zakłada percepcję specsłużb jako elity społeczeństwa
rosyjskiego zrzeszającą najznamienitszych obrońców czystości rosyjskiej
substancji cywilizacyjnej przed wrogimi neoimperialistycznymi aspiracjami
Zachodu.
Uwzględniając antyzachodni rys rosyjskiej idei specsłużby
funkcjonują zgodnie z zakorzenioną w rosyjskiej tradycji imperialnej kliszą, w
myśl której Zachód nieodmiennie funkcjonuje jako wróg – antagonista
tradycyjnej rosyjskości, inspirator „kolorowych” demokratycznych rewolucji.
Intensyfikacja antyzachodniego sentymentu, która charakteryzowała okres
zimnej wojny, decydowała o orientacji władz sowieckich w latach 60. XX wieku,
gdy Jurij Andropow powołał słynny Zarząd V KGB do spraw walki z dywersją
ideologiczną i walki z dysydentami. Utwierdziło się wówczas przekonanie o
konfrontacyjnym charakterze Zachodu i Rosji, jako cywilizacji o odmiennych
genotypach kulturowych oraz doświadczeniach historyczno-politycznych. Nie
A. Pomanow, Спецслужбы и геополитика, http://my.arcto.ru/public/9potapov.htm,
[dostęp: 23.12.2016].
3
S. Operow, I. Safranow, Министерство чрезвычайных полномочий,
http://kommersant.ru/doc/3093174, [dostęp: 25.12.2016].
2
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ulega kwestii, iż Rosję i Zachód dzieli percepcja potencjału specsłużb oraz
wartościowanie struktur siłowych jako narzędzia realizacji celów polityki
wewnętrznej, jak i międzynarodowej. Rdzeniem rosyjskiej idei wspieranej przez
siłowików, jak i integralnej logiki specsłużb jest czynnik bezpieczeństwa
państwowego. Pod względem geopolitycznym podstawą logiki specsłużb jest
deprecjonowanie oraz kompromitacja znaczenia cywilizacji Zachodu, oraz
jednoczesna ekspozycja unikatowego charakteru cywilizacji rosyjskiej, której
wartości tradycyjne oraz moralne dominują nad zdemoralizowanym,
zracjonalizowanym charakterem tzw. „zgniłego Zachodu”. W tym kontekście
rosyjskie służby specjalne jawią się jako jedyne środowisko, które ze względu na
swój elitarny charakter jest w stanie wyprowadzić Rosję z chaosu
postmodernistycznego liberalizmu oraz uchronić przed zachodnimi próbami
inspiracji „kolorowej rewolucji” demokratycznej w warunkach rosyjskich.
Światopogląd specsłużb, podobnie jak i Władimira Putina charakteryzuje
stale aktywna, reprodukowalna klisza „zgniłego Zachodu”, która odnosi się do
charakterystyki porządku społecznego oraz norm moralnych determinujących
charakter cywilizacji Zachodu, która jest definiowana jako cywilizacja schyłku,
rewizji tradycyjnej tożsamości oraz postępującej erozji norm moralnych oraz
redukowania czynnika narodowego na rzecz postmodernistycznej
nieokreśloności. Percepcja Zachodu jako zdemoralizowanego wroga
sakralizowanej rosyjskości odzwierciedlają wyniki badań przeprowadzonych
przez niezależne Centrum Levady. Według przeprowadzonych badań w 2013
roku ok. 38% respondentów wskazało Stany Zjednoczone Ameryki jako
jednoznacznego i głównego wroga Rosji4. Identyfikacja zachodniego wroga
Rosji, społeczna akceptacja dla politycznej narracji Władimira Putina może
odzwierciedlać również poparcie dla wykorzystywania organów bezpieczeństwa
państwowego jako struktury o znacznym potencjale politycznym oraz
ideologicznym.
Wzmacnianie potencjału specsłużb utwierdza ich pozycję jako istotnego
zaplecza ideologicznego reżimu putinowskiego. Służby specjalne ze względu na
ukształtowaną binarną mentalność, której rdzeń stanowi podział świata na
„swoich” – moralnie nieskazitelnych obrońców Rosji i jej interesów narodowych
oraz „obcych” – zachodnich inspiratorów-szpiegów prowadzących akcje,
których celem jest neutralizacja lub finalna destrukcja potencjału Rosji, stanowi
integralny element geopolityki generałów, która wykazuje kompatybilność z
nacjonalistyczną, antyzachodnią retoryką Kremla oraz wpisuje się w specyfikę
wewnętrznego funkcjonowania reżimu oraz modelu władzy Władimira Putina.
Dominacja przedstawicieli specsłużb w najbliższym otoczeniu prezydenta
oddziałuje nie tylko na procesy decyzyjne, lecz również konsoliduje putinowską
«Левада-Центр»: главным врагом россияне считают США,
http://www.levada.ru/2013/06/18/levada-tsentr-glavnym-vragom-rossiyane-schitayut-ssha/,
[dostęp: 25.12.2016].
4
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wizję świata i zagrożeń kontrwywiadowczych (Menkiszak, 2015, s. 5).
Demonstracja siły, eksponowanie czynnika bezpieczeństwa państwowego Rosji
zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym, sprzyja
konsolidacji potencjału specsłużb jako istotnego zaplecza geopolitycznego,
ideologicznego oraz politycznego.
Bezpieczeństwo państwa – element geopolityki specsłużb
Eskalacja czynnika bezpieczeństwa państwowego wpisuje się w
antyzachodni nurt rosyjskiej geopolityki okresu dwóch prezydentur Władimira
Putina. Bezpieczeństwo państwa, ochrona rosyjskiej kultury politycznej przed
destabilizującym wpływem „atlantystów”, pod hegemonią Stanów
Zjednoczonych eksportujących demokrację liberalną jako ustrój uniwersalny, a
więc kompatybilny ze specyfiką każdej kultury niezależnie od szerokości
geograficznej, jest rudymentem logiki geopolitycznej rosyjskich służb
specjalnych. W rosyjskim myśleniu geopolitycznym organy bezpieczeństwa
państwowego, których autorytet i kompetencje uległy znacznemu wzmocnieniu
w okresie dwóch prezydentur Władimira Putina odgrywają rolę głównego
zaplecza politycznego, jak również ideologicznego. Pośrednio silna pozycja
specsłużb jest pochodną autorytarnej kultury politycznej, która oddziałuje na
antyzachodnią narrację geopolityczną Kremla. Koncentracja na zagrożeniu
wewnętrznym – dywersantach-wywrotowcach, „zagranicznych agentach”,
ekstremistach zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu wewnętrznemu
Federacji Rosyjskiej zaważyła na priorytetach politycznych zarówno w skali
wewnętrznej, jak i międzynarodowej.
Wykorzystywanie specsłużb jako filaru wewnętrznego reżimu
politycznego Rosji nie ogranicza się jedynie do operacji zabezpieczających
bezpieczeństwo wewnątrz państwa. Na skutek eskalacji czynnika
bezpieczeństwa państwowego w narracji geopolitycznej specsłużby rosyjskie są
wykorzystywane przez władzę jako siła o znacznym potencjale ofensywnym w
rejonie tzw. bliskiej zagranicy. Obecność funkcjonariuszy rosyjskich służb
specjalnych we wschodniej Ukrainie, czy wzmożona od marca 2016 roku
aktywność kontrwywiadowcza Federalnej Służby Bezpieczeństwa na Krymie jest
przykładem aktywnego wykorzystania potencjału specsłużb do realizacji
geopolitycznych priorytetów władz rosyjskich5. Aktywną od 2004 roku
szpiegomanię specsłużb zapoczątkowało oskarżenie byłego przewodniczącego
Instytutu USA i Kanady Rosyjskiej Akademii Nauk Igora Sutjagina o
przekazywanie amerykańskim służbom specjalnym tajnych informacji o
rosyjskich systemach zbrojeniowych i infrastrukturze wojskowej6. Istota
I. Rożdestwieński, Подвиги контрразведчиков Кого в России судят за шпионаж
и госизмену, https://meduza.io/feature/2015/08/21/podvigi-kontrrazvedchikov, [dostęp:
27.12.2016].
6
W. Sokołow, Единогласный вердикт присяжных: Сутягин – шпион,
http://www.compromat.ru/page_14747.htm, [dostęp: 28.12.2016].
5

- 107 -

Doroszczyk, J., Geopolityka rosyjskich specsłużb – wpływ środowiska siłowego na ideę
imperialnej Rosji, Przegląd Geopolityczny, 21, 2017, s. 101-116.

intensyfikowanej przez FSB w 2004 roku szpiegomanii polegała na podaniu w
wątpliwość działania ławy przysięgłych, a w szczególności jej zdolności do
zachowania tajemnicy państwowej. Niemniej jednak FSB osiągnęła swój cel
dopiero w 2008 roku, kiedy to Duma Państwowa przyjęła ustawę znoszącą
instytucję ławy przysięgłych w sprawach związanych z terroryzmem,
szpiegostwem oraz zdradą państwową7. Wyrok, który zapadł był wyrokiem
podyktowanym przez FSB, a jednocześnie potwierdził znaczący potencjał
sprawczy służby.
Niezmiennym priorytetem geopolitycznym Kremla jest odbudowanie
imperialnej pozycji Rosji w obszarze postsowieckim, który jest postrzegany jako
strefa naturalnych wpływów rosyjskich, a jednocześnie jawi się jako arena walki
zachodnich i rosyjskich służb specjalnych. Konsolidacja wpływów struktur
siłowych, rozbudowa uprawnień przysługujących organom bezpieczeństwa
państwowego jest efektem eskalowania czynnika bezpieczeństwa państwowego
zarówno w skali wewnętrznej jak i międzynarodowej. Podkreślanie wartości
bezpieczeństwa państwowego jest elementem geopolitycznej strategii władz
rosyjskich. W kontekście bezpieczeństwa państwowego i jego znaczenia w
procesie realizacji geopolitycznych priorytetów specsłużby są przedstawiane
jako „tarcza i miecz” chroniący nie tylko wewnętrzną integralność reżimu
putinowskiego, lecz przede wszystkim środowisko opowiadające się za
imperialną koncepcją Rosji. Dominacja siłowików w otoczeniu prezydenta
izoluje prezydenta Federacji Rosyjskiej od wpływów i opinii innych grup, a w
efekcie blokuje pojawianie się nowych, odmiennych tendencji geopolitycznych.
Na skutek eskalacji czynnika bezpieczeństwa państwowego oraz konsolidowania
wpływu struktur siłowych na ideologię oraz priorytety polityczne władzy
znacznej marginalizacji uległo znaczenie grup i klanów w otoczeniu Władimira
Putina, które nie podzielają imperialnej, antyzachodniej linii geopolitycznej
(O’Grady, 2009). Dwie główne rosyjskie specsłużby FSB i GRU o znacznym
potencjale geopolitycznym są wprawdzie spadkobiercami sowieckiego KGB,
niemniej jednak – w przeciwieństwie do „organizacji-matki” – obydwie
dysponują znacznie szerszym zasięgiem oddziaływania. Wpływy rywalizujących
ze sobą agencji FSB i GRU nie ograniczają się do terytorium Federacji
Rosyjskiej. Możliwość globalnego oddziaływania FSB i GRU umożliwia
rosyjskim władzom wykorzystanie potencjału agencji wywiadowczych do
realizacji strategicznych celów rosyjskiej polityki zagranicznej, a tym samym do
realizacji określonej, imperialnej koncepcji geopolitycznej.

R. R. Kriwobok, Госдума отменила суды присяжных для обвиняемых в терроризме,
https://ria.ru/society/20081212/157065675.html, [dostęp: 28.12.2016].
7
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Ideologia siłowików - silne państwo jako zabezpieczenie wpływów
specsłużb
Współczesna ideologia siłowików znacznie różni się w porównaniu z
okresem sowieckim. Współcześnie rosyjskie specsłużby nie są obciążone
bagażem ideologii komunistycznej. Brak oficjalnej, implikowanej przez państwo
ideologii w żaden sposób nie deprecjonuje roli struktur siłowych w systemie
instytucji państwowych oraz w rosyjskim myśleniu geopolitycznym
eksponującym czynnik bezpieczeństwa państwowego, jak również
wartościującym potencjał specsłużb w realizacji strategicznych priorytetów
zgodnych z rosyjską racją stanu na arenie międzynarodowej. Służby specjalne
żywią przekonanie, iż jedynie silne przywództwo, kontrola państwa nad
strategicznymi obszarami gospodarki jest w stanie zagwarantować stabilny
wzrost potencjału Rosji jako imperium. Struktury siłowe podtrzymują wizję
Rosji jako supermocarstwa kontrolującego russki mir – wspólnotę cywilizacyjną
obszaru postsowieckiego8.
Od początku prezydentury Władimir Putin dążył do osłabienia
wpływów liberalnych ekonomistów proponujących wolnorynkowe reformy,
których podejrzewał o współpracę z oligarchami. Putin ograniczał sukcesywnie
wpływy polityczne oligarchów na rzecz wzmocnienia pozycji siłowików –
przedstawicieli struktur siłowych oraz służb specjalnych. Przesłanką do
odbudowy i konsolidacji politycznego potencjału specsłużb była nie tylko
wspólnota światopoglądowa, wspólne wartości oraz mentalność ukształtowana
w okresie służby w KGB, lecz również idea porządkowania spraw
wewnętrznych Rosji, idea silnej władzy wertykalnej, rządów prawa, do której
realizacji wymagane było wzmocnienie potencjału specsłużb – filaru politycznej
stabilizacji oraz antidotum na chaos i dezintegrację stanowiącą efekt
eksperymentu demokratycznego przeprowadzonego w okresie prezydentury
Borysa Jelcyna. Rdzeniem ideologii siłowików jest koncepcja Rosji jako
mocarstwa światowego, co jest pochodną ekspozycji czynnika bezpieczeństwa
państwowego od początku pierwszej kadencji prezydenckiej Władimira Putina.
Specsłużby niezależnie od okoliczności międzynarodowych, zdają się wspierać
podejście realistyczno-nacjonalistyczne przy jednoczesnej aprobacie koncepcji
wyjątkowej tradycji cywilizacyjnego ekskluzywizmu, jak również tendencji
powoływania się władz na autorytet struktur siłowych. W okresie dwóch
prezydentur Władimira Putina służby specjalne awansowały do rangi korporacjielity zarządzającej Rosją, a tym samym stanowią filar reżimu politycznego oraz
zabezpieczenie wertykalnego modelu sprawowania władzy. Dominacja
przedstawicieli struktur siłowych na wysokich pozycjach w państwie, biznesie
oraz mediach stanowi efekt lojalności specsłużb wobec ośrodka władzy
G. Druzenko, Геополитика от Патриарха: Царство Небесное vs «Русский мир,
http://web.archive.org/web/20091117114312/http://www.zn.ua/1000/1550/67745/, [dostęp:
28.12.2016].
8
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prezydenckiej oraz aprobaty określonej wizji geopolitycznej Rosji jako
odradzającego się imperium na miarę XXI wieku (Ebel, 2009, s.63).W
perspektywie imperialnej geopolityki specsłużby opowiadają się za koncepcją
Rosji-Eurazji, cywilizacji odrzucającej wpływy zachodnioeuropejskiej liberalnej
demokracji, której implementacja w warunkach rosyjskich doprowadziłaby do
redukcji uprawnień i wpływów struktur siłowych na ideologię władzy oraz
zmieniłaby priorytety polityczne Kremla, u podstaw których tkwi założenie
konieczności powstrzymania ekspansji Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Wsparcie siłowych struktur względem ekspansywnej polityki nasyconej
sentymentem antyzachodnim, zorientowanej na pozyskanie hegemonicznej
pozycji Federacji Rosyjskiej w obszarze postradzieckim, to główny czynnik
definiujący imperialną narrację geopolityczną specsłużb. Uwzględniając rosyjskie
realia, nie istnieje jakakolwiek licząca się opozycja wobec dominacji lojalnych
struktur siłowych w najbliższym otoczeniu prezydenta, co z kolei przekłada się
na ustalanie priorytetów geopolitycznych w perspektywie długoterminowej i nie
zapowiada zmiany trendu konsolidacji organów bezpieczeństwa. Specsłużby
jako „tarcza i miecz”, szpica władzy, elita stojąca na straży bezpieczeństwa
państwowego oraz suwerenności Rosji na arenie międzynarodowej stanowią
bazę reimperializacji Rosji. Jest to środowisko, którego ideologię wyznacza
patriotyzm i zaangażowanie w realizację interesów narodowych Rosji, przy
jednoczesnej zdolności do szybkiej adaptacji do warunków międzynarodowych.
Rozszerzanie i umacnianie kompetencji specsłużb, wzmacniania
autorytetu politycznego struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
państwowe, kształtuje oblicze Rosji jako swoistej militokracji (Krysztanowskaja,
White, 2003, s. 301.), która jest bezpośrednim produktem militaryzacji,
nadekspozycji czynnika bezpieczeństwa oraz ewolucyjnego rozszerzania
kompetencji, uprawnień oraz mitologizowania statusu służb specjalnych w
dyskursie
politycznym.
Podkreślanie
istnienia
nieustannego
kontrwywiadowczego zagrożenia ze strony Zachodu służy integracji
społeczeństwa i władzy wobec wspólnego wroga, jak również sprzyja kreowaniu
wizerunku specsłużb jako „szpicy” władzy, elity gwarantującej zachowanie
specyfiki rosyjskiej kultury politycznej oraz ochronę przed sterowaną z Zachodu
wywiadowczą infiltracją. Specsłużby w znacznym stopniu intensyfikują
imperialne myślenie geopolityczne Kremla. Mimo iż oficjalna komunistyczna
ideologia nie jest już wyznacznikiem działalności rosyjskich specsłużb,
sformowane po 1991 roku organy bezpieczeństwa państwowego przejęły schedę
KGB w postaci wartości oraz metod działania, jak również taktyki działań
psychologicznych typowych dla sowieckiego KGB. Ideologia współczesnych,
sformowanych po 1991 specsłużb jest niejednolita i efektywnie adaptuje się do
zmieniających się okoliczności. Niemniej jednak jej niezmiennym, integralnym
elementem jest respektowanie idei silnej, wertykalnej władzy politycznej
wewnątrz państwa oraz idea odbudowy mocarstwowej pozycji Rosji.
Wzmocnienie kompetencji i statusu Federalnej Służby Bezpieczeństwa w
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okresie prezydentury Władimira Putina zdaje się świadczyć na rzecz tezy o
postępującej intensyfikacji wpływów najpotężniejszej sukcesorki KGB na proces
formułowania strategicznych celów Federacji Rosyjskiej. Wymiana starej kadry
siłowików w 2016 nie dowodzi erozji zaufania prezydenta Putina do specsłużb, a
jest jedynie egzemplifikacją praktyki wzmacniania reżimowej stabilizacji poprzez
obsadzanie strategicznych pozycji państwowych osobami bezwarunkowo
lojalnymi, nie posiadającymi zaplecza politycznego, a więc w pełni
uzależnionymi od ośrodka władzy prezydenckiej. O konsolidacji wpływu
rosyjskich struktur siłowych na antyzachodnią geopolityczną ideę imperialną
świadczą wydatki budżetowe przeznaczone na funkcjonowanie organów
ścigania. W 2011 roku na aktywność agencji zajmujących się bezpieczeństwem
państwa przeznaczono 11% budżetu, zaś w 2015 roku wskaźnik osiągnął pułap
13,5%9. Obserwowalna od 2011 tendencja zwiększania wydatków budżetowych
na funkcjonowanie struktur siłowych związanych z bezpieczeństwem państwa
jest emanacją putinowskiej logiki odbudowy autorytetu służb specjalnych jako
filaru stabilności reżimu oraz zaplecza ideologicznego, jak również potężnego
instrumentarium realizacji priorytetów politycznych Rosji.
Wspierający idee etatystyczne, koncepcję wertykalnej władzy państwowej
siłowicy jawią się nie tylko jako lojalne wobec prezydenta środowisko, lecz
również potencjalna alternatywa wobec władzy Władimira Putina. Struktury
bezpieczeństwa państwowego ewoluują jako struktura opowiadająca się za
restauracją władzy państwa jako głównej siły sprawczej zarówno w wymiarze
wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Inną równie istotną cechą ideologii
specsłużb, która może determinować imperialny rys rosyjskiej geopolityki jest
patriotyzm oraz poczucie dumy narodowej wynikającej z rosyjskiej historii,
tradycji oraz wierność interesom państwa. Tym samym – jak podkreśla Mikołaj
Petrow - w hierarchii wartości wdrukowanych w mentalność rosyjskich
specsłużb interesy państwa zajmują prymarną pozycję oraz deklasują
indywidualne aspiracje (Weir, 2003).
Środowisko struktur bezpieczeństwa państwowego determinuje i wspiera
zaostrzenie konserwatywnej, nacjonalistycznej, antyzachodniej linii Władimira
Putina. Jak podkreśla Andriej Iłłarionow, siłowicy jako grupa, która wykształciła
własną wewnętrzną hierarchię oraz kulturę organizacyjną, posiadają również
własną ideologię, którą jest naszi’zm. Rdzeniem ideologii naszi’zmu jest
ekskluzywizm specsłużb jako wyższej klasy społecznej. Podział na „my-nasi” i
„oni – inni – oponenci – inspiratorzy” eksponuje istotne znaczenie rosyjskich
specsłużb w systemie politycznym jako struktury funkcjonującej poza prawem,
służącej interesom władzy i państwa rosyjskiego. Siłowicy dominujący w bliskim
otoczeniu Władimira Putina to klasa funkcjonująca ponad prawem, co
Por. Федеральный закон от 01.12.2014 N 384-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов",
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=189653&fld=134&d
st=1000000001,0&rnd=0.6220458355935685#0, [dostęp: 28.12.2016].
9
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umożliwia działania nieusankcjonowane związane z interesami specsłużb jako
korporacji o wysokim potencjale sprawczym oraz wpływach łączących świat
polityki z biznesem (Sixsmith, 2010, s.55). O wysokiej pozycji specsłużb w
rosyjskim systemie politycznym, jak również konsolidacji ich wpływu na
promowane przez władzę imperialne myślenie geopolityczne świadczy obecność
przedstawicieli struktur siłowych na wysokich stanowiskach państwowych.
Warto odnotować, iż od czasów Michaiła Gorbaczowa do 2002 roku obecność
osób wywodzących się ze środowiska służb specjalnych na wysokich pozycjach
we władzy państwowej zwiększyła się niemalże siedmiokrotnie (Staar, 2004; por.
także Wasiuta 2016. s. 30-31). W aspekcie imperialnej geopolityki niezwykle
istotnym wydarzeniem był rozpad ZSRR, który doprowadził do unicestwienia
jednolitej ideologicznej tożsamości. Jak podkreśla Aaron Bateman, Rosja od
czasów rozwiązania KGB w 1991 przekształciła się w państwo
kontrwywiadowcze zarządzane zakulisowo przez korporację specsłużb, których
dominacja w środowisku prezydenckim izoluje decydentów od narracji
prodemokratycznych oraz sprzyja promocji agresywnej polityki wobec państw
Zachodu (Bateman, 2014). Paradygmat Rosji jako stabilnego imperium jest
integralnym elementem ideologii specsłużb, a tym samym stanowi dowód na
zaangażowanie struktur siłowych w kreowanie geopolitycznej wizji
reimperializacji Rosji, której suwerenne istnienie jest zagrożone przez knowania
zewnętrznych jak i wewnętrznych wrogów. W perspektywie geopolitycznej
siłowikom zależy na pogłębianiu antagonizmów między Zachodem a Rosją jako
odrębnymi cywilizacjami, co przekłada się na wzrost społecznego poparcia
wobec aktywności politycznej struktur siłowych szczególnie po aneksji Krymu
w 2014 roku, która rozbudziła poczucie dumy narodowej10.
Nie ulega wątpliwości, iż rosyjskie specsłużby stanowią narzędzie
realizacji ukraińskiej strategii Kremla, zorientowanej na zjednoczenie regionu
postsowiecckiego jako buforu wpływów rosyjskich. Obecność funkcjonariuszy
FSB na Ukrainie jest interpretowana jako pierwsza linia frontu walki z
zagrożeniem terrorystycznym, którego siedliskiem – jak podkreślił szef FSB
Aleksander
Bortnikow
na
posiedzeniu
Narodowego
Komitetu
Antyterrorystycznego Federacji Rosyjskiej – jest Ukraina. Rozlokowanie
specsłużb na terytorium Ukrainy jest identyfikowane z koniecznością ochrony
Rosji przed zagrożeniem terrorystyczno-dywersyjnym z Ukrainy, lecz przede
wszystkim stanowi uzasadnienie konieczności aktywizacji działalności FSB w
Donbasie i na Krymie11. Zarzut inspirowania działalności dywersyjnodestabilizacyjnej na Krymie jest podstawą formułowania strategii wykorzystania
specsłużb w realizacji imperialnej idei, która integruje środowisko władzy oraz
A. Wołodin, Отношение россиян к процессам, происходящим в армии Российской
Федерации, https://topwar.ru/62446-otnoshenie-rossiyan-k-processam-proishodyaschim-varmii-rossiyskoy-federacii.html, [dostęp: 29.12.2016].
11
Угроза из Киева: глава ФСБ рассказал об активизации радикалов в Крыму,
https://ria.ru/defense_safety/20161213/1483474708.html, [dostęp: 7.01.2017].
10
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służb specjalnych. Niemniej jednak zrealizowane przez funkcjonariuszy FSB w
listopadzie 2016 roku zatrzymania domniemanych ukraińskich grup
wywrotowo-dywersyjnych na Krymie stanowi niezmienny wektor działalności
kontrwywiadowczej rosyjskiej FSB na obszarze postradzieckim, a jednocześnie
wpisuje się w antyzachodni, konspirologiczny obraz stosunków
międzynarodowych oraz obszaru Ukrainy jako areny walki służb specjalnych o
ustanowienie zakresów wpływu Zachodu i Rosji12. Walka z tzw. „prowokacją
ukraińską”13 to istotny element kreujący wizerunek służb specjalnych jako bazy
wykonawczej określonych zamierzeń geopolitycznych względem Zachodu. W
percepcji rosyjskiej władzy specsłużby jawią się jako skuteczny instrument
realizacji określonej wizji geopolitycznej również przy wykorzystaniu
najnowszych cybertechnologicznych metod oddziaływania. Wykorzystanie
potencjału rosyjskich specsłużb w realizacji strategii ukraińskiej Kremla, jak
również próby wpływu na wydarzenia polityczne poza granicami Federacji
Rosyjskiej, świadczą o wysokim potencjale struktur bezpieczeństwa
państwowego jako istotnego filaru antyzachodniej koncepcji reintegracji rejonu
postsowieckiego oraz inicjowania operacji psychologiczno-dezinformacyjnych
na Zachodzie.
Zaangażowanie struktur bezpieczeństwa państwowego w strategię
odbudowy imperialnej pozycji Rosji jest praktyką regularną i nie dotyczy tylko i
wyłącznie Ukrainy oraz Zachodu. Obecność rosyjskich specsłużb na Białorusi
zapoczątkuje podpisanie porozumienia o współpracy jednostek specjalnego
znaczenia białoruskiego KGB i oddziałów rosyjskiego FSB – a w szczególności
specnazu „Alfa” działającego w ramach FSB, w realizacji operacji
antyterrorystycznych na terytoriach Rosji i Białorusi. Podpisanie porozumienia o
współpracy nie tylko zatwierdziłoby nieodzowność obecności jednostek FSB na
terytorium Białorusi, lecz przede wszystkim oznaczałoby zjednoczenie sił
bezpieczeństwa obu państw w imię realizacji koncepcji geopolitycznej Rosji –
hegemona na obszarze postradzieckim.
Podsumowanie
Prezydentura Władimira Putina otworzyła siłowikom drogę powrotu na
kluczowe pozycje państwowe, w rosyjskim biznesie, jak również wzmocniła
potencjał ideologiczny służb specjalnych oraz ich wpływ na imperialną
geopolitykę. Nie ulega wątpliwości, iż w okresie dwóch prezydentur Władimira
Putina służby specjalne, a w szczególności Federalna Służba Bezpieczeństwa
zyskały utracony na skutek rodzącego się w latach 90. kapitalizmu znaczenie
oraz omnipotentny charakter w rosyjskim systemie politycznym, jak również
zdeterminowały formułowanie imperialnej koncepcji Rosji. Mentalność oraz
A. Bojko, В Крыму ФСБ России ликвидировала сеть диверсантов,
http://www.kp.ru/daily/26567.4/3582506/, [dostęp: 7.01.2017].
13
Песков: российские спецслужбы борются с провокациями со стороны Украины,
https://ria.ru/politics/20161124/1482068200.html, [dostęp: 8.01.2017].
12
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etyka pracy specsłużb przenika niemalże każdą dziedzinę funkcjonowania
państwa, jak również jest powszechnie obecna w geopolitycznej narracji władz
Kremla.
Wpływ specsłużb na decyzje polityczne, jak również ideologię
państwową
znajduje
swoje
odzwierciedlenie
w
antyzachodnim,
nacjonalistycznym zwrocie w myśleniu geopolitycznym okresu prezydentury
Putina. Służby specjalne determinują antyzachodnie i imperialne myślenie
geopolityczne władzy, które przeżywa swój renesans od 1991 roku, a którego
ekspansywny, antyzachodni i nacjonalistyczny wariant ulega intensyfikacji od
2012 roku. W aspekcie wewnętrznym, który w przypadku rosyjskim jest
sprzężony z priorytetami polityki zagranicznej, struktury siłowe wspierają
koncepcję silnego państwa oraz dążą do zachowania tradycji władzy wertykalnej,
która gwarantuje wysoką pozycję organów bezpieczeństwa państwowego oraz
zabezpiecza interesy służb. Na wzmocnienie specsłużb wpływa fakt, iż
prezydent Putin był kadrowym pracownikiem KGB, a antyzachodnia orientacja
linii geopolitycznej siłowików jest nierozerwalnie związana z koncepcją Rosji jako
imperium.
Wyznawany w środowiskach siłowych prymat kontroli państwa nad
strategicznymi obszarami rosyjskiej ekonomiki jest jednym z przejawów
ekonomicznego nacjonalizmu, który znajduje swoje odzwierciedlenie w
postrzeganiu zachodnich wpływów w Rosji jako niepożądanych, czy wręcz
zagrażających autorytarnej kulturze politycznej. W kontekście wpływu siłowików
na geopolityczne myślenie warto nadmienić, iż struktury siłowe aprobują
tradycjonalizm w retoryce Władimira Putina. Geopolityczna koncepcja „wielkiej,
prawosławnej Rosji – imperium” jest kompatybilna z imperialno-tradycyjnym
wariantem świadomości środowiska organów bezpieczeństwa państwowego.
W perspektywie geopolitycznej siłowicy podzielają ideę hegemonicznej
pozycji Rosji na obszarze Eurazji. Według Aleksandra Dugina ideologiczny
profil rosyjskich struktur siłowych należy określać jako eurazjatycki, a samo
środowisko specsłużb jest „gotowe do przyjęcia eurazjatyckiego modelu
politycznego”14. Wzmacnianie kompetencji specsłużb, restauracja autorytetu
struktur siłowych jako filaru stabilizacji reżimu politycznego, jak również
narzędzie realizacji priorytetów polityki zagranicznej Kremla jest stałą tendencją
okresu dwóch prezydentur Władimira Putina, który postrzega środowisko
specsłużb nie tylko jako zaplecze informacyjno-polityczne, lecz również
strukturę ofensywno-defensywną wykorzystywaną do ochrony rosyjskiej
niezawisłości oraz statusu imperium w przestrzeni postsowieckiej.
Zrozumienie wpływu specsłużb na geopolityczne schematy obrazuje
specyfikę funkcjonowania państwa rosyjskiego o wyraźnie odradzających się
aspiracjach imperialnych. Wprawdzie obecna instrumentalizacja środowiska
specsłużb podyktowana dążeniem Władimira Putina do utrzymania monopolu
14

A. Dugin, В кольце врагов, http://www.apn-nn.ru/diskurs_s/82.html, [dostęp:29.12.2016].
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na władzę neutralizuje status specsłużb jako „nowej szlachty”, ale nie redukuje
roli struktur siłowych w kształtowaniu i konsolidowaniu imperialnej ideologii
państwa rosyjskiego. Rola siłowików i specsłużb oddaje specyfikę rosyjskiej,
zorientowanej antyzachodnio wizji geopolitycznej, jak również odzwierciedla
specyfikę funkcjonowania państwa rosyjskiego oraz stanowi istotny symbol
autorytarnej kultury politycznej.
W aspekcie geopolitycznym rolą rosyjskich służb specjalnych jest
przeciwdziałanie procesom destabilizacyjnym inspirowanym przez zachodnie
służby wywiadowcze. Federalna Służba Bezpieczeństwa stanowi efektywne
narzędzie realizacji zamierzeń politycznych Kremla, jak również geopolitycznych
założeń rosyjskich władz w stosunkach międzynarodowych. Geopolityczna
wizja wielkiej, imperialnej, niezależnej Rosji stanowi jedną z głównych
ideologicznych podstaw zaangażowania FSB w działalność kontrwywiadowczą
poza granicami Federacji Rosyjskiej, a w szczególności na obszarach, które w
rosyjskiej optyce geopolitycznej uchodzą za sferę żywotnych interesów Rosji. W
percepcji specsłużb to stanowiący nieustanne zagrożenie „wrogi” Zachód
inicjuje akcje propagujące ustrój demokratyczny wszędzie tam, gdzie nie sięgają
jego wpływy, a tym samym dąży do destabilizacji oraz marginalizacji Rosji.
Militaryzacja i nadekspozycja czynnika bezpieczeństwa państwowego w
oficjalnej retoryce prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina oraz
konsolidacja stanu permanentnego zagrożenia ze strony zachodnich służb
wywiadowczych sprzyja kreacji mitologicznego wizerunku specsłużb jako
swoistej elity państwa, wybitnych przedstawicieli narodu rosyjskiego, których
poświęcenie sprawom Rosji oraz patriotyzm stanowi gwarancję utrzymania
niezależnej, mocarstwowej pozycji Rosji zarówno w obszarze postradzieckim,
jak i w skali globalnej.
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Geopolitics of Russian secret services – impact of siloviki on ideology of
imperial Russia
In the article author analyzes the impact of siloviki on the main ideological orientation
of Russian imperial geopolitics. Siloviki are the main group that supports the antiWestern ideology at Kremlin. Moreover they are still perceived as a nobility, the elite in
Russian political system. They are also important in maintaining the stability of the
Russian political regime. In the article Russian secret services are analyzed as an
ideologically powerful group that exerts influence not only on ideology but also on the
society. They are also understood as the main tool of reaching the political priorities of
Russian Federation in the international environment. The article emphasizes that the
siloviki are the main ideological background of the anti-Western Vladimir Putin’s
rhetoric.
Key words: geopolitics, imperial Russia, Putin, secret services, FSB, ideology,
siloviki.
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AMERYKAŃSKA GEOSTRATEGIA
OD WOJNY O NIEPODLEGŁOŚĆ DO WOJNY
HISZPAŃSKO-AMERYKAŃSKIEJ
Abstrakt:
Artykuł niniejszy poświęcony jest amerykańskiej geostrategii w ujęciu historycznym.
Jego celem jest wskazanie kluczowych momentów, które wpłynęły na amerykańską
koncepcję działania wobec otoczenia zewnętrznego. Geopolityczna historia USA jest
interesującym poznawczo tematem. Jednocześnie jest to temat dość słabo rozpoznany
we współczesnej polskiej literaturze przedmiotu. O ile współczesna geopolityka USA
jest przedmiotem wielu opracowań, o tyle mniej jest publikacji analizujących historyczne
tradycje amerykańskiej geopolityki i geostrategii, która doprowadziła do dominacji
Stanów Zjednoczonych w świecie. Artykuł stanowi próbę częściowego wypełnienia tej
luki przez wyjaśnienie wpływu warunków geograficznych, kontekstu zewnętrznego
oraz myślenia strategicznego elit politycznych na ukształtowanie się pozycji USA na
arenie międzynarodowej.
Słowa kluczowe: Stany Zjednoczone Ameryki, geopolityka, geostrategia,
historia.

Wstęp
Jednym z obszarów badań współczesnej geopolityki są tzw.
geopolityczne tradycje, czyli charakterystyczne modele pozycji państwa w
środowisku międzynarodowym utrwalone w kulturze danej grupy. Znaczenie
analiz dotyczących przeszłości wynika z faktu, iż polityka oznacza nie tylko
formę działania w stosunku do aktualnie istniejących zagadnień, lecz jest także
odzwierciedleniem pewnych względnie trwałych dyspozycji, które dochodzą do
głosu, tak w sferze zachowań politycznych, jak i innych. Stosunki polityczne są
określone nie tylko przez aktualnie istniejący układ sił, lecz także przez
nagromadzone w procesie dziejowym i przekazywane w ramach kultury i
tradycji (pamięci historycznej) wyobrażenia o świecie i schematy postępowania.
Dlatego też wiedza o przeszłości i wyjaśnienia historyczne są koniecznym
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elementem naszej wiedzy o teraźniejszości. Nie używając danych historycznych,
nie możemy żywić nadziei na zrozumienie jakiegokolwiek pojedynczego
społeczeństwa. Ponadto historyczny punkt widzenia otwiera drogę do
porównawczych badań społeczeństw.
Stany Zjednoczone są specyficznym podmiotem stosunków
międzynarodowych – są one mocarstwem. Mocarstwa są potęgami pierwszymi
spośród istniejących w danym czasie, uwikłane są w niekończące się walki z
innymi, ale jednocześnie dysponują zdolnościami hegemonii. Wyraźnie
wyróżniają się one ilością i jakością zasobów pozostających w ich dyspozycji.
Droga Stanów do obecnej pozycji światowej potęgi jest interesującym studium
przypadku ukazującym, jak warunki geograficzne, kontekst zewnętrzny oraz
myślenie strategiczne elit politycznych wpływają na ukształtowanie się pozycji
danego państwa. Stany Zjednoczone stały się jedynym mocarstwem w historii,
które posiadało luksus braku agresywnych sąsiadów na północy i południu, a na
zachodzie i na wschodzie były od innych mocarstw rozdzielone oceanami.
Kanada, Meksyk i oceany, te trzy elementy składające się na bezpośrednie
geopolityczne sąsiedztwo, zapewniły Stanom Zjednoczonym bezprecedensowy
poziom bezpieczeństwa, a także możliwość nieskrępowanego rozwoju.
Powstanie i rozwój geopolityczny Stanów Zjednoczonych
Kiedy 13 brytyjskich kolonii, położonych na wąskim pasie wybrzeża
atlantyckiego północnoamerykańskiego kontynentu, wywalczyło pod koniec
XVIII w. niezależność, nikt nie mógł przewidzieć, że w ten sposób rozpoczyna
się historia przyszłego światowego hegemona. W ciągu stuleci, które zostały
zapoczątkowane wielkimi odkryciami geograficznymi, trzy mocarstwa
europejskie, Wielka Brytania, Francja i Hiszpania, wysuwały poważne roszczenia
do terytorium Ameryki Północnej, prowadząc własną politykę kolonialną. Z
rywalizacji tych trzech mocarstw zwycięsko wyszły brytyjskie kolonie, które
zdołały nie tylko uzyskać niezależność, ale także osiągnęły przewagę w
rywalizacji o panowanie na kontynencie, i w efekcie stać się globalną potęgą. Po
zakończeniu wojny o niepodległość w 1783 r. Stany Zjednoczone były zlepkiem
luźno związanych ze sobą 13 stanów, które przyjęły pierwszą konstytucję zwaną
Artykułami Konfederacji. Nowe państwo nie było postrzegane jako zagrożenie
dla interesów europejskich mocarstw, a co więcej panowało przekonanie, że
będzie to raczej państwo słabe i nieagresywne, które szybko się rozpadnie.
Rzeczywiście w początkach istnienia wspólnego państwa było ono słabe
militarnie, poszczególne stany miały swoje własne interesy i pilnowały aby nie
nastąpiło ich ograniczenie kosztem władz federalnych, a co więcej istniały
tendencje odśrodkowe. Po uzyskaniu niepodległości nowe kolonie musiały
zapewnić sobie konsolidację polityczną, zabezpieczyć swoją niepewną jeszcze
niezależność i wypracować strategię służącą przetrwaniu państwa. Było ono
jeszcze „wrażliwe” na zagrożenia zewnętrzne, związane z kolonialnymi
ambicjami Francji i Hiszpanii, a także z chęcią odwetu ze strony byłej metropolii
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w Londynie. Sukces jaki z czasem osiągnęły Stany Zjednoczone był efektem
sprzyjających warunków geograficznych oraz politycznych. Zostały one
skrupulatnie wykorzystane, co sprawiło, że na przełomie XIX i XX w. Stany
zaczęły aspirować do bycia globalną potęgą. Racjonalna geostrategia i umiejętne
wykorzystanie przewag wynikających z położenia geograficznego pozwoliła
zbuntowanym brytyjskim koloniom stać z czasem najpotężniejszym państwem
dwudziestego wieku.
Geopolityczny rozwój USA obejmuje cztery okresy: kolonialny (morski),
kontynentalny, kontynentalno-morski oraz morsko-kontynentalny (Cohen 2003,
s. 102). Pokazuje to szczegółowo tab. 1.
Tab. 1. Etapy geopolitycznego rozwoju Stanów Zjednoczonych
Okres

Przedział czasu

Podstawowe wyzwanie

Strategia

Kolonialny

Od kolonizacji wybrzeży Skolonizowanie
i Tworzenie kompanii kupieckich; zakładanie
atlantyckich do zakupu zabezpieczenie wybrzeży kolonii i zachęcanie do osadnictwa, rozwój
francuskiej Luizjany w 1803. Atlantyku
floty i wyeliminowanie obcego pośrednictwa
r.
w handlu.

Kontynentalny Od 1803 r. do 1898 (wojna Unifikacja
kraju
i Opanowanie basenu Missisipi; rozwój dróg i
hiszpańsko-amerykańska) wewnątrz-kontynentalna akcja osadnicza; wyeliminowanie zagrożeń
ekspansja terytorialna
lądowych dla basenu Missisipi.
Kontynentalno- Od 1898 do przystąpienia Rozwój kraju i ekspansja Zapewnienie kontroli nad dostępem do
morski
do II wojny światowej
na obszary Pacyfiku i amerykańskich wybrzeży od strony lądu;
Morza Karaibskiego
wyeliminowanie z półkuli zachodniej
europejskich mocarstw kolonialnych.
MorskoOd 1941 r. do zakończenia Globalna dominacja
kontynentalny Zimnej Wojny
przywództwo

i Dominacja na półkuli zachodniej; zdobycie
przewagi na morzu; przeciwdziałanie
pojawieniu potencjalnych zagrożeń poza
kontynentem amerykańskim.

Oprac. własne na podstawie: S.B. Cohen (2003), s. 102, The geopolitics of United States,
Part 1: The inevitable empire, www.stratfor.com/analysis/geopolitics-united-statespart-1-inevitable-empire

Amerykańska geostrategia na kolejnych etapach rozwoju państwa była
ukierunkowana na realizację następujących zadań: 1. Zabezpieczenie wybrzeża
atlantyckiego; 2. Opanowanie dorzecza Missisipi; 3. Wyeliminowanie zagrożeń
ze strony lądu; 4. Zapewnienie kontroli nad dostępem do amerykańskich
wybrzeży od strony morza; 5. Zdobycie dominacji i kontroli na morzu; 6.
Przeciwdziałanie umocnieniu się potencjalnych zagrożeń dla Stanów
Zjednoczonych1. Z punktu widzenia rozwoju amerykańskiej potęgi
geopolitycznej szczególnie ważny był przede wszystkim drugi, czyli
1

The geopolitics of United States, Part 1: the inevitable empire,
www.stratfor.com/analysis/geopolitics-united-states-part-1-inevitable-empire.
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kontynentalny etap rozwoju. To właśnie w tym okresie zostały zbudowane
podstawy amerykańskiej potęgi. To wówczas Amerykanie opanowali i zasiedlili
główną część kontynentu, rozciągając swojej panowanie od Atlantyku aż po
Ocean Spokojny, oraz zneutralizowane zostały wszelkie zagrożenia lądowe dla
Stanów Zjednoczonych, co umożliwiło bezpieczny rozwój kraju (Cohen, op.cit.,
s. 103-104).
Analizując geograficzne przyczyny sukcesu brytyjskich kolonii można
wskazać, że pierwsi osadnicy, którzy przybywali z Europy na kontynent
północnoamerykański mieli ułatwione zadanie, ponieważ wschodnie wybrzeże
jest łatwiej dostępne i przydatne dla rolnictwa i kolonizacji niż wybrzeże
zachodnie. Historycy gospodarki uważają, że umiarkowany klimat brytyjskich
kolonii w Ameryce przyczynił się do rozwoju i sukcesów gospodarczych
(Landes 2015, s. 21-35). Dzięki rzekom spływającym z Appalachów, Nizina
Atlantycka jest zasobna w wodę, a głęboko wcięte w ląd zatoki i szerokie
estuaria rzek umożliwiały budowę portów, a tym samym rozwój handlu.
Rozwojowi kolonii brytyjskich w Nowym Świecie sprzyjał także
kontekst polityczny, a zwłaszcza fakt oddalenia od głównych obszarów
rywalizacji mocarstwowej. Polityczna historia Ameryki od XVI do XVIII w.
była w zasadzie historią europejską, tj. największy wpływ na rozstrzygnięcia w
rywalizacji potęg kolonialnych miały rezultaty batalii na polach bitewnych
Europy. Dzięki oddaleniu od europejskich konfliktów kolonie w Nowym
Świecie mogły spokojnie się rozwijać korzystając zarazem z brytyjskich
sukcesów w rywalizacji z Francją i Hiszpanią. W początkowym okresie swojego
istnienia 13 brytyjskich kolonii, większość kluczowego obszaru basenu Missisipi
znajdowało się pod zwierzchnością Francji (francuska Luizjana). Wicekrólestwo
Nowej Hiszpanii, czyli współczesny Meksyk, było bardziej rozwinięte
ekonomicznie i demograficznie niż brytyjskie kolonie. Nie mniej jednak miały
one trzy ważne przewagi. Po pierwsze wszystkie europejskie potęgi kolonialne
traktowały Nowy Świat jako drugorzędny obszar aktywności politycznej i
militarnej. Dla nich wszystkich najważniejszym obszarem działalności była
Europa, a Nowy Świat był wykorzystywany jedynie jako dostarczyciel
dodatkowych zasobów. Po drugie ani Francja, ani Hiszpania nie miały
możliwości efektywnego kontrolowania olbrzymich terytoriów, które były im
formalnie podporządkowane. I po trzecie, kolonie brytyjskie, a następnie nowo
powstałe Stany Zjednoczone, ze względu na swoje położenie, nie musiały
mierzyć się z żadnymi wyzwaniami natury geograficznej. System rzek, porty,
brak naturalnych barier utrudniających ekspansję ekonomiczną i polityczną,
odizolowanie od głównych obszarów rywalizacji militarnej, pozwalały na
relatywnie bezpieczną egzystencję i realizację własnej strategii rozwoju i
bezpieczeństwa. Kraj miał zatem sprzyjające warunki geograficzne do rozwoju,
będąc jednocześnie chroniony od ingerencji z zewnątrz.
Koncepcja „strategicznej głębi”
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Pierwsza amerykańska geostrategia związana jest przede wszystkim z
osobą Thomasa Jeffersona, który w amerykańskiej tradycji politycznej uchodzi
za izolacjonistę, upatrującego amerykański interes narodowy w zabezpieczeniu
demokracji w stosunkach wewnętrznych, ograniczeniu aktywności
międzynarodowej i uznaniu, że USA nie mają większych interesów poza swoimi
granicami (Mead 2001, s. 174-217). Postrzeganie Jeffersona jako zdeklarowanego
izolacjonisty nie jest do końca słuszne. Zdawał on sobie sprawę, że 13 kolonii,
które dopiero co odzyskały niepodległość, są zbyt słabe aby móc rywalizować z
europejskimi mocarstwami. Dlatego też uznał, że podstawowym celem
geostrategicznym powinno być zabezpieczenie niepodległości USA. Jefferson
założył, że jedynym wyjściem jest ekspansja w głąb kontynentu i opanowanie
terenów, które pozwolą na budowę amerykańskiej niezależności. Wybór takiej
strategii podłożył podwaliny pod przyszłą amerykańską potęgę. Kolonie które
uzyskały niepodległość wybrały jako podstawę dalszego rozwoju koncepcję
„strategicznej głębi” zmierzającej do opanowania interioru, jako podstawowego
sposobu zapewnienia niepodległości i bezpieczeństwa. Cele, które stawiał sobie
Jefferson zakładały kolonizację terenów położonych w dolinie Missisipi oraz
zabezpieczenie amerykańskiego panowania na nowych terenach (Merk 1963, s
33).
Wybór strategii dokonany przez Jeffersona był niezwykle trafny ze
względu na geograficzne i strategiczne znaczenie dorzecza Missisipi. Tzw. Great
Missisippi Basin jest „rdzeniem” kontynentu północnoamerykańskiego i jego
najważniejszym elementem (swoistym amerykańskim „heartlandem”). Obejmuje
on sieć rzek należących do sześciu połączonych ze sobą systemów, które
tworzą: Missouri, Arkansas, Red, Ohio, Tennessee i Missisipi. Jest to jedna z
najdłuższych sieci dróg wodnych w świecie. Basen rzeki Missisipi miał
niezwykły potencjał ekonomiczny i polityczny. Po pierwsze ze względu na
warunki klimatyczne i glebowe dawał on na olbrzymich obszarach możliwość
rozwoju rolnictwa. Po drugie sieć dróg wodnych pozwalała na wykorzystanie ich
do transportu dóbr (transport wodny jest zdecydowanie tańszy niż lądowy i
koszty transportu były na obszarze USA niezwykle tanie, co sprzyjało
rozwojowi gospodarczemu). I po trzecie istniejąca sieć rzeczna łączyła ze sobą
bardzo odległe terytoria umożliwiając ich integrację gospodarczą w jeden wielki
system ekonomiczny, a tym samym ułatwiała integrację polityczną dzięki
wspólnym interesom (Boesch 1961). Parafrazując Halforda Mackindera można
powiedzieć, że ten „kto panuje nad basenem Missisipi, rządzi Ameryką
Północną, a ten kto rządzi Ameryką Północą, dominuje nad półkulą
zachodnią”. Otwarte pozostaje natomiast pytanie na ile wybór dokonany przez
Jeffersona był przypadkowy, a na ile Jefferson kierował się swoją wiedzą i
wyobraźnią geograficzną popartą przez polityczną intuicję, a także
przynależnością do kupiecko-plantatorsko-ziemiańskiej elity (Koelsch 2008;
Allen 2006; Brown 1943).
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Pierwsza „jeffersonowska” amerykańska koncepcja geostrategiczna
obejmowała dwa podstawowe cele: 1. Zdominowanie basenu Missisipi, czyli
„rdzenia” kontynentu północnoamerykańskiego; 2. Wyeliminowanie wszelkich
zagrożeń zewnętrznych dla kluczowego terytorium. Były to najważniejsze cele
strategiczne, których realizacji były poświęcone pierwsze dekady istnienia USA.
Koncepcja amerykańskiej „strategicznej głębi” była realizowana w kilku etapach.
Pierwszym było zakup terytorium Luizjany od Francji w 1803 r., drugim budowa sieci dróg, dzięki którym amerykańscy osadnicy mogli zasiedlić basen
Missisipi, a trzecim - przedłużenie szlaków osadniczych na zachód i połączenie
zachodniego i wschodniego wybrzeża. Realizacja amerykańskiej geostrategii
wymagała zatem dyplomacji, a także rozwoju infrastruktury oraz
przeprowadzenia akcji osadniczej.
Najważniejszym, zadaniem było opanowanie basenu Missisipi, czyli
równinnego obszaru obejmującego środkową część obecnego terytorium USA,
do dzisiaj często określanego mianem „heartlandu” (Fisher 1991). Sukces był
uzależniony od skuteczności działań na rzecz faktycznego zdominowania tych
terenów w efekcie rozwoju osadnictwa oraz uzyskania tam formalnej
zwierzchności politycznej. Od XVI do XVIII w. kluczowe tereny basenu
Missisipi, były przedmiotem rywalizacji między brytyjskimi kolonistami, Francją
oraz Hiszpanią. Największą konkurencję dla brytyjskich kolonistów stanowili
Francuzi, którzy w XVII w. postanowili włączyć się do rywalizacji kolonialnej.
Początkowo francuskie osiedla kolonialne znajdowały się wzdłuż rzeki Św.
Wawrzyńca, u której ujścia do Atlantyku Francuzi założyli w 1608 r. miasto
Quebec. Posuwając się szlakami wodnymi francuscy traperzy dotarli do Wielkich
Jezior, gdzie już w XVII w. gen. Frontenac budował umocnione forty nad
jeziorem Ontario i Erie. Budując forty i faktorie handlowe Francuzi posuwali się
na zachód wzdłuż Wielkich Jezior, docierając do Missisipi. Do ujścia tej rzeki
dotarł w 1682 r. Robert La Salle, który objął w imieniu króla Ludwika XIV we
władanie całe dorzecze Missisipi i nazwał nowo odkryty kraj Luizjaną. Kiedy w
1718 r. francuscy osadnicy założyli u ujścia rzeki miasto Nowy Orlean, plany
kolonizacyjne zakładały budowę wzdłuż rzeki Missisipi linii fortów, które
łączyłyby się z tymi założonymi nad Wielkimi Jeziorami.
Panowanie francuskie w Luizjanie było jednak tylko nominalne, gdyż
były to tereny prawie nie zamieszkane przez kolonistów, na których
dominowała ludność tubylcza. Natomiast kolonie brytyjskie, które rozciągały się
długim pasem wzdłuż wybrzeża Atlantyku cały czas notowały napływ nowych
osadników i przyrost zaludnienia. Nie mniej jednak Francuzi byli główną i
najgroźniejszą potęgą, z którą przyszło Anglikom rywalizować w Nowym
Świecie w latach 1689-1763. Kluczowym momentem dla tej rywalizacji stała się
tzw. wojna o panowanie w Ameryce Północnej (1754-1763) oraz toczony w
Europie międzynarodowy konflikt zwany wojną siedmioletnią. Kończący wojnę
siedmioletnią traktat paryski z 1763 roku regulował nie tylko sytuację polityczną
w Europie, ale także losy kolonii w Nowym Świecie. Na jego mocy Nowa
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Francja, odtąd nazywana Kanadą, przeszła w ręce brytyjskie. Wielka Brytania
otrzymała również wschodnią część Luizjany (na wschód od rzeki Missisipi),
natomiast zachodnia część Luizjany oraz miasto Nowy Orlean dostała się pod
panowanie Hiszpanii. Anglicy w zamian za zwrot Kuby uzyskali od Hiszpanów
Florydę (Hiszpanie odzyskali ją w 1783 r. po wybuchu rewolucji amerykańskiej
w koloniach brytyjskich) (Katz 1971, s. 91-92). Dzięki postanowieniom pokoju
paryskiego zachodnią granicą brytyjskich posiadłości w Ameryce stała się
Missisipi, a brytyjskie władze stanęły przed problemem reorganizacji swoich
posiadłości w Nowym Świecie. Ustawa królewska zabraniała kolonistom
osadnictwa na zachód od Appalachów, co miało umożliwić wypracowanie
spójnej polityki wobec pogranicza. Nie mniej jednak amerykańscy koloniści nie
mieli zamiaru respektować decyzji podjętych w Londynie wbrew interesom
kolonii i stopniowo przenikali na tereny pogranicza. Nie była to jednak masowa
akcja osadnicza i tereny przygraniczne pozostały w większości
niezagospodarowane, a większą część ludności stanowili Indianie.
Kiedy w wyniku pokoju wersalskiego w 1783 roku Wielka Brytania
uznała niepodległość USA, tereny położone na wschód od Missisipi przeszły
pod kontrolę nowego państwa. Stanęły one otworem przed amerykańskimi
osadnikami pod warunkiem, że rząd narodowy i władze poszczególnych stanów
będą w stanie ochronić ich przed napadami ze strony Indian oraz przed
wtargnięciem na te tereny Brytyjczyków i Hiszpanów. Nowe państwo stanęło
przed problemem zorganizowania systemu zarządzania terytoriami kraju na
zachodzie i zapewnieniu im bezpieczeństwa. W 1787 r. rząd federalny utworzył
na terytoriach położonych na wschód od rzeki Missisipi i na północ od Wirginii
Territory Northwest of the River Ohio (Northwest Territory), rozpoczynając
jednocześnie akcję osadniczą. Na południe od stanu Wirginia utworzono w 1790
r. Territory South of the River Ohio (Southwest Territory), które w 1796 r. zostało
przyjęte do USA jako stan Tennessee. Podstawy prawne związane z organizacją
nowych terytoriów wyznaczały dwa akty prawne, których głównym autorem był
Thomas Jefferson: Land Ordinance of 1784 i Land Ordinance of 1785. Nowe
terytoria szybko się zaludniały ze względu na żyzne gleby i dogodne warunki
transportu. Wkrótce liczba mieszkańców doszła do prawie 2 mln (Katz, op.cit. s.
181).
Kolonizacja terytoriów do linii Missisipi nie była łatwym zadaniem, gdyż
Wielka Brytania i Hiszpania wrogo odnosiły się do amerykańskiej ekspansji i
odmawiały Stanom Zjednoczonym prawa do pełnej kontroli nad tym obszarem.
Brytyjczycy utrzymywali posterunki wojskowe na południe od Wielkich Jezior i
w nadziei na rozpad Konfederacji starali się podsycać nastroje separatystyczne w
poszczególnych stanach i wspierać opór Indian przed ekspansją amerykańską
(Jones, op.cit., s. 80). Równie wrogo do młodego państwa usposobiona była
Hiszpania. Było to o tyle niebezpieczne, że w momencie powstania USA
zachodni brzeg Missisipi, jej górny bieg, a także ujście oraz tereny Florydy
znajdowały się pod panowaniem Hiszpanii. Rzeka Missisipi była zachodnią
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granicą USA, a jednocześnie stanowiła główną arterię komunikacyjną dla
obszarów położonych w jej dorzeczu, zasiedlanych stale przez nowych
osadników.
Dla młodego kraju dorzecze Missisipi pozostawało terytorium
nieodkrytym i potencjalnie będącym źródłem zagrożenia dla niepodległości.
Kontrola Hiszpanii nad górnym biegiem Missisipi i portem w Nowym Orleanie
utrudniała amerykańskim osadnikom prowadzenie handlu. Rzeka stanowiła
naturalną „autostradę” i możliwość jej opanowania przez jedną z kolonialnych
potęg budziła niepokój amerykańskich elit. Dostęp do rynków zagranicznych
był koniecznością dla amerykańskich osadników zakładających farmy nad
Missisipi. Tylko przez port w Nowym Orleanie mieli oni dostęp do miast
położonych na wybrzeżu i do zagranicznych rynków. Hiszpanie starali się
utrudniać osadnictwo amerykańskie, podpisując traktaty z Indianami,
wyposażając ich w broń palną i wykorzystując przeciw osadnikom i farmerom
amerykańskim. Hiszpanie posunęli się nawet do tego, że w 1784 r. zamknęli
górny bieg rzeki dla Amerykanów chcąc w ten sposób osłabić ich pozycję
ekonomiczną. Hiszpanie z niepokojem obserwowali umacnianie się
amerykańskich osadników nad Missisipi i starali się temu przeciwdziałać, ale byli
też przekonani o swojej sile i przewadze nad młodym państwem.
Z punktu widzenia strategii USA najważniejszym zadaniem była ochrona
osadników przed Indianami i uzyskanie praw do żeglugi na całej długości
Missisipi. Przywódcy USA uważali, że siłą amerykańską powinna być cierpliwość
i prowadzenie akcji osadniczej. Thomas Jefferson uważał, że wraz ze
zwiększaniem się liczby osadników na zachodnich rubieżach kraju pozycja USA
będzie rosnąć tym bardziej, że prawdopodobna wojna w Europie zmusi
Hiszpanię do kompromisu i USA będzie łatwiej zaspokoić swoje roszczenia
gospodarcze wobec obszaru Missisipi. Szczególne znaczenie strategiczne
przywódcy amerykańscy przypisywali portowi w Nowym Orleanie wierząc, że
panowanie nad nim jest kluczem nie tylko dla powodzenia młodego państwa, ale
do jego jedności i przetrwania (Mead 2001, s. 14).
Hiszpańska kontrola nad Luizjaną była dość iluzoryczna, a osadnicy
francuscy nie odczuwali związków z Madrytem. Słabnąca monarchia nie była w
stanie skutecznie interweniować w sprawy swoich zamorskich posiadłości, w
których do głosu zaczęły dochodzić kreolskie elity. Hiszpanie chcieli się pozbyć
Luizjany traktując ją jako obciążenie dla skarbu państwa, dlatego też zgodzili się
na warunki układu z San Ildefonso podpisanego w 1800 r. między Napoleonem
Bonaparte a Karolem VI, na mocy którego Francja w zamian za Luizjanę
zobowiązywała się oddać bratankowi króla hiszpańskiego posiadłości we
Włoszech (królestwo Toskanii). Napoleon Bonaparte miał wobec Nowego
Świata własne plany. Chciał on odtworzyć francuskie imperium kolonialne w
Nowym Świecie, a rozległe tereny Luizjany miały być zapleczem żywnościowym
dla kontynentalnej Francji i jej wojsk (Tarle 1950, s. 152; Dubois 2007). Stanom
Zjednoczonym sprzyjała sytuacja międzynarodowa, która wytworzyła się w
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Europie w wyniku rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich. Mocarstwa
europejskie zajęte rywalizacją na obszarze Europy szukały porozumienia z
Amerykanami nawet kosztem ustępstw na obszarach swoich kolonii. Władze
USA obawiały się umocnienia Francji w Nowym Świecie i zagroziły, że zawrą
sojusz z Wielką Brytanią. Bonaparte zdawał sobie sprawę z przewagi brytyjskiej
floty na morzu i wiedział, że w razie wojny nie mógłby przeciwdziałać zajęciu
Luizjany przez Brytyjczyków, a jednocześnie potrzebował pieniędzy aby
rozbudowywać swój potencjał militarny. Zdecydował się więc na sprzedaż
Luizjany władzom USA za cenę 60 mln franków. Transakcję sfinalizowano
podpisaniem 2 maja 1803 r. odpowiedniej umowy (Gleijeses 2017).
Tzw. „Louisiana Purchase” otworzyła USA możliwość opanowania
całego dorzecza Missisipi, a tym samym zawładnięcie „rdzeniem” kontynentu.
Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Stanów Zjednoczonych,
które stało się początkiem amerykańskiej dominacji na kontynencie i przyszłej
potęgi geopolitycznej (Kastor 2004; Bush 2014; Boesch 1961, s. 99-119). Aby
ostatecznie utwierdzić swoje panowanie nad kluczowym regionem kontynentu
władze amerykańskie podjęły intensywną działalność na rzecz rozbudowy sieci
dróg i przeprowadzenia akcji osadniczej, gdyż tylko w ten sposób można było
bowiem zabezpieczyć amerykański stan posiadania. Osobiście zaangażowany w
akcję zagospodarowania basenu Missisipi był Thomas Jefferson, który zdawał
sobie sprawę jak ważne ze strategicznego punktu widzenia jest opanowanie tych
terenów. Jefferson jeszcze jako gubernator stanu Wirginia wspierał ekspedycje
mające na celu badanie nowych terytoriów. Jako trzeci prezydent USA był
zdeklarowanym orędownikiem ekspansji na zachód. W 1803 r. Jefferson wydał
polecenie amerykańskiemu oficerowi i odkrywcy Meriwether Lewisowi aby
dokonał misji eksploracyjnej na terenach, które zostały przyłączone do USA na
mocy „Lousiana Purchase”. Meriwether Lewis miał zbadać zakupione tereny i
zebrać dane dotyczące rdzennej ludności. Jefferson mianował go gubernatorem
„górnej Luizjany” (Governor of Upper Louisiana). Miał nadzieję, że wyprawy
prowadzone na zachód od Missisipi pozwolą odkryć nowe drogi wodne, które
umożliwią komunikację w poprzek kontynentu, a tym samym pozwolą na
wyjście na Pacyfik i nawiązanie kontaktów handlowych z Azją. Ekspedycja
prowadzona przez Meriwethera Lewisa i Williama Clarka była pierwszą
transkontynentalną wyprawą zorganizowaną przez władze USA (Allen 1972).
Dotarła ona do Oregonu i wybrzeży Pacyfiku, dając początek powstaniu
jednego z najsłynniejszych traktów osadniczych w dziejach USA – Oregon Trail,
który przyczynił się do zasiedlenia i opanowania przez amerykańskich
kolonistów północno-zachodnich wybrzeży Pacyfiku. Liczne drogi odchodzące
od głównego szlaku – Mormon, Bozeman, California i Denver Trails – pomogły
stworzyć sieć dróg osadniczych i skierować ludność na terytoria od Montany po
Kalifornię. Drogi te były wykorzystywane głównie w latach 1840-1869, aż do
ukończenia budowy pierwszej kolei transkontynentalnej. Kolej ta skróciła czas
podróży transkontynentalnej z sześciu miesięcy do 8 dni i zredukowała koszty
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podróży o 90%. Wówczas to dotychczasowa „rzeka” osadników zamieniła się w
prawdziwą ich „powódź”, ostatecznie utrwalając amerykańskie panowanie nad
olbrzymim terytorium.
Poza wyprawami kierowanymi na zachód, władze amerykańskie starały
się rozwijać sieć dróg transportowych, które przyczyniłyby się do rozwoju nowo
zasiedlanych obszarów. Jeszcze w 1802 r. sekretarz skarbu Albert Gallatin
występując w Senacie, przedstawił program rozwoju dróg transportowych
ważnych z punktu widzenia narodowego interesu USA. Wskazywał on na
znaczenie kierunku wschód – zachód, ale także podkreślał, że towarzyszyć musi
mu rozwój dróg północ-południe. Jedną z pierwszych dróg zbudowanych przez
rząd USA na linii wschód-zachód była tzw. Cumberland Road. Decyzję o jej
budowie podjął Thomas Jefferson w 1806 r. Budowana w latach 1811-1837
miała ponad 1000 km prowadząc wzdłuż rzeki Ohio. Droga ta stała się główną
trasą dla tysięcy osadników amerykańskich zasiedlających tereny położone na
zachód od Missisipi. Rozbudowa dróg handlowo-transportowych była możliwa
dzięki postępującej rewolucji technologicznej. W 1811 r. na rzece Ohio pojawił
się pierwszy parowiec, który odbył pokazowy rejs do Nowego Orleanu. W 1830
r. po Missisipi i jej dopływach pływało już ok. 200 statków parowych, a w 1855
ponad 700. Spadały koszty przewozu ładunków, dzięki czemu rozwijały się
miasta położone w dolinie Missisipi. W latach 1817-1825 wybudowano kanał
Erie będący główną częścią śródlądowego szlaku wodnego łączącego Wielkie
Jeziora z wybrzeżem Atlantyku. Jego wybudowanie spowodowało spadek cen i
skrócenie czasu przewozu towarów, dzięki czemu nastąpił rozwój dawnego
Północnego Zachodu (Northwest Territory) oraz Nowego Jorku, który stał się
głównym portem atlantyckim USA (Jones 2002, s. 133-135; Shelley, Archer,
Davidson, Brunn 1996, s. 51-55).
Zabezpieczanie przed zagrożeniami
Po zakupie Luizjany i rozciągnięciu zwierzchnictwa nad całym
dorzeczem Missisipi, geopolitycznym problemem młodego państwa stało się
zabezpieczenie „rdzenia” kontynentu przed zagrożeniami zewnętrznymi. Od
północy młodemu państwu zagrażała Wielka Brytania, która wciąż kontrolowała
kanadyjskie prowincje Nowego Świata, a od południa Hiszpania, która
panowała nad rozległymi terenami położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie i
mogła rościć sobie prawa do tych terenów, a także do wybrzeży Pacyfiku
(Wicekrólestwo Nowego Meksyku). Pierwszym zadaniem amerykańskich władz
było zabezpieczenie północnej granicy, gdzie bezpośrednim zagrożeniem dla
amerykańskiego terytorium było istnienie semi-niepodległej Brytyjskiej Kanady.
Operujące z kanadyjskiego terytorium wojska były w stanie zagrozić północnym
stanom USA, o czym Amerykanie przekonali się w trakcie wojny amerykańskobrytyjskiej 1812-1815, kiedy to wojska brytyjsko-kanadyjskie zajęły i spaliły
Waszyngton. Wojna z Brytyjczykami uświadomiła Amerykanom konieczność
szybkiego zagospodarowania nowych terytoriów i ich zabezpieczenia od
północy i południa. Brytyjska strategia wojenna zakładała z kolei przejęcie
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kontroli nad rzeką Missisipi i zablokowanie ekspansji byłych kolonii w głąb
kontynentu. Armia brytyjska miała zająć port w Nowym Orleanie i przesuwać
się w górę rzeki tak, aby wyjść naprzeciw siłom idącym z terytorium Kanady w
kierunku południowym.
Położona na północy Kanada w dłuższej perspektywie czasu nie była
jednak w stanie realnie zagrozić interesom amerykańskim. Chłodny klimat
utrudniał osadnictwo, rozwój rolnictwa i projekty infrastrukturalne, takie jak
budowa dróg i kanałów. Rzeki kanadyjskie ani nie tworzyły jednolitego systemu
transportowego, ani nie były spławne przez cały rok. Utrudniało to stworzenie
spójnego organizmu społeczno-politycznego, a także rozwój gospodarczy, tym
bardziej, że prowincje położone na wybrzeżu, takie jak Nowa Fundlandia, Nowy
Brunszwik, czy też Wyspa Księcia Edwarda były bardzo słabo powiązane z
wnętrzem kraju. W tych okolicznościach w 1815 r. Brytyjczycy zrezygnowali z
angażowania się w konflikty w Nowym Świecie. Z punktu widzenia zmagającej
się z Napoleonem Anglii, potyczki z Amerykanami na odległym półdzikim
kontynencie zdawały się mało znaczącym epizodem. Pamięć o spaleniu
Waszyngtonu mogła z kolei budzić w Amerykanach chęć odwetu na
Kanadyjczykach. Obawiając się konfrontacji z rosnącym w siłę sąsiadem i z
uwagi na słabnące zaangażowanie Londynu, Kanadyjczycy wybrali politykę
neutralności, a co więcej zaczęli zwiększać swoje ekonomiczne więzi z USA.
Wybór innej polityki skutkowałby kolejną wojną z USA (tym razem bez udziału
Brytyjczyków), której wynik mógł być tylko jeden. Nastąpiła demilitaryzacja
regionu Wielkich Jezior (Rush-Bagot Treaty 1817), a Webster-Asburton Treaty z 1842
r. i Oregon Treaty z 1846 r. ustaliły północną granicę USA i podział posiadłości
amerykańskich i brytyjskich. Powstanie w 1867 r. Konfederacji Kanady
ostatecznie odsunęło wszelkie niebezpieczeństwo na północy.
Zabezpieczywszy swoje północne granice USA mogły skoncentrować
się na eliminowaniu zagrożeń dla państwa na południu, gdzie głównym
niebezpieczeństwem pozostawała Hiszpania i jej roszczenia terytorialne. Spór
terytorialny z Hiszpanią był efektem braku sprecyzowanych granic między
hiszpańską Florydą, a zakupioną przez USA francuską Luizjaną. USA
początkowo zgłaszały pretensje terytorialne jedynie do zachodniej części tzw.
hiszpańskiej Florydy, tj. do terenów położonych na wybrzeżu Zatoki
Meksykańskiej na wschód od ujścia Missisipi. Jednakże obawy USA budziły
ewentualne roszczenia Wielkiej Brytanii oraz Francji, które myślały o przejęciu
Florydy. Aby zapobiec takiej ewentualności, która z zagrażałaby południowym
stanom USA, portowi w Nowym Orleanie oraz drogom handlowym
prowadzącym wzdłuż wybrzeża, Amerykanie podjęli działania mające na celu
zawładnięcie spornym terytorium. Hiszpanie nie byli w stanie efektywnie
kontrolować granic, dlatego też osadnicy amerykańscy mogli migrować na te
tereny bez żadnej kontroli. Osadnicy z Georgii i Południowej Karoliny szybko
zdominowali północną część Florydy i wspierani przez władze amerykańskie
wywołali zbrojne powstanie, zajmując Baton Rouge i proklamując powstanie
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wolnej Republiki Zachodniej Florydy. Amerykański Kongres przyjął rezolucję,
w której ogłosił, że nie dopuści do przejęcia Florydy przez żadne z państw
trzecich. Rezolucja głosiła, że USA nie uzna faktu przekazania żadnego
terytorium przez jedno mocarstwo europejskie – innemu. Było to związane z
obawami, że słabnąca Hiszpania przekaże Florydę Brytyjczykom lub
Francuzom, co będzie stanowić strategiczne zagrożenie dla bezpieczeństwa
USA, a zwłaszcza dla strategicznie położonego portu w Nowym Orleanie.
W celu zabezpieczenia południowej granicy prezydent James Madison
wprowadził wojska amerykańskie na tereny zachodniej Florydy ogłaszając, że
zajmuje tereny będące częścią amerykańsko-francuskiej umowy o zakupie
Luizjany. Stosując strategię złożoną z nielegalnego osadnictwa, presji militarnej i
dyplomacji, Amerykanie stopniowo przejmowali kontrolę nad zachodnią i
wschodnią Florydą. Władze hiszpańskie nie były w stanie skutecznie
przeciwdziałać, gdyż w 1810 r. w całej hiszpańskiej Ameryce rozpoczęły się
wojny kolonii hiszpańskich o niepodległość. Podpisany w 1819 r. Adams-Onís
Treaty zatwierdzał przejęcie przez USA Florydy i określał jednocześnie granicę
między posiadłościami hiszpańskimi i amerykańskimi.
Doktryna Monroe'a
Ustabilizowanie sytuacji na północy i południu spowodowało, że władze
USA mogły skupić się na scaleniu nowo nabytych obszarów i uzyskaniu
dominacji na kontynencie. Aby móc skoncentrować się na konsolidacji zajętych
terytoriów pozostał do rozwiązania jeszcze jeden problem geopolityczny.
Trwające na przełomie XVIII i XIX w. wojny dotychczasowych kolonii o
niepodległość zmieniły mapę półkuli zachodniej. Na obszarach zdominowanych
do tej pory przez europejskie mocarstwa kolonialne zaczęły powstawać nowe
niepodległe państwa, którym zależało na utrzymaniu niezależności. Półkula
zachodnia stała się widownią wojen o niezależność od europejskich metropolii.
Władze zaczęły przejmować miejscowe elity, które chciały potwierdzenia i
zachowania swojej niepodległości. W tej sytuacji kształtuje się nowa doktryna
geostrategiczna USA znana jako „doktryna Monroe’a”. Utworzona została z
inicjatywy Johna Quincy'ego Adamsa, sekretarza prezydenta Jamesa Monroe’a,
zawarta w corocznym orędziu prezydenta do Kongresu wygłoszonym 2 grudnia
1823 r. Doktryna ta uchodzi współcześnie za symbol amerykańskiego
interwencjonizmu ale w swojej pierwotnej postaci miała ona zabezpieczyć
bezpieczeństwo półkuli zachodniej przed interwencją mocarstw europejskich.
Trwająca od 1810 r. fala powstań, które ostatecznie obaliły władztwo
hiszpańskie w Ameryce, przyczyniły się także do wybuchu rewolucji w Hiszpanii
w 1820 r., która obaliła absolutyzm. W 1823 r. - na polecenie Świętego
Przymierza – do Hiszpanii wkroczyły wojska francuskie, które przywróciły w
tym kraju rządy absolutystyczne. Nad półkulą zachodnią zawisła groźba nowej
interwencji, gdyż restauracja panowania hiszpańskiego w Ameryce byłaby
ukoronowaniem zwycięstwa nad rewolucją. Ewentualne uplasowanie się Francji
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jako protektora władzy hiszpańskiej na obszarach Meksyku stanowiłoby
odnowienie się groźby, która wisiała nad kolonistami amerykańskimi w XVII i
XVIII w. (Katz, op.cit., s. 185-186).
Stany Zjednoczone jeszcze w 1821 r. uznały niepodległość Wielkiej
Kolumbii i Meksyku, a w styczniu 1823 r. Chile i Argentyny. Doktryna
Monroe’a miała za zadanie regulację kluczowych kwestii stosunków zachodniej
półkuli z Europą. Kluczowe fragmenty przemówienia, które wyznaczały sens
„doktrynie Monroe’a” głosiły, że „kontynenty Ameryki, dzięki wolnemu i
niepodległemu stanowi, jaki przyjęły i utrzymują, od tej pory nie mogą być
uważane za przedmiot przyszłej kolonizacji przez jakąkolwiek europejską
potęgę”, „nasza polityka w stosunku do Europy, przyjęta we wczesnej fazie
wojen, które przez tak długi czas wzburzały tę część globu, pozostaje taka sama,
tzn. nie ingerowanie w wewnętrzne problemy któregokolwiek z mocarstw” oraz
„co się tyczy rządów, które ogłosiły i zachowały swą niezawisłość, którą
uznaliśmy w oparciu o głęboką rozwagę i słuszne zasady, to musimy uważać
każdą interwencję któregokolwiek państwa europejskiego, mającą na celu ich
ucisk lub uzyskanie w inny sposób kontroli ich kraju, za objaw wrogich
zamiarów w stosunku do Stanów Zjednoczonych” (Brogan 1985, s. 282).
Doktryna ta, która wyznaczała ramy polityki zagranicznej USA, miała na celu
utrzymanie europejskich mocarstw z dala od kontynentu amerykańskiego.
Pozwoliłoby to USA skoncentrować swoje wysiłki nie na obronie przed
zewnętrznymi zagrożeniami ze strony Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Francji,
ale na konsolidacji i rozwoju terytorium kraju i zabezpieczeniu swoich interesów
na kontynencie.
Ostatnim etapem realizacji pierwszej amerykańskiej geostrategii
zmierzającej do opanowania masy kontynentalnej i zabezpieczenia jego
„rdzenia” przed zagrożeniami zewnętrznymi, stała się rywalizacja z
niepodległym Meksykiem. Granica rozdzielająca USA od niepodległego
Meksyku przebiegała zaledwie 150 km od strategicznego portu w Nowym
Orleanie. Z punktu widzenia amerykańskich interesów niepodległy Meksyk
stanowił takie samo zagrożenie dla bezpieczeństwa strategicznych punktów na
południu kraju. Trzeba jednak podkreślić, że źródłem rywalizacji z Meksykiem
była nie tylko chęć zapewnianie geostrategicznego bezpieczeństwa młodemu
krajowi ale także specyficzna atmosfera intelektualna i przekonanie, nazwane
wiarą w „objawione przeznaczenie” (manifest destiny), że Opatrzność
przeznaczyła Stany Zjednoczone do panowania nad całym kontynentem
północnoamerykańskim i rozszerzania demokratycznych ideałów i instytucji.
Idee te były szeroko rozpowszechnione i dostarczały polityce rządu ważnego
impulsu do działania. Ich rezultatem była aneksja Teksasu oraz zdobycie
nowych terytoriów w Kalifornii, Nowym Meksyku i Utah (Jones, op. cit., s. 205;
Axelrod 2007, s. 129).
Amerykańska rywalizacja z Meksykiem obywała się na dwóch obszarach.
Pierwszym, a zarazem najważniejszym z nich, był Teksas. Terytorium Teksasu
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było o tyle istotne, że oddzielało ono deltę Missisipi od Meksyku. Jego
opanowanie stworzyłoby bufor zabezpieczający dolny bieg rzeki Missisipi przed
ewentualnym atakiem. Ponadto ekspansją w kierunku południowo-zachodnim
byli zainteresowani plantatorzy z Południa. Znajdowały się bowiem tutaj
ogromne i niemal puste terytoria, które mogłyby zostać przekształcone w
plantacje. Pierwsza wielka amerykańska fala osadnicza napłynęła do Teksasu na
zaproszenie władz Meksyku. Wkrótce po uzyskaniu niepodległości Meksyk
oferował duże przydziały ziemi dla tych Amerykanów, którzy zgodzą się na
meksykańską jurysdykcję i podejmą się sprowadzenia odpowiedniej liczby
osadników. Do 1830 r. do Teksasu napłynęło prawie 20 tys. Amerykanów. Rząd
meksykański przestraszony skalą osadnictwa zabronił dalszej imigracji ze
Stanów, a następnie próbował wzmocnić kontrolę rządu nad osadnikami, łącząc
Teksas z prowincją Coahuila, aby w nowej jednostce administracyjnej większość
stanowili Meksykanie. Zostało to przyjęte jako próba narzucenia obcej władzy i
kultury, co doprowadziło do buntu i wojny o niepodległość Teksasu. Teksańscy
osadnicy, wspomagani przez amerykańskie władze, które nie kryły swojego
poparcia dla separatystów, zdołali uzyskać przewagę nad wojskami Meksyku. W
1836 r. wzięty do niewoli dyktator Meksyku generał Santa Ana został zmuszony
do podpisania traktatu przyznającego Teksasowi niepodległość. Traktatu tego
nie chciał uznać Kongres Meksyku, ale Stany Zjednoczone szybko uznały nowe
państwo, a w 1845 r. za zgodą władz USA i Teksasu, został on oficjalnie
przyjęty do Unii.
Drugim obszarem należącym do Meksyku, którym interesowali się
Amerykanie były słabo zaludnione prowincje Kalifornia i Nowy Meksyk.
Kluczowym elementem strategii USA wobec tego obszaru było wykorzystanie
słynnego szlaku osadniczego – Santa Fe Trail. Trakt ten odegrał istotą rolę w
rywalizacji amerykańsko-meksykańskiej o demograficzne i gospodarcze
zdominowanie obszarów Kalifornii i Nowego Meksyku. Amerykańscy osadnicy
wykorzystując Santa Fe Trail zaczęli zasiedlać nowe obszary. Meksykanie
oddzieleni od swoich północnych prowincji pustyniami Chihuahua, Sonora i
Mojave nie byli w stanie skutecznie przeciwdziałać i zdominować tych ziem.
Urzędujący wówczas prezydent James Polk nie krył swoich ambicji
doprowadzenia do aneksji Kalifornii i Nowego Meksyku. Złożył on władzom
Meksyku ofertę kupna tych terytoriów. Odrzucenie propozycji amerykańskiej i
powtarzające się spory graniczne, a także kwestia Teksasu, doprowadziły do
wojny amerykańsko-meksykańskiej. Zakończyła się ona amerykańskim
zwycięstwem i podpisaniem 2 lutego 1948 r. traktatu, na mocy którego Meksyk
odstępował Amerykanom północną Kalifornię i Nowy Meksyk – a więc połowę
swojego terytorium – i uznawał granicę Teksasu na rzece Rio Grande.
Etap kontynentalno-morski
Prezydentura Jamesa Polka była kulminacyjnym punktem amerykańskiej
geostrategii mającej na celu opanowanie masy kontynentalnej Ameryki
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Północnej i zapewnienie młodemu krajowi bezpieczeństwa od zagrożeń
zewnętrznych. To za jego rządów podpisano kluczowe umowy, takie jak traktat
z Meksykiem oraz Traktat Oregoński, który wyznaczał granicę między Stanami
Zjednoczonymi i Kanadą, kończąc spory z Brytyjczykami o dominację w
Oregonie. Powojenna migracja osadników na terytoria pozyskane od Meksyku
pozwoliła na zdominowanie całego obszaru i wyeliminowanie Meksyku jako
militarnego zagrożenia dla posiadłości amerykańskich. W chwili gdy
zrealizowano już podstawowe cele strategiczne
kolejnym elementem
amerykańskiej geostrategii stało się zabezpieczenie dostępu do amerykańskich
wybrzeży i portów. Ten ostatni etap był związany z faktem, że w momencie
kiedy uzyskano pewność, że sąsiedzi nie są w stanie zagrozić USA, uwaga
amerykańskich elit została skierowana na kolejne potencjalne zagrożenie, jakim
było niebezpieczeństwo ataku ze strony morza. Dla zabezpieczenia swoich
wybrzeży USA potrzebowała stworzyć strefę buforową, która ochroniłaby jej
porty i wybrzeża. Jest to o tyle istotny okres w geopolitycznym rozwoju USA,
gdyż stanowił on przejście od etapu kontynentalnego do kontynentalnomorskiego, czyli od polityki izolacjonizmu i geostrategii polegającej na
zapewnieniu bezpieczeństwa przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz na
zdominowaniu masy kontynentalnej, do ekspansjonizmu i uznania, że
amerykańskie interesy geostrategiczne sięgają poza obszar USA.
Na zachodnim wybrzeżu największe zagrożenie dla posiadłości
amerykańskich stwarzała obecność carskiej Rosji na Alasce. Zorganizowane na
początku XVIII w. wyprawy badawcze pod dowództwem pozostającego na
służbie rosyjskiej Duńczyka Vitusa Beringa, pozwoliły Rosjanom na odkrycie
Wysp Aleuckich i Komandorskich. W drugiej połowie XVIII w. i w XIX w.
Rosjanie rozpoczęli kolonizację północno-zachodnich terenów Ameryki
Północnej (Alaska, Aleuty, Archipelag Aleksandra, wybrzeża Kolumbii
Brytyjskiej, Oregonu i Kalifornii). Władze rosyjskie powołały do życia
Kompanię Rosyjsko-Amerykańską (później Zjednoczoną Kompanię
Amerykańską), która miała zająć się zagospodarowaniem posiadłości rosyjskich
w Ameryce i zorganizowaniem floty. Rosjanie założyli szereg osad i faktorii
kupieckich na Wyspach Aleuckich i Alasce, a najdalej wysuniętą osadą rosyjską
był Fort Ross w środkowej Kalifornii, założony w 1812 r. i opuszczony w 1841
(Łukawski 1981, s. 146-155). Rosjanie mieli zbyt mało środków aby
zabezpieczyć swoją obecność w Ameryce. Oddalenie od centrum państwa było
zbyt duże aby móc dokonać efektywnej kolonizacji odkrywanych terytoriów,
tym bardziej, że miały one niekorzystne warunki klimatyczne znacznie
utrudniające rosyjskie osadnictwo. Ostatecznie Rosjanie wycofali się z rywalizacji
w Ameryce po przegranej wojnie krymskiej. W 1859 r. władze Rosji zaoferowały
Alaskę Stanom Zjednoczonym. Władze amerykańskie zaakceptowały
propozycję i w 1867 r. zakupiono Alaską za kwotę 7,2 mln dolarów. Zakup ten
zakończył rosyjską obecność w Ameryce i zabezpieczył zachodnie wybrzeża
USA. Uzupełnieniem amerykańskiej strefy buforowej na Pacyfiku stały się
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Hawaje. Na mocy traktatu z 1875 r. Amerykanie założyli na Hawajach bazę
wojenną (znaną później jako Pearl Harbor), a w 1898 r. dokonały formalnej
aneksji wysp. Włączenie Hawajów do Stanów Zjednoczonych zabezpieczyło
Amerykanom nie tylko posiadanie ważnej bazy zaopatrzeniowej na Pacyfiku ale
także kontrolę nad ostatnim skrawkiem lądu na drodze morskiej między Azją a
zachodnim wybrzeżem USA.
Stworzenie strefy buforowej na Atlantyku było bardziej problematyczne
ze względu na charakter Morza Karaibskiego. Region ten obejmuje wyspy
położone na Morzu Karaibskim, kraje Ameryki Środkowej, a także północne
wybrzeża Ameryki Południowej, czyli wybrzeża Kolumbii i Wenezueli. Na
Morzu Karaibskim, w bezpośrednim sąsiedztwie wybrzeży USA, położonych
jest wiele wysp, z których większość skolonizowana przez europejskie potęgi
pozostawała w zależności od europejskich mocarstw, stanowiąc potencjalne
zagrożenie dla USA. Brytyjczycy utrzymywali swoje bazy morskie w Kanadzie i
na Bahamach, a Hiszpanie, którzy zostali usunięci z kontynentu
amerykańskiego, wciąż zachowali kontrolę nad Kubą, Puerto Rico i wschodnią
częścią wyspy Haiti.
Znaczenie Morza Karaibskiego dla amerykańskiej geostrategii wynikało z
dwóch faktów. Po pierwsze na obszarze tym przebiegają kluczowe morskie
trasy handlowe dające dostęp do terytorium USA, Ameryki Łacińskiej oraz
wyjście na atlantyckie trasy pozwalające na utrzymywanie kontaktów z innymi
regionami świata. Po drugie jest to kwestia zasobów, które znajdowały się w
basenie Morza Karaibskiego i kontroli nad nimi. Strategiczny interes USA, a tym
samym „serce” amerykańskiej polityki w regionie, polegał na utrzymaniu
kontroli nad trasami morskimi i zasobami regionu oraz na niedopuszczeniu do
sytuacji aby jakakolwiek inna zewnętrzna potęga mogła ustanowić w nim swoją
obecność militarną i geopolityczną. Od czasu kiedy większość krajów regionu
uzyskała niezależność (1873) głównym zadaniem geostrategii bezpieczeństwa
USA była obrona swojej „pierwszej strefy bezpieczeństwa” i niedopuszczenie
do sytuacji, w której jakakolwiek zewnętrzna potęga uzyskałaby możliwość
utrzymania swojej obecności polityczno-militarnej w regionie. Po uzyskaniu
niepodległości i ustanowieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki, amerykańscy
politycy i geostratedzy postrzegali basen Morza Karaibskiego jako obszar
możliwego konfliktu na dużą skalę pomiędzy zewnętrznymi potęgami
kolonialnymi, takimi jak Wielka Brytania, Francja, Hiszpania. Słynna doktryna
Monroe’a była właśnie wyrazem tej obawy i chęci utrzymania innych krajów z
dala od regionu. Kolejnym krokiem na drodze do zapewnienia sobie
strategicznej przewagi w regionie i przejęcia kontroli nad basenem Morza
Karaibskiego było zapewnienie sobie kontroli politycznej i militarnej nad
państwami regionu. Amerykańscy geostratedzy przyjęli jako podstawową zasadę
wobec regionu, że basen Morza Karaibskiego stanowi przedłużenie
kontynentalnej Ameryki (jest jego integralną częścią), a tym samym jest to
niezwykle istotny obszar służący zapewnieniu bezpieczeństwa USA. Przyjęto
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cztery podstawowe założenia, które zaczęły wyznaczać amerykańską politykę
wobec basenu Morza Karaibskiego: 1. Morze Karaibskie musi być otwarte i
bezpieczne dla amerykańskiej obecności, dla amerykańskich sił zbrojnych oraz
dla transportu; 2. Wrogie mocarstwa muszą być powstrzymywane przed
utrzymywaniem baz militarnych; 3. Morze Karaibskie powinno być wyłączone z
rywalizacji mocarstw, a region nie może zostać zdestabilizowany przez taką
rywalizację; 4. Siły amerykańskie mają za zadanie ochronę amerykańskich
interesów geostrategicznych i ekonomicznych w regionie, co w rezultacie
ukształtowało podstawową zasadę amerykańskiej polityki zakładającą, że
strategiczne możliwości USA funkcjonowania jako potęgi globalnej w
światowym systemie są uzależnione od uznania basenu Morza Karaibskiego za
wyłączną strefę amerykańskich wpływów i wyłączenia go ze światowej
rywalizacji mocarstw (Ronfeldt 1983, s. v).
Szczególnie istotne znaczenie z punktu widzenia amerykańskich
interesów miała pozostająca pod panowaniem Hiszpanii Kuba, którą
geostratedzy amerykańscy traktowali jako potencjalne zagrożenie dla
bezpieczeństwa państwa, gdyż mogła ona służyć jako punkt wypadowy dla
obcego mocarstwa. To właśnie kwestia Kuby stała się bezpośrednią przyczyną
wybuchu w 1898 r. wojny amerykańsko-hiszpańskiej. Był to pierwszy w historii
USA konflikt zbrojny, w którym Amerykanie zaangażowali swoje siły zbrojne
poza kontynentem. W wyniku wojny Stany Zjednoczone przejęły kontrolę nad
Kubą, Puerto Rico oraz nad Filipinami. Wojna ta zmieniła USA i jej politykę
zagraniczną. Stało się tak nie tylko dlatego, że zapewniła Stanom Zjednoczonym
pozycję na zachodnim Pacyfiku, przeobrażając się w swego rodzaju mocarstwo
kolonialne, ale również dlatego, że przyspieszyła karierę polityczną wszystkich,
którzy opowiadali się za umocnieniem pozycji USA w świecie. W okresie
rządów Theodora Roosevelta (1901-1909) dyplomacja amerykańska zaczęła
angażować się w światową politykę, a także nastąpiła rozbudowa potencjału
militarnego kraju (por. Kennedy 1994, s. 246-248). Główną przyczyną przejścia
do „kontynentalno-morskiego” etapu geopolitycznego rozwoju USA było
dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa wschodnim wybrzeżom USA, co
doprowadziło do wojny z Hiszpanią i rozpoczęło quasi-imperialny okres w
historii Stanów Zjednoczonych. Symbolem przejścia, które dokonało się w
polityce USA była napisana w 1890 r. klasyczna praca Alfreda Mahana The
influence of sea power upon history, wojna amerykańsko-hiszpańska, a następnie
wprowadzone przez Theodora Roosvelta uzupełnienia do doktryny Monroe'a,
które z izolacjonistycznego i obronnego w swojej wymowie projektu uczyniły
narzędzie służące gospodarczemu, militarnemu i politycznemu zdominowaniu
całej półkuli zachodniej. Na przełomie XIX i XX w. USA stały się wielkim
mocarstwem, nie wchodziły jednak w skład systemu wielkich mocarstw.
Wygodny stan izolacji, oddzielenie od innych silnych mocarstw oceanami, brak
rozbudowanych sił zbrojnych powodował, że inne państwa na ogół uważały
Stany Zjednoczone za mniej istotny czynnik międzynarodowego układu sił.
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Zmiana takiego stanu rzeczy nastąpiła wraz z wybuchem pierwszej wojny
światowej, która stała się początkiem zmierzchu potęgi mocarstw europejskich i
zapoczątkowała amerykański cykl hegemonii światowej (Taylor 1996). Wówczas
ukształtowała się wilsonowska tradycja amerykańskiej polityki zagranicznej
zrywająca ostatecznie z amerykańskim izolacjonizmem i z polityczną tradycją
Jeffersona.
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American geostrategy in the period between the war of independence and
the Spanish-American war
This article is devoted to American geostrategy in historical terms. Its purpose is to
identify the key moments that have influenced the American concept of action towards
the external environment. Geopolitical history of the USA is a cognitively interesting
subject. At the same time it is a subject quite poorly recognized in contemporary Polish
literature. While contemporary US geopolitics is the subject of many studies, there is
lack of publications analyzing the historical traditions of American geopolitics and
geostrategy, which has led to US domination in the world. This article attempts to
partially fill this gap by explaining the impact of geographic conditions, external context,
and political strategic thinking on US international position.
Key words: United States of America, geopolitics, geostrategy, history.
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ATAKI „GREEN-ON-BLUE”
PODCZAS MISJI ISAF W AFGANISTANIE
Abstrakt:
W związku z ogłoszeniem terminu zakończenia misji ISAF na 31 grudnia 2014 r.
niezbędnym stało się szybkie przygotowanie sprawnych afgańskich sił bezpieczeństwa
zdolnych do przejęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo w Afganistanie. Talibowie
podjęli działania, które miały w zamyśle storpedowanie powyższego procesu. Głównym
ich celem było podkopanie wzajemnego zaufania między siłami ISAF a afgańskimi
siłami bezpieczeństwa (Afghan National Security Forces – ANSF). Jednym z takich
działań były ataki dokonywane przez członków afgańskich sił bezpieczeństwa
przeciwko swoim sojusznikom z ISAF, określane w nomenklaturze międzynarodowej
jako „Green-on-Blue” („GoB”) lub „Inside the Wire Threat”. W artykule zdefiniowano
problem ataków do 2012 r., przedstawiono ich przyczyny, konsekwencje oraz środki
zaradcze, które zostały podjęte dla neutralizacji zagrożenia. Publikacja niniejsza jest w
całości oparta na treściach anglojęzycznego artykułu, zamieszczonego w The Magazine
of the Joint Force Training Centre, March 2013, Issue No. 3, s. 33–39.
Słowa kluczowe: wojna w Afganistanie, ataki Green-on-Blue, Inside the Wire
Threat, ISAF, afgańskie siły bezpieczeństwa, ANA, ANP.

Wstęp
W związku z przedłużającą się operacją ISAF (International Security
Assistance Forces), a co za tym idzie – rosnącymi kosztami osobowymi i
materialnymi, ustalono datę końcową misji na 31 grudnia 2014 r. Aby
zrealizować ten cel, niezbędnym było wyszkolenie afgańskich sił
bezpieczeństwa, które byłyby zdolne do przejęcia odpowiedzialności za
bezpieczeństwo w Afganistanie po wycofaniu sił ISAF.
Chociaż niektóre dystrykty i prowincje afgańskie zostały przekazane
siłom afgańskim w momencie oficjalnego ogłoszenia daty zakończenia misji, dał
o sobie znać problem, który mógł te działania opóźnić czy wręcz sparaliżować.
Problemem tym były ataki członków afgańskich sił bezpieczeństwa, skierowane
przeciwko partnerom z ISAF. Miały one miejsce już wcześniej, jednakże ich
- 136 -

Danielewicz, K., Ataki „Green-on-Blue” podczas misji ISAF w Afganistanie,
Przegląd Geopolityczny, 21, 2017, s. 136-149.

skala w 2011 czy 2012 r. spowodowała poważne zaniepokojenie ze strony
zarówno przedstawicieli ISAF, jak i samych Afgańczyków, dla których pomoc
ISAF w szkoleniu własnych sił bezpieczeństwa była kluczowa.
Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia problemu ataków często
określanych jako „Green-on-Blue” („GoB”) lub „Inside the Wire Threat”.
Autor starał się zdefiniować problem, przedstawić jego przyczyny,
konsekwencje oraz środki zaradcze, które zostały podjęte dla jego neutralizacji.
Definicja
Nie ma jednej definicji stosowanej przy opisie ataków. Do najczęściej
spotykanych w prasie angielskojęzycznej należą określenia: „Inside the Wire
Threat” lub „Green-on-Blue”. Nazwa ta ma związek z kolorami używanymi dla
oznaczenia: sił własnych jako „niebieskich” (ang. blue), przeciwnika jako
„czerwonych” (ang. red) oraz sojuszników afgańskich jako „zielonych” (ang.
green). Nazwa „GoB” używana jest do określenia zamachów, w których
przedstawiciele afgańskich sił bezpieczeństwa atakują żołnierzy lub
pracowników ISAF. Termin ten jest stosowany w sytuacjach, gdy powód ataku
jest nieznany, ponieważ zamachowiec został zabity w trakcie dokonania
zamachu lub zaraz po nim, lub gdy mówimy o samym problemie bez
wchodzenia w szczegóły. W niektórych przypadkach unika się stosowania
określenia „GoB”, ponieważ bardzo często ofiarami ataków stają się sami
Afgańczycy. W takich przypadkach mamy do czynienia z atakami „Green-onGreen”. Wiele ataków jest skierowanych przeciwko samym Afgańczykom,
jednak często nie są one zgłaszane i nie podlegają ewidencji. Natomiast
określenie „Inside the Wire Threat” jest bardziej precyzyjne i używa się go
najczęściej wtedy, gdy dany zamach można przypisać którejś z czterech
kategorii: Infiltration, Co-option, Impersonation i Personal Motivation/Grievance.
Wymienione kategorie należy rozumieć następująco:
Infiltration (infiltracja, przenikanie) – określenie to jest używane w sytuacjach, gdy
rebelianci, terroryści czy członkowie grup ekstremistycznych umieszczają
swojego przedstawiciela wewnątrz struktur i na terenie ISAF w celu zbierania
informacji lub dokonania aktu przemocy (Insider Threats... 2011).
Co-opt (pozyskiwanie) – w tym znaczeniu mamy do czynienia z sytuacją
werbunku, dobrowolnego lub nie, aktualnie służącego członka afgańskich sił
bezpieczeństwa, w celu prowadzenia sabotażu, aktów przemocy czy zbierania
informacji na rzecz zewnętrznej organizacji. Może to zostać zrealizowane
poprzez przekupienie danego żołnierza czy funkcjonariusza, zastraszenie go,
pozyskanie na gruncie ideologicznym czy wykorzystanie względów osobistych.
Impersonation (podawanie się za kogoś innego) – do ataków tego typu dochodzi,
gdy rebelianci próbują dostać się lub zbliżyć do bazy ISAF w celu dokonania
zamachu poprzez użycie fałszywego umundurowania lub wyposażenia,
normalnie używanego przez siły afgańskie lub ISAF (Insider... ibid.).
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Personal Motivation/Grievance (powody osobiste/żal) – ataki z tej kategorii są
często dokonywane w odpowiedzi na złe traktowanie przez żołnierzy ISAF
swoich afgańskich partnerów. Może do nich dochodzić w wyniku
nieporozumień spowodowanych różnicami kulturowymi, poniżającym
traktowaniem, w odpowiedzi na ofiary cywilne spowodowane działaniami ISAF,
w odpowiedzi na straty po stronie afgańskiej – a spowodowane działaniami sił
ISAF, działalnością propagandową, publicznymi wypowiedziami światowych
przywódców czy wreszcie w odpowiedzi na różne akty prowokacyjne, jak np.
palenie Koranu. Ataki te, choć zazwyczaj nie są wynikiem działania rebeliantów,
są przez nich często wykorzystywane propagandowo. Ostatnia kategoria jest
najtrudniejsza do rozpoznania i neutralizacji, ponieważ ma związek z osobistym
postrzeganiem pewnych faktów czy zdarzeń przez daną jednostkę. Zdarzenia te
mogą być także wynikiem zażywania narkotyków, stresu czy działalności
ideologicznej (MacFarland 2012).
Statystyki
Jak istotny jest to problem, mogą świadczyć niektóre statystyki. Według
informacji NATO między majem 2007 r. a majem 2011 r. miało miejsce 26
incydentów, w wyniku których śmierć poniosło 58 zagranicznych żołnierzy
(większość tych ataków miała miejsce po październiku 2009 r.). Jeden z
największych ataków w 2012 r. był skierowany przeciwko wojskom francuskim
stacjonującym w prowincji Kapisa. W wyniku ostrzelania żołnierzy francuskich
przez afgańskiego żołnierza śmierć poniosło czterech Francuzów, a 15 innych
zostało rannych. Od początku 2011 r. liczba zamachów wzrosła o 75%, co dało
łącznie wynik 102 zabitych żołnierzy ISAF od maja 2007 r. do sierpnia 2012 r. Z
tej liczby około 40% żołnierzy zostało zabitych w 2012 roku. W 2011 r. było to
35 ludzi. W 2012 r. wszyscy zabici w wyniku „GoB” stanowili 13% ofiar z 306
ogółem wszystkich zabitych w Afganistanie (Roggio, Lindquist 2017).
Oficjalne statystyki niewiele mówią o przyczynach ataków czy ich
sprawcach. W trakcie konferencji prasowej 13 sierpnia 2012 r. rzecznik prasowy
ISAF gen. bryg. Günter Katz powiedział, że w przeciwieństwie do oświadczeń
talibów liczba ataków na członków ISAF, dokonanych przez ludzi powiązanych
z talibami, jest jednocyfrowa. Według niego od początku roku do chwili
rozmowy liczba incydentów „GoB” wynosiła 27, w wyniku czego śmierć
poniosło 37 ludzi. Stwierdził m.in.: „Tak, mieliśmy 27 tragicznych incydentów.
Traktujemy je bardzo poważnie. Z drugiej jednak strony, nie możemy
zapomnieć, że mamy ciągle 500 tys. żołnierzy i policjantów pracujących razem w
celu zduszenia rebelii i walczących dla uzyskania stabilizacji i bezpieczeństwa w
tym kraju”1.

A. Gul, NATO: Most ‘Green on Blue’ Attacks Due to Grievances, Stress, „Voice of
America”, http://www.voanews.com, 15.08.2012.
1
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Pomimo tych oświadczeń sami przedstawiciele amerykańskiej
administracji nie do końca byli pewni, za iloma z tych ataków stoją talibowie, a
ile to przypadki indywidualne, niepowiązane z nimi. W trakcie wideokonferencji
z Pentagonem gen. John Allen, komentując ataki „GoB” w maju, stwierdził:
„Ważnym jest podkreślenie faktu, że według dokonanych przez nas analiz mniej
niż 50% ataków ma związek z infiltracją talibów. Wielu z tych ludzi
zradykalizowało się samych. Ważnym jest zrozumienie i rozpoznanie natury tej
wewnętrznej radykalizacji” (Thompson 2012).
Zdecydowanie najgorszy pod względem ataków był sierpień 2012 r.,
kiedy to dziewięciu żołnierzy ISAF zabito w ciągu zaledwie jedenastu dni 2: 7
sierpnia dwóch żołnierzy afgańskich zabiło żołnierza USA, po czym uciekło do
talibów, 9 sierpnia żołnierze USA zabili atakującego ich afgańskiego żołnierza w
prowincji Laghman, 10 sierpnia sześciu amerykańskich żołnierzy zginęło w
dwóch zamachach „GoB” w Garmsir i Sangin3 w prowincji Helmand, 13
sierpnia policjant afgański ranił dwóch żołnierzy USA w prowincji Nangarhar, a
17 sierpnia dwóch żołnierzy amerykańskich zostało zabitych przez Afghan
Local Police w prowincji Farah.
Powody
Obok dyskusji na temat liczby ataków spowodowanych przez talibów
toczą się spory dotyczące samych przyczyn. Zdaniem gen. Allena tylko w
przypadku 25% zamachów znane są ich prawdopodobne powody. Stwierdził on
m.in.: „We don’t have enough data from those who have participated in the
attacks to be able to make any kind of a definitive conclusion. We think the
reasons for these attacks are complex. Some of them, we do believe, are about
infiltration, impersonation, coercion. But some of them – and we think that’s
about 25% or so” (Thompson, op.cit.).
Według powszechnej opinii komentatorów prasowych zdecydowana
większość zamachów „GoB” jest dokonywana przez Afgańczyków, bez
jakiegokolwiek udziału czy inspiracji ze strony talibów. W trakcie dochodzenia
po dokonaniu zamachu 11 kwietnia 2011 r., w wyniku którego zginęło ośmiu
amerykańskich oficerów będących mentorami afgańskich sił powietrznych,
okazało się, że zamachowiec afgański płk Ahmed Gul nie był powiązany z
talibami, a kierowały nim antyzachodnie emocje. Atak ten był najkrwawszym
2

R. Taylor, A. Ferris-Rotman, Another Afghan insider shooting as U.S. talks to Karzai,
„Reuters”, http://www.reuters.com, 23.08.2012.
3
Według informacji jeden z komendantów afgańskiej policji zaprosił żołnierzy
amerykańskich na posiłek na punkcie kontrolnym, po czy otworzył do nich ogień, zabijając
trzech. Po dokonaniu zamachu miał zbiec z miejsca zdarzenia i dołączyć do talibów.
Ciekawe jest to, iż została tu wykorzystana afgańska gościnność, która jest słynna na
świecie. Żołnierze goszczeni przez Afgańczyka i będący przez niego chronieni – zostali
przez niego zabici. 6 US Troops Killed by Afghan Counterparts, „Voice of America”,
http://www.voanews.com, 13.08.2012.

- 139 -

Danielewicz, K., Ataki „Green-on-Blue” podczas misji ISAF w Afganistanie,
Przegląd Geopolityczny, 21, 2017, s. 136-149.

pojedynczym atakiem w historii4. Jeżeli założymy, że jest to prawda, to w takim
wypadku problem „GoB” jest bardziej skomplikowany niż mogłoby się
wydawać. Przyczyny personalne zamachów są trudne do ustalenia, gdyż
większość zamachowców ginie w trakcie zamachu lub zaraz po nim. Same ataki
mogą być wywoływane przez nieograniczoną ilość przyczyn czy osobistych
konfliktów. Często są wynikiem szoku kulturowego, jakim jest spotkanie
Afgańczyków pochodzących z małych, prowincjonalnych wsi z żołnierzami
ISAF5. Zdarzają się przypadki trudnych relacji w gronie samych żołnierzy ISAF,
także wynikających z odmienności kulturowych. Dla niektórych żołnierzy ISAF
traktowanie Afgańczyków w sposób partnerski jest niemożliwe do
zrealizowania, natomiast sami Afgańczycy, mający wysokie poczucie własnej
godności, wszelkie tego typu sytuacje natychmiast wychwytują. W skrajnych
przypadkach może więc dochodzić na tym tle do ataków.
Na pewno przyczyną problemów jest masowa „produkcja” żołnierzy – z
uwagi na przyjęty harmonogram wycofania się sił ISAF z Afganistanu. W
związku z ogromnymi potrzebami i szaleńczym tempem nie jest możliwe
odpowiednie sprawdzenie każdego kandydata6. Dopóki nie podano terminu
wycofania się z Afganistanu sił ISAF, proces ten przebiegał powoli. Później
przyspieszył, co skutkowało wzrostem potrzeb w zakresie odpowiednio
przygotowanych instruktorów i mentorów ze strony ISAF. W ciągu kilku
ostatnich lat, tj. do 2012 r., liczebność Armii Afgańskiej wzrosła z 30 tys. do 170
tys. Sytuacja ta w zasadniczy sposób wpłynęła na liczbę kontaktów z partnerami
afgańskimi. Według obliczeń, aby roztoczyć parasol szkoleniowy nad brygadą
liczącą około 4000 ludzi, potrzebna jest kompania mentorów w liczbie około
150 ludzi, co pokazuje liczbę potencjalnych kontaktów. Im niższego szczebla
dotyczą kontakty, tym większe jest ryzyko zamachu. W przypadku kadry
oficerskiej osoby te są lepiej sprawdzone i wyedukowane, a przez to – bardziej
wiarygodne. Sama kwestia szybkiej budowy armii nie jest problemem. W 1941 r.
armia USA została rozbudowana z poziomu 1 400 000 ludzi do 8 300 000 ludzi
w ciągu czterech lat. W przypadku Afganistanu taki rozwój nie będzie możliwy
głównie za sprawą braku odpowiedniego materiału ludzkiego.
Oczywiście za atakami stoją i inne powody, jak np. radykalizacja
poglądów i postaw żołnierzy powracających z urlopów spędzonych w domach
Jacinto L., French tolerance dwindles over Afghan ‘insider threat’, „France24”,
http://www.france24.com
5
L. King, Afghanistan ‘insider’ attacks pose threat to West’s exit strategy, „Los Angeles
Times”, http://www.latimes.com, 23.09.2012.
6
Na tym tle ciekawe wydają się reakcje świadków zamachów, żołnierzy czy policjantów, na
ataki dokonane przez ich kolegów. Większość z nich okazuje smutek i dezaprobatę wobec
dokonanych zamachów. Inni boją się, że siły zachodnie wycofają się wcześniej niż
planowano, i zostawią ich samych sobie, bez odpowiedniego przygotowania. W przypadku
starszych stopniem żołnierzy reakcje negatywne wobec zamachów są bardziej wyraziste i
wynikają ze świadomości sytuacji i ewentualnych konsekwencji wycofania się sił ISAF.
Ibidem.
4
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rodzinnych. Zachowanie to może być wynikiem działań talibów, którzy poddają
rekrutów specjalnej „obróbce” psychologicznej. Nie można wykluczyć, iż
żołnierze ci winią siły ISAF za sytuację bezpieczeństwa czy konieczność
przebywania przez długie miesiące z dala od rodzin. Reakcje te są istotne,
ponieważ ataki „GoB” są zaprogramowane właśnie na sparaliżowanie procesu
szkolenia afgańskiej armii i policji (Hopkins 2012).
W przypadku 22 zamachów z ostatnich sześciu lat (do 2012 r.) NATO
informowało, że w 38% były to przypadki spowodowane problemami
psychicznymi, emocjonalnymi czy stresem spowodowanym przez ciągłe
uczestnictwo w walce. Wielu rekrutów nie było w stanie walczyć, ponieważ nie
dojrzało do tego psychicznie lub traciło stabilność emocjonalną z powodu
zażywania narkotyków. Żołnierze afgańscy mieli problemy z dyscypliną lub po
prostu byli analfabetami, co bardzo utrudniało proces szkolenia takich ludzi,
który w wielu przypadkach ograniczał się do prostych czynności. Żołnierze
afgańscy bardzo często pozostawali pod wpływem narkotyków także w trakcie
prowadzenia misji bojowych, patroli czy operacji. Według danych UN Office on
Drugs and Crime z 2010 r. około 1 mln Afgańczyków było uzależnionych od
narkotyków. Daje to 8% (14 mln) populacji dorosłych w tym kraju, co jest
wielkością dwa razy wyższą niż średnia światowa. Według danych USA ślady
zażywania jednego z narkotyków – z czego w większości był to haszysz –
znaleziono podczas badań przeprowadzonych wśród od 12% do 41%
wszystkich rekrutów policyjnych. W związku z tym władze afgańskie są
zmuszone do tolerowania w armii i policji narkotyków, takich jak marihuana i
haszysz, w przeciwnym razie siły bezpieczeństwa liczyłyby tylko 20–25%
obecnych stanów.
Ataki „GoB” są dla talibów szczególnie istotne ze względów
propagandowych. 7 sierpnia 2012 r. talibowie opublikowali dwa filmy, na
których widać żołnierzy ANA atakujących żołnierzy ISAF w Kunar i Uruzgan.
Mullah Omar na forum dżihadystów ujawnił informację, że infiltracja szeregów
afgańskich sił bezpieczeństwa jest wynikiem wydanych w zeszłym roku jego
wytycznych i planu. Poinformował także, że utworzono departament Call and
Guidance, Luring and Integration, którego zadaniem jest przekonywanie członków
afgańskich służb bezpieczeństwa do aktów zbrojnych skierowanych przeciwko
ISAF. Departament ten zajmuje się m.in. przeciąganiem żołnierzy i policjantów
afgańskich na stronę talibów, traktując to jako ich obowiązek religijny. Według
talibów departament ma swoje komórki operujące na terenie całego
Afganistanu. Prawdopodobnie także zajmuje się lokowaniem swoich ludzi w
strukturach afgańskich sił i służb bezpieczeństwa z zamiarem dokonywania
późniejszych zamachów.
Oświadczenie mułły Omara, zamieszczone na forum „Voice of Jihad”, zostało
przetłumaczone przez SITE Intelligence Group. Zawierało ono m.in. 33 punkty
na siedmiu stronach tekstu wraz z filmem wideo. W oświadczeniu Omar
poinformował o powołaniu wymienionego departamentu. W tym miejscu
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należałoby przytoczyć trzy najważniejsze punkty, które pozwolą zrozumieć
intencje talibów:
„3. Mudżahedini zinfiltrowali szeregi wroga zgodnie z planem
przedstawionym im w ostatnim roku. Wielu świadomych Afgańczyków w
szeregach przeciwnika pokazało swoją wolę pomocy mudżahedinom, po
zorientowaniu się w rzeczywistości. W rezultacie zagraniczni najeźdźcy i ich
sojusznicy w swoich bazach i wojskowych ośrodkach znajdują się pod
destrukcyjną presją tych heroicznych żołnierzy. Jesteśmy wdzięczni tym
odważnym i historycznym bohaterom i cały naród oddaje im wielki szacunek.
Oczekujemy od innych, że pokażą tę samą zimną krew i odwagę. Dzięki
infiltracji mudżahedinów są oni w stanie bezpiecznie wejść do baz, biur i
centrów rozpoznawczych wroga. Następnie z łatwością mogą dokonać
decydującego i skoordynowanego ataku, zadając duże straty zarówno
przeciwnikowi, jak i jego wyposażeniu. Co więcej, wielka liczba żołnierzy
przyłącza się do mudżahedinów, służąc w wojskach ciężkich i lekkich, po
opuszczeniu szeregów wroga. Mudżahedini szanują ich i zapewniają ochronę. W
ostatnich dniach wy i my jesteśmy świadkami takich częstych zdarzeń.
29. Zapraszam cały personel kabulskiej administracji, szczególnie
członków policji i armii, ich oficerów i pracowników departamentu służb
specjalnych, aby zaprzestali wspierania najeźdźców w działaniach przeciwko
waszej religii i państwu; dołączcie – jak wasi heroiczni koledzy – do szeregów
mudżahedinów: tych, którzy od czasu do czasu podejmują akcje zniszczenia
najeźdźców. Dołączcie do aktualnej walki w celu wyzwolenia waszego kraju i
wyrzucenia obcych uzurpatorów – walki, która zakończy się sukcesem dzięki
woli Boga. To zapewni wam szczęśliwe i dumne życie tu i po śmierci, będziecie
w szeregach tych, którzy tworzą i rządzą.
30. Lepiej dla was jest wykorzystać szansę obecnie, ponieważ już
niedługo najeźdźcy opuszczą Afganistan. Islamic Emirate dodał do swojej
struktury organizacyjnej departament o nazwie Call and Guidance, Luring and
Integration. Ich komórki działają operacyjnie na terytorium całego kraju,
dodatkowo – poza innymi obowiązkami – zapewnią wam możliwości
opuszczenia szeregów wroga i dołączenia do mudżahedinów” (Roggio 2012).
W trakcie konferencji prasowej, zorganizowanej 22 sierpnia 2012 r.,
Hamid Karzai oskarżył o odpowiedzialność za większość ataków „GoB” obce
służby specjalne. Dzień później gen. John R. Allen w swoim komentarzu
stwierdził, iż brak jest informacji na potwierdzenie tej tezy oraz poinformował,
że cały czas prowadzone są analizy mające na celu znalezienie przyczyny
ostatniego wzrostu tego typu ataków. Doradca Karzaja do spraw
bezpieczeństwa – Aimal Faizi – poinformował, iż każdy przypadek ataku
„GoB” jest wnikliwie analizowany przez stronę afgańską. Informacje pochodzą
z przesłuchań, przechwyconych listów oraz nagrań rozmów. Na podstawie tych
informacji strona afgańska ocenia, że za zamachami stoją obce służby specjalne,
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nie wymienia ich jednak z nazwy. Jednocześnie wiadomo, iż rząd afgański często
oskarża o to Pakistan i Iran (Shanker 2012).
Jeżeli chodzi o nagły wzrost ataków „GoB” w sierpniu 2012 r., to
według byłego dowódcy sił amerykańskich w Afganistanie gen. Johna Allena
powodów jest więcej niż jeden. Do najważniejszych zaliczył: działania talibów,
powody osobiste zamachowców oraz święto religijne ramadan (zmęczenie
postem). Ramadan dodatkowo nałożył się na sezon walk, co spowodowało
skumulowanie negatywnej energii i zmęczenie żołnierzy oraz policjantów. W
takich okolicznościach dużo łatwiej jest podjąć tak desperacką decyzję, jak atak
na żołnierzy ISAF. Nie bez znaczenia pozostaje też redukcja sił amerykańskich i
wprowadzanie w to miejsce mniejszych zespołów mentorów. Fakt, że małe
grupy sił ISAF pozostają wewnątrz dużych jednostek afgańskich, ułatwia
podjęcie decyzji o ich atakowaniu (Bowman, Filkins 2012).
Konsekwencje
Jak wcześniej wspomniano, ofiary ataków „GoB” stanowią 13%
wszystkich ofiar poniesionych przez ISAF w 2012 r. w Afganistanie. Skala oraz
znaczenie tego typu ataków były niespotykane w historii amerykańskich sił
zbrojnych. Nie zdarzyło się to nigdy podczas konfliktów w Iraku czy
Wietnamie. Podobna sytuacja miała natomiast miejsce także w Afganistanie, w
XIX wieku, i dotyczyła Armii Brytyjskiej.
Narastający problem ataków przeciwko żołnierzom ISAF miał swoje
konsekwencje polityczne w Afganistanie i państwach ISAF, a także militarne,
dotyczące samej misji. Utrzymująca się w dłuższej perspektywie sytuacja
powodowała zwiększenie presji w niektórych państwach na wcześniejsze
wycofanie sił z Afganistanu, nawet przed 2014 r. Zdarzyło się to m.in. w Nowej
Zelandii, która podjęła taką decyzję, gdy trzech żołnierzy tego kraju zostało
zabitych przez afgańskich kolegów7. Inaczej zachowała się Australia. W maju
2012 r. w prowincji Uruzgan został zabity Australijczyk. Incydent ten, wraz z
poprzednim z listopada 2011 r., spowodował żądanie opozycyjnej Partii
Zielonych w Australii natychmiastowego wycofania wojska z Afganistanu.
Zostało ono odrzucone przez premiera Julia Gillarda, który stwierdził, że
Australia dotrzyma wcześniejszych ustaleń i złożonych zobowiązań8.
Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Francji. W trakcie
afgańskiej wizyty francuskiego ministra spraw zagranicznych w styczniu 2012 r.,
po zamachu, w którym śmierć poniosło czterech Francuzów, a kilkunastu
zostało rannych, zagroził on wcześniejszym wycofaniem 3600 żołnierzy
francuskich. Najgorszym skutkiem takiej decyzji byłoby jednak ryzyko, że za
przykładem Francji pójdą kolejne kraje.
SAPA, Afghans ready to counter insider threat, „Iol News”, http://www.iol.co.za,
25.09.2012.
8
J. Grubel, Ch. Kearney, Afghan soldier turns gun on Australian troops, wounds three,
„Reuters”, http://www.reuters.com, 24.09.2012.
7
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Niestety, problem ataków nie mógł liczyć w Stanach Zjednoczonych na
szerszą publiczną debatę w 2012 r. z uwagi na trwającą kampanię prezydencką.
Wszelkie głośniejsze poruszanie tej kwestii mogło utrudnić ponowny wybór
Baracka Obamy na urząd prezydenta USA. Ataki te dodatkowo mogły zagrozić
planom USA wycofania się z Afganistanu i przekazania kwestii bezpieczeństwa
tego państwa w ręce lokalnych sił. Wymagało to bowiem odpowiedniej liczby
dobrze przygotowanych sił bezpieczeństwa, a to z kolei pociągało za sobą
konieczność dobrze zorganizowanego wysiłku szkoleniowego, co bez zaufania
pomiędzy szkolącymi i szkolonymi było niemożliwe (Hersh 2012).
Jak wspomniano, poza konsekwencjami politycznymi ataki miały także
konsekwencje militarne. Po zabiciu w dniu 17 sierpnia 2012 r. amerykańskich
żołnierzy sił specjalnych na zachodzie Afganistanu przez afgańskich rekrutów
cały proces został zawieszony do czasu, kiedy wszyscy członkowie policji
lokalnej (16 tys. osób) – Afghan Local Police (ALP) – przejdą ponownie proces
sprawdzeniowy (vetting)9. Proces ponownego vettingu dotyczył w pierwszej
kolejności ALP, która była trenowana przez siły specjalne, odpowiedzialne za
trening także afgańskich sił specjalnych oraz jednostek komandosów.
Zawieszenie szkolenia miało wpływ na około 1000 osób. Sam projekt ALP jest
uważany za jeden z najbardziej efektywnych programów zwalczania zbrojnej
opozycji w rejonach wiejskich, gdzie regularne siły policyjne czy wojskowe nie
odnoszą sukcesów, ich obecność jest niewystarczająca lub żadna. Celem
Amerykanów jest podwojenie sił ALP, chociaż niektórzy krytycy uważają, że siły
ALP dopuszczają się nadużyć wobec ludności cywilnej, takich jak tortury,
pobicia czy wymuszenia. ALP są szkolone przez małe grupy sił specjalnych a
następnie – po certyfikacji – zmuszone do działania w odosobnieniu, bez
wsparcia ze strony ISAF i często w najbardziej niebezpiecznych regionach.
Wzrost liczby ataków „GoB” nie mógł przejść bez echa także i w
środowisku decydentów samego Afganistanu. W kilka tygodni po odejściu
ministra spraw wewnętrznych Bismullaha Khana Mohammadiego oraz ministra
obrony Abdula Rahima Wardaka, w związku z brakiem votum zaufania
parlamentu, stanowisko stracił szef afgańskiej służby specjalnej – National
Directorate of Security (NDS) – dr Rahmatullah Nabil. Ministrowie, pomimo
dobrych relacji z ISAF, stracili stanowiska w związku z zarzutami korupcji oraz
braku skuteczności w utrzymaniu bezpieczeństwa w Afganistanie.

W zależności od państwa, na terenie którego realizowana jest operacja, czynności
sprawdzeniowe są dokonywane poprzez sprawdzenie: kartoteki policyjnej, dokumentów
dotyczących wcześniejszych stanowisk pracy, danych dostępnych publicznie, danych
dotyczących zadłużenia, bazy danych organizacji międzynarodowych zajmujących się
działalnością antyterrorystyczną czy informacje medyczne Głównym celem procesu jest
ustalenie, czy członkowie mają jakiekolwiek kontakty z talibami lub innymi ugrupowaniami
opozycyjnymi. Physical Security, FM 3-19.30, 8.01.2011, s. C5.
9
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Sposoby neutralizacji zagrożenia
Problemem było nie tylko zdefiniowanie zagrożenia, ale przede
wszystkim znalezienie skutecznych środków zapobiegawczych czy
neutralizujących. W związku z zagrożeniem „GoB” podjęto szereg takich
czynności, i to zarówno ze strony ISAF, jak i samych Afgańczyków. Z powodu
wzrostu liczby ataków na siły ISAF dowódca sił ISAF gen. John R. Allen zwołał
15 sierpnia 2012 r. pilną odprawę, w której udział wzięło ponad 40 dowódców.
Podkreślił na niej konieczność zatrzymania niepokojącego trendu, który osłabia
morale żołnierzy pełniących służbę w Afganistanie.
Zagrożenie, jakie niosły ataki „GoB”, zostało zauważone i
komentowane m.in. przez prezydenta USA Baracka Obamę. Z jego wypowiedzi
wynikało, iż trzy najważniejsze przedsięwzięcia mające doprowadzić do
zneutralizowania zagrożenia to: poprawa skuteczności kontrwywiadu,
podniesienie efektywności vettingu oraz program znany pod nazwą „Guardian
Angel”. Należałoby jeszcze wspomnieć o konieczności ciągłego analizowania
samego problemu i przyczyn jego powstawania, gdyż identyfikacją osób z tym
związanych zajmował się kontrwywiad i inne elementy rozpoznawcze.
Mówiąc o programie „Guardian Angel”, mamy na myśli żołnierza lub
ich grupę, niezaangażowanych w kontakt ze stroną afgańską. Najważniejszą ich
rolą było pozostawanie z tyłu, z boku lub innym miejscu w taki sposób, aby
sami, nie rzucając się w oczy, mieli całkowity ogląd sytuacji. W sytuacjach
krytycznych mieli oni zadanie otworzyć ogień, by wyeliminować potencjalnego
napastnika.
Według L. Panetty ponownej weryfikacji miał zostać poddany
ośmiostopniowy proces vettingu, przy większym wykorzystaniu danych
biometrycznych. Dotychczas każdy rekrut miał okazać się dwoma listami
poręczającymi od starszyzny z miejscowości jego pochodzenia. List poręczający
był czymś w rodzaju gwarancji, że żołnierz będzie zachowywać się odpowiednio
i zgodnie z zasadami.
Na obecną sytuację miał wpływ szybki wzrost liczebności sił afgańskich
w latach 2009–2012, których szeregi wzrosły ze 100 tys. do 352 tys. ludzi. Przy
tak szybkim wzroście liczebności, a jednocześnie niedoskonałym systemie
vettingu, nie było możliwości zapobiec przyjmowaniu do armii i policji
elementów niepewnych. Dodatkowo, nawet przy dobrym systemie vettingu,
brak jakichkolwiek baz danych (rodzinnych, finansowych, związanych z
zatrudnieniem), uniemożliwiał eliminację potencjalnych zamachowców
(Hopkins 2012).
Sekretarz obrony USA L. Panetta podkreślał także konieczność
zwiększenia intensywności działań kontrwywiadowczych, które miały szybko
zidentyfikować zagrożenie „GoB”. Przewodniczący amerykańskich Połączonych
Szefów Sztabów gen. Martin Dempsey poinformował w trakcie jednej z
konferencji prasowej (14 sierpnia 2012 r.), że USA zamierza skierować większą
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liczbę specjalistów do spraw kontrwywiadu na szczebel batalionu i poniżej10. Do
Afganistanu miało zostać wysłanych dodatkowych 80 agentów kontrwywiadu.
Ich zasadniczym celem miała być walka z wymienionym zagrożeniem, głównie
poprzez wzmocnienie procesu vettingu nowych rekrutów, oraz przegląd i
dokładna analiza profili osobowych osób już służących. Poprawie miały ulec
także procedury służące wcześniejszej identyfikacji rekrutów, najbardziej
podatnych na werbunek talibów11.
Innym sposobem na ograniczenie zagrożenia było prowadzenie działań
uświadamiających zagrożenie i sposoby walki z nim wśród żołnierzy ISAF, z
naciskiem na konieczność przestrzegania zasad kulturowych i zwyczajów
obowiązujących w Afganistanie. Według jednego z naukowców, który przebadał
600 żołnierzy i policjantów afgańskich, duża część z nich miała bardzo
negatywny stosunek do sił zachodnich. Spowodowane to było atakami sił ISAF
na cywilów czy niewłaściwymi zachowaniami, jak oddawanie moczu na ciała
zabitych Afgańczyków12. W trakcie jednego z incydentów nowo zaprzysiężony
policjant otworzył ogień do żołnierzy amerykańskich (swoich trenerów)
natychmiast po otrzymaniu broni do ręki, zabijając dwóch z nich. Po śmierci
sześciu marines w dwóch innych atakach gen. John Allen nakazał wszystkim
żołnierzom noszenie broni z załadowanym magazynkiem wewnątrz baz13.
Niestety, wprowadzanie przedsięwzięć, mających na celu ochronę
żołnierzy szkolących afgańską armię, mogło także pogłębić wzajemne różnice
kulturowe i brak zaufania, co w przyszłości zwiększyłoby tylko liczbę ataków
„GoB”. Pewnym jest, że talibom chodziło o taki właśnie rozwój sytuacji.
Dyrektor biura prasowego sił NATO w Kabulu płk Thomas Collins stwierdził,
że należy zachować równowagę w działaniach mających na celu ochronę
własnych żołnierzy, aby nie obrazić pracujących z nimi żołnierzy afgańskich.
Szereg przedsięwzięć zostało także zainicjowanych przez samych Afgańczyków,
dla których przerwanie procesu szkolenia ich sił bezpieczeństwa stanowiłoby
tragedię.
W związku z narastającą liczbą ataków podjęto działania mające na celu
ponowne sprawdzenie pochodzenia i kontaktów członków afgańskich służb
bezpieczeństwa. W ich wyniku ponad 60 żołnierzy zostało usuniętych, a wobec
600 wszczęto odpowiednie procedury wyjaśniające. Przeglądowi ponownie
poddano procedury rekrutacyjne do afgańskich sił specjalnych. W wyniku
podjętych przez stronę afgańską przedsięwzięć z armii zostały usunięte setki
osób, wykazujące skłonności do radykalizacji poglądów i postaw. Świadczyć
miały o tym ich częste podróże do i z Pakistanu czy aktywne studiowanie
„US to boost spy presence in Afghanistan”, „Hurriyet Daily News”,
http://www.hurriyetdailynews.com, 12.10.2012.
11
U.S. Sending Counterintelligence Agents to Afghanistan: Report, „Agence France-Presse”,
http://www.defensenews.com, 24.09.2012.
12
J. Sterling, Coalition steps…
13
R. Taylor, A. Ferris-Rotman, Another Afghan insider…
10
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propagandowych materiałów wydawanych przez talibów lub inne ugrupowania
terrorystyczne.
Strona afgańska przygotowała szeroką akcję rekrutowania agentów w
szeregach tych sił bezpieczeństwa, aby jak najwcześniej neutralizować
zagrożenie. Wcześniejsze przedsięwzięcia, mające na celu zminimalizowanie
stopnia infiltrowania szeregów sił bezpieczeństwa przez talibów, niestety
okazały się nieskuteczne. Podstawowymi środkami zaradczymi wdrożonymi
przez stronę afgańską były: wprowadzenie w szeregi sił bezpieczeństwa
oficerów wywiadu, kontrwywiadu czy rozpoznania, śledzenie czy nasłuch
połączeń telefonicznych realizowanych przez żołnierzy i policjantów z
rodzinami oraz zakaz używania telefonów komórkowych przez młodych
rekrutów.
Szef Sztabu Armii Afgańskiej gen. Sher Mohammad Karimi stwierdził, iż
intencją czynników politycznych i wojskowych było spowodowanie, by każdy
żołnierz miał poczucie ciągłej obserwacji i nadzoru14. Oczywiście, zdawał on
sobie sprawę, że sytuacja taka może negatywnie wpływać na morale żołnierzy,
ale pewne niezbędne przedsięwzięcia musiały być wdrożone. W związku z tym
wprowadzono w szeregi m.in. 176 oficerów wywiadu, których zadaniem było,
wspólnie z innymi elementami rozpoznawczymi, wczesne wykrywanie i
identyfikacja osób mogących planować kolejne ataki typu „GoB”. Karimi
podkreślał w swoich wypowiedziach, że pomimo posiadania teoretycznie
doskonałych przepisów dotyczących vettingu nowych rekrutów, wprowadzenie
ich w życie było niemożliwe ze względu na ogromne potrzeby werbunkowe
armii, tj. 12 tys. ludzi miesięcznie.
Innym istotnym przedsięwzięciem była kontrola i obserwacja żołnierzy
udających się na urlopy pod kątem ich kontaktów i stwarzania zagrożenia po
powrocie do jednostki macierzystej. Kolejnym krokiem, wprowadzonym na
początku 2012 r., było zmuszenie części żołnierzy do ściągnięcia rodzin z
Pakistanu do Afganistanu lub opuszczenie szeregów armii. Dodatkowo strona
afgańska poprosiła siły ISAF, głównie amerykańskie, o wsparcie techniczne w
zakresie urządzeń do prowadzenia badań wariograficznych, nasłuchu telefonów
komórkowych czy urządzeń biometrycznych. Wymienione urządzenia
zdecydowanie poprawiłyby możliwości strony afgańskiej w zakresie sprawdzania
i prześwietlania przeszłości rekrutów.
Każdego dnia w 2012 r. kontakty Afgańczyków z ISAF dotyczyły prawie
500 tys. żołnierzy i policjantów. Afgańczycy ze swojej strony mieli zamiar
zbierać dane biometryczne i porównywać je z osobami podejrzanymi o kontakty
z talibami. Poprawie miał ulec system sprawdzania młodych rekrutów oraz
dokumenty uwiarygodniające, wystawiane przez starszyznę, która zaświadcza za
W celu jak najwcześniejszego wykrycia potencjalnego zagrożenia afgańskie służby
specjalne starają się lokować agentów w szeregach armii już na etapie szkolenia
podstawowego rekrutów. B. Starr, M. Popalzai, Ch.J. Carter, All coalition troops at Afghan
bases now armed around the clock, „CNN”, http://edition.cnn.com, 10.09.2012.
14
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młodego rekruta. Według rzecznika afgańskiej armii Zahira Azimiego w wyniku
podjętych działań prace w ANA straciły setki żołnierzy, z których wielu trafiło
do aresztu. Powody były różne, np. część miała niekompletne lub sfałszowane
dokumenty, część natomiast była zaangażowana w rozpoznawanie żołnierzy
ISAF.15
Zakończenie
Po jedenastu latach amerykańskiej obecności w Afganistanie uderzają
następujące liczby: około 2000 zabitych żołnierzy amerykańskich, 16 tys.
rannych, 12 tys. afgańskich cywilów zabitych oraz 400 mld USD wydanych od
2007 do 2012 r. Najgorsze jest to, że po tym wszystkim misja nie została
zakończona sukcesem, a Amerykanie podjęli decyzję o wycofaniu (Brattberg
2013).
Artykuł dotyczy zasadniczo okresu do 2012 r., jednak ciekawie
przedstawiają się statystyki po tym okresie. W 2013 r. doszło do 13 ataków
„GoB”, a w 2014 – tylko do trzech. W 2013 r. ataki te spowodowały 9,9%
wszystkich ofiar śmiertelnych wśród żołnierzy ISAF, natomiast w 2014 r. ofiary
tych ataków stanowiły 5,3% ofiar śmiertelnych. W wyniku ataków „GoB” w
2013 r. rannych zostało 29 żołnierzy, a w 2014 r. – 22 żołnierzy. Z kolei od 8
kwietnia 2015 r. do maja 2016 r., tzn. już po zakończeniu misji ISAF i
przemianowaniu jej na Resolute Support, miał miejsce tylko jeden atak „GoB”
(Roggio, Lindquist 2017).
O ile w 2012 r. żołnierzy ISAF służących w Afganistanie było około 100
tys., to w 2013 r. – ok. 84 tys., a w 2014 r. – już tylko ok. 28 tys. Powyższe
wskazuje, że drastyczne zmniejszenie liczby żołnierzy misji ISAF czy Resolute
Support znacznie ograniczyło liczbę ataków „GoB”. Na powyższe składa się z
całą pewnością zmniejszenie liczby dziennych kontaktów pomiędzy żołnierzami
Resolute Support a ANSF, co w konsekwencji zmniejsza szanse na dokonanie
takiego ataku. Z drugiej strony, mniejsza liczba kontaktów ogranicza liczbę
potencjalnych nieporozumień, które miały wpływ na liczbę ataków „GoB”
dokonywanych z powodów osobistych.
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„Green on Blue” attacks during the ISAF mission in Afghanistan
Due to the fact that final date of ISAF (International Security Assistance Forces)
operation had been establish for 31 December 2014, it was necessary to train Afghan
Security Forces that could take over the responsibility for security in Afghanistan after
the ISAF forces have withdrawn. Taliban began offensive aiming to paralyze that
process. Their main goal was to undermine the trust between ISAF and ANSF forces.
One of their main activity was to conduct attacks which are often referred to as „Green
on Blue” („GoB”) or „Inside the Wire Threat”. The author tries to define the problem till
the 2012, present its causes, consequences and countermeasures undertaken to neutralize.
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RENMINBI A GLOBALNE ASPIRACJE
CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

Abstrakt:
Początek XXI wieku charakteryzuje się wzrostem znaczenia gospodarczego Chińskiej
Republiki Ludowej. Gospodarka Państwa Środka zajmuje obecnie drugie miejsce na
świecie pod względem nominalnej wartości produktu krajowego brutto (PKB) oraz
pierwszą pozycję, jeśli uwzględni się parytet siły nabywczej (PPP). Ponadto Chiny są
największą potęgą handlową świata. Jednakże, przemówienie prezydenta Xi Jinpinga
podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos (17 stycznia 2017 r.) pokazało,
że Chiny mogą nie być tak silne, jak wygląda to na papierze, zwłaszcza w obliczu
protekcjonistycznej retoryki prezydenta Donalda Trumpa. W tym kontekście rodzą się
pytania o bieżącą i przyszłą pozycję waluty chińskiej. Czy rosnące aspiracje Pekinu na
scenie międzynarodowej idą w parze z siłą juana (CNY), znanego również pod oficjalną
nazwą renminbi (RMB)? Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na
powyższe pytania.
Słowa kluczowe: Chiny, CNY, juan, renminbi, RMB, waluta międzynarodowa.

Wprowadzenie
Siła waluty jest pochodną pozycji gospodarczej państwa, w którym jest
emitowana. Historia ostatnich dwustu lat pokazuje, że najpotężniejsze państwo
(hegemon) jest emitentem pieniądza pełniącego funkcję dominującej waluty
międzynarodowej. Taką rolę w przeszłości pełnił funt brytyjski, taką rolę pełni
obecnie dolar amerykański. Jednakże zauważalne jest również przesunięcie w
czasie między pozycją ekonomiczną danego państwa a statusem jego waluty.
Punktem wyjścia jest silna gospodarka, a dopiero później waluta ma szansę
zyskać międzynarodowe uznanie. Z drugiej strony, jeśli gospodarka zacznie
słabnąć, to waluta wciąż ma szanse – przynajmniej przez pewien okres –
zachować swą pozycję. Przykładem tego jest srebrny denar rzymski, który służył
do wyrażania cen jeszcze w czasach panowania Karola Wielkiego (Ferguson
2012, s. 27). Istnieć może wiele powodów takiej sytuacji, a jednym z nich jest
siła przyzwyczajenia, pod warunkiem, że wartość nabywcza pieniądza będzie
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względnie stabilna. Na tej podstawie można przyjąć hipotezę, że dolar
amerykański jeszcze długo pozostanie walutą dominującą, nawet jeśli Stany
Zjednoczone utracą swój dotychczasowy status mocarstwa światowego.
Powstaje zatem pytanie, kto może zastąpić w tej roli Stany Zjednoczone
i jaka waluta będzie dominować w przyszłości w globalnym systemie
finansowym? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista, ale można
przyjąć założenie, iż najbardziej prawdopodobnymi pretendentami są Państwo
Środka i waluta emitowana przez Ludowy Bank Chin. Niemniej jednak należy
podkreślić, że sama wielkość PKB nie oznacza jeszcze dominacji danego
państwa, ponieważ trzeba mieć na uwadze czynnik demograficzny, który
historycznie daje największe szanse Chinom i Indiom. Liczba ludności jest
ważna, ale istotne jest również przywództwo technologiczne, które wciąż jest po
stronie Zachodu, nie zapominając o takich państwach jak Japonia czy Korea
Południowa. Pekin, coraz bardziej aktywny na scenie międzynarodowej, nadal
wydaje się zbyt słaby, aby narzucić swoje przywództwo w skali globalnej. Ma to
także przełożenie na walutę chińską, która w najbliższych latach – a może nawet
dekadach – prawdopodobnie nie zagrozi pozycji dolara amerykańskiego.
Niemniej jednak warto przeanalizować aktualny status renminbi, mając na uwadze
przesunięcie w czasie między siłą gospodarki, a znaczeniem jej waluty.
Pozycja waluty chińskiej
Dwieście lat temu Chiny były największą gospodarką świata, a ich udział
w globalnym PKB wynosił 33% (Maddison 2001, s. 263). Stanowi to
imponującą wartość, ale bez przełożenia na dominację globalną. Państwo
Środka nie było w stanie konkurować z zachodnimi imperiami, które osiągały
swe cele przy wsparciu potencjału militarnego. Zachód, od czasu rewolucji
naukowej i przemysłowej, osiągnął przywództwo technologiczne, dzięki czemu
wciąż zachowuje przewagę nad resztą świata. Niemniej jednak, obecnie
zauważalna
jest
konwergencja
między
Chinami
a
najbardziej
uprzemysłowionymi gospodarkami. Przestrzeń wzrostowa dla Chińskiej
Republiki Ludowej wciąż wydaje się duża, ale czym innym jest doganianie, a
czym innym rola lidera. Przekonała się o tym Japonia na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Jednakże potencjał
demograficzny obu państw jest zupełnie różny i stąd głównie wynika przewaga
Chin, które wyprzedziły Japonię pod względem PKB oraz wielkości wymiany
handlowej. W przypadku handlu zagranicznego istotne znaczenie ma waluta
rozliczeniowa, zatem od tego warto zacząć szacowanie pozycji renminbi.
Pozycja Państwa Środka, jako największej potęgi handlowej świata, nie
idzie w parze ze skromną rolą waluty chińskiej w rozliczeniach
międzynarodowych. W styczniu 2017 roku renminbi było dopiero szóstą
najpopularniejszą walutą w ramach sieci SWIFT, a jej udział wyniósł zaledwie
1,68%. Zdecydowanie najpopularniejsze waluty to dolar amerykański (40,72%) i
euro (32,87%). Na kolejnych pozycjach znalazły się: funt brytyjski (7,49%), jen
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japoński (3,06%) i dolar kanadyjski (1,87%). Na uwagę zwraca fakt, że w
analogicznym okresie roku poprzedniego renminbi było piątą najpopularniejszą
walutą rozliczeniową, z udziałem 2,45%. W 2016 roku wyprzedził ją dolar
kanadyjski (RMB Tracker 2016, 2017). Podobnie jest w przypadku rynku
walutowego Forex. Według Banku Rozrachunków Międzynarodowych renminbi,
z udziałem 2%, było ósmą najpopularniejszą walutą w 2016 roku. Dla
porównania udział rynkowy dolara amerykańskiego, w analogicznym czasie,
wyniósł 44% (Triennial central bank survey 2016). Natomiast w przypadku
niektórych rynków surowcowych, takich jak ropa naftowa, która jest niezwykle
ważna dla gospodarki chińskiej (Państwo Środka jest największym na świecie
importerem netto ropy i produktów naftowych), istnieje niemalże całkowita
dominacja dolara amerykańskiego.
O znaczeniu waluty chińskiej wiele mówią zapisy w umowie o
utworzeniu (Articles of Agreement) Azjatyckiego Banku Inwestycji
Infrastrukturalnych (AIIB), międzynarodowej instytucji finansowej powołanej z
inicjatywy Pekinu. Kapitał założycielski banku nie jest liczony w renminbi, ale w
dolarach amerykańskich, przy czym należy zauważyć, że Stany Zjednoczone nie
są członkiem AIIB i bardzo sceptycznie podchodzą do tej inicjatywy. Niemniej
jednak, Chiny są bardzo ważnym uczestnikiem międzynarodowego systemu
finansowego, lecz nie jest to zasługa renminbi, a wielkości zgromadzonych rezerw
walutowych przez Ludowy Bank Chin (Godement 2017, s. 11), które od
szczytowego poziomu prawie 4 mld USD w czerwcu 2014 roku skurczyły się o
25% do poziomu niespełna 3 mld w styczniu 2017 roku. W tym okresie chiński
bank centralny wyprzedawał dolary amerykańskie, aby bronić poziomu renminbi
przez deprecjacją (Wildau 2017). Pokazuje to również, że Chiny nie zaniżają już
wartości własnej waluty, jak czyniły to w pierwszej dekadzie XXI wieku.
Znalazło to potwierdzenie w oświadczeniu Międzynarodowego Funduszu
Walutowego z maja 2015 roku, iż renminbi nie jest już walutą
niedowartościowaną (IMF… 2015).

Renminbi jako waluta rezerwowa

W październiku 2016 roku juan chiński dołączył do elitarnego klubu
walut rezerwowych, które co 5 lat wybierane są przez Międzynarodowy Fundusz
Walutowy do ustalania wag w koszyku Specjalnych Praw Ciągnienia (SDR).
Pozostałe waluty w koszyku to dolar amerykański, euro, jen japoński i funt
brytyjski. Decyzja o włączeniu renminbi do koszyka SDR zapadła w listopadzie
2015 roku i na krótko przed jej podjęciem nastąpił szczyt liberalizacji chińskiego
systemu walutowego. Następnie w niespełna dwa miesiące po tym jak renminbi
stało się walutą rezerwową władze w Pekinie zaostrzyły kontrolę kapitału,
ograniczając firmom chińskim możliwość transferu pieniędzy za granicę w celu
nabycia aktywów bez autoryzacji banku centralnego. Próg dla płatności
wymagających autoryzację został ustalony na niskim poziomie 5 mln USD
(Godement 2017). Niemniej jednak Chiny osiągnęły swój cel wizerunkowy,
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jakim było wejście do walutowej ekstraklasy. Choć warto pamiętać, że SDR to
nic innego jak międzynarodowa jednostka rozrachunkowa, ustanowiona dla
specyficznych potrzeb, w związku z tym nie można przeceniać jej znaczenia.
Importerzy i eksporterzy, a także inwestorzy, nie używają SDR-ów w
transakcjach handlowych (Eichengreen 2017), w których to rola renminbi wciąż
pozostaje stosunkowo słaba, przynajmniej w porównaniu do wielkości chińskiej
gospodarki i aktywności międzynarodowej Pekinu.
Niewielkie jest również znaczenie renminbi jako waluty rezerwowej,
ponieważ dominują tu dolar amerykański (63,3%) i euro (20,3%) . Na wszystkie
pozostałe waluty świata przypada mniej niż 17%, przy czym w tej grupie
najpopularniejsze są funt brytyjski i jen japoński. Warto podkreślić, że mimo
wciąż słabej pozycji, renminbi w pewnym sensie stało się walutą rezerwową
zanim ogłosił to Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ponieważ niektóre banki
centralne (Austria, Wielka Brytania, Chile, Nigeria. Południowa Afryka i przede
wszystkim kraje azjatyckie) posiadają lub wcześniej planowały posiadać część
swoich rezerw w tej walucie. W 2014 roku renminbi było częścią rezerw na
terytorium 38 obszarów walutowych (Survey… 2015). Włączenie waluty chińskiej
do koszyka SDR dało sygnał, że prawdopodobnie skończyła się pewna epoka,
kojarzona z manipulacjami walutowymi nastawionymi na podniesienie
konkurencyjności eksportu. Jeśli Pekinowi zależy na czymś więcej niż tylko
prestiżu, to będzie raczej unikać deprecjacji renminbi, gdyż spowoduje to spadek
wartości rezerw posiadanych w tej walucie przez banki centralne innych państw.
Wówczas nie będzie chętnych na pieniądz emitowany przez Ludowy Bank Chin.

Renminbi w służbie geoekonomii

Waluta chińska, mimo że jej globalne znaczenie jest wciąż niewielkie,
odegrała istotną rolę w ekspansji zagranicznej Państwa Środka. Stanowiła
instrument geoekonomii, która zajmuje się zjawiskami gospodarczymi w
kategoriach czasowych i przestrzennych (Moczulski 2010, s. 198). Rola renminbi
jest zauważalna w obu tych wymiarach. Szczególnie, gdy dokona się analizy
wzrostu globalnego znaczenia gospodarki chińskiej od czasu zainicjowania
reform rynkowych przez Deng Xiaopinga w 1978 r. Wówczas gospodarka
chińska była niemalże całkowicie zamknięta, a jej udział w światowym handlu
był niższy niż 1% (Pszczółka 2011, s. 76). Od tego momentu Pekin często
wykorzystywał kurs walutowy do podnoszenia konkurencyjności, zwłaszcza
względem innych krajów azjatyckich, które przyjęły proeksportowy model
rozwoju. Jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku Chiny utrzymywały
niedowartościowaną walutę. Był to rodzaj wsparcia dla sektora wytwórczego
nastawionego na eksport, ale odbywało się to kosztem sektora usługowego.
Ponadto chińska ekspansja obciążała posiadaczy oszczędności, ponieważ realne
*Baza danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego:
http://data.imf.org/regular.aspx?key=41175 (dostęp: 10 marca 2017).
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oprocentowanie depozytów było ujemne. Ludzie zamiast trzymać pieniądze w
banku, zaczęli je inwestować na giełdzie i rynku nieruchomości. Zaczęło
pojawiać się coraz więcej zagrożeń dla stabilności państwa. Z jednej strony
nadmierne uzależnienie od rynków zewnętrznych, a z drugiej strony ryzyko
krachu na rynku wewnętrznym. W obu przypadkach kluczową rolę odgrywał
pieniądz, a priorytetem władzy w Pekinie stało się przejście od proeksportowego
modelu rozwoju do rozwoju opartego na konsumpcji krajowej. Jednocześnie
zmieniono politykę wobec oszczędności, dzięki czemu realne oprocentowanie
depozytów jest obecnie dodatnie.
Druga dekada XXI wieku to czas dość intensywnych prób
umiędzynarodowienia renminbi, którego platformą jest Hongkong, ale wiele
wskazuje, że w przyszłości może to być Szanghaj (Prasad 2016, s. 118). W
procesie tym ważną rolę odgrywają umowy swapowe oraz możliwość sprzedaży
na rynku chińskim obligacji denominowanych w juanie (Panda bonds) przez
zagranicznych emitentów. Co ciekawe, pierwszym europejskim państwem, które
wyemitowało Panada bonds była Polska. Ministerstwo Finansów
przeprowadziło emisję Pand w sierpniu 2016 roku. Jednakże władze w Pekinie
bardzo ostrożnie podchodzą do liberalizacji rynku finansowego, co jest w istocie
warunkiem, aby renminbi stało się walutą międzynarodową w klasycznym
znaczeniu. Bez spełnienia tego warunku waluta chińska nigdy nie zagrozi
dotychczasowej pozycji dolara amerykańskiego, chyba że waluta Stanów
Zjednoczonych osłabnie z zupełnie innych powodów. Przede wszystkim, Chiny
muszą stworzyć rozwinięty rynek finansowy, na którym oferowany byłby
szeroki wachlarz instrumentów finansowych. Obecnie system bankowy,
stanowiący dominujący segment rynku finansowego Chin, również nie jest zbyt
dobrze rozwinięty. Warto podkreślić, że zdecydowanie przeważają na nim banki
państwowe (Skopiec 2013, s. 101).
W 2013 roku prezydent Xi Jinping ogłosił koncepcję „Jednego pasa,
jednej drogi”, znaną bardziej jako Nowy Jedwabny Szlak. Inicjatywa Pekinu jest
umowną nazwą szlaków lądowych i morskich wychodzących z chińskich miast
w kierunku zachodnim. Wydaje się, że stanowi to doskonałą okazję do promocji
renminbi jako waluty międzynarodowej, ponieważ stosowanie dolara
amerykańskiego w rozliczeniach z partnerami znajdującymi się na trasie Nowego
Jedwabnego Szlaku, w pewnym sensie osłabia wizerunek Państwa Środka. Co
więcej, wzmacnia to strefę wpływów waluty amerykańskiej, na którą główny
wpływ ma System Rezerwy Federalnej (Fed), a nie Ludowy Bank Chin. Biorąc
pod uwagę, że w ostatnich latach znacząco obniżył się poziom rezerw
walutowych w Chinach – choć wciąż jest największy na świecie – dalszy proces
internacjonalizacji renminbi stanowi swego rodzaju konieczność. W przeciwnym
wypadku geoekonomiczna siła oddziaływania Państwa Środka może zacząć się
zmniejszać. Zwłaszcza, że demografia w Chinach będzie negatywnie
oddziaływać na dotychczasowe przewagi kosztowe, a postępująca od lat
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konwergencja względem gospodarek wysokorozwiniętych ograniczy przestrzeń
do dalszego dynamicznego wzrostu
Konkluzje
W chwili obecnej pozycja międzynarodowa renminbi nie odzwierciedla
wielkości i znaczenia Chińskiej Republiki Ludowej jako wzrastającego
mocarstwa. Poza zasięgiem juana, przynajmniej w najbliższych latach, są dolar
amerykański i euro. Renminbi przegrywa również z funtem brytyjskim i jenem
japońskim, ale obie waluty są w zasięgu juana i prawdopodobnie z nimi w
najbliższej przyszłości będzie konkurować waluta chińska. Stosunkowo słabą
pozycję renminbi w skali globalnej determinuje fakt, że nie jest to waluta w pełni
wymienialna, a do tego potrzebna jest liberalizacja rynku finansowego. Zadanie
to jest o tyle trudne, że Chińska Republika Ludowa jest państwem o systemie
autorytarnym, które podchodzi niechętnie do jakiejkolwiek utraty kontroli nad
kluczowymi elementami systemu gospodarczego. Natomiast wszyscy pozostali
emitenci, wymienieni w niniejszym artykule, znajdują się w państwach
demokratycznych, gdzie istnieje większe zaufanie do działalności podmiotów
prywatnych. I to właśnie zaufanie jest warunkiem podstawowym, aby waluta
chińska mogła odgrywać znacznie większą rolę w światowym systemie
finansowym, a do tego potrzebne są również odpowiednie instytucje, takie jak:
transparentny rząd, stabilny system prawny, niezawisły wymiar sprawiedliwości,
niezależny bank centralny, dobrze rozwinięte i odpowiednio uregulowane rynki
finansowe. Z tym Chiny mają duże problemy, ale wydaje się, że zmierzają we
właściwym kierunku, ponieważ wejście renminbi do koszyka SDR wiązało się z
przyjęciem reguł Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które obowiązują
także państwa wysokorozwinięte. Niestety istnieje również pewne ryzyko, że ze
względów politycznych reguły te zostały nieco naciągnięte na korzyść Państwa
Środka.
Proces internacjonalizacji waluty chińskiej prawdopodobnie potrwa
jeszcze wiele lat. Ludowy Bank Chin stoi teraz przez zadaniem budowy
wizerunku instytucji odpowiedzialnej nie tylko za sytuację na rynku
wewnętrznym, ale również zdolnej do reagowania na arenie międzynarodowej.
Osiągniecie statusu jaki posiada dolar amerykański, euro, funt brytyjski czy jen
japoński, wiąże się z rozwojem rynku, który postrzegany będzie przez
inwestorów jako bezpieczna przystań. W czasie kryzysu to właśnie tam popłynie
kapitał, co wiąże się z aprecjacją waluty krajowej i spadkiem konkurencyjności
eksportu. Oznacza to, że Chiny muszą być postrzegane zupełnie inaczej niż
dotychczas, czyli nie jako manipulator walutowy, co zarzucił Pekinowi
prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, lecz jako przewidywalny
uczestnik międzynarodowego systemu walutowego, gotowy do pogodzenia się z
faktem, że eksporterzy mogą przechodzić znacznie większe trudności w
okresach globalnego kryzysu. Nie sprzyja temu presja jaką na Państwo Środka
wywierają protekcjonistyczne wypowiedzi prezydenta Trumpa. Przemówienie
- 155 -

Dąbrowski, M., Renminbi a globalne aspiracje Chińskiej Republiki Ludowej,
Przegląd Geopolityczny, 21, 2017, s. 150-157.

prezydenta ChRL Xi Jinpinga w Davos, trzy dni przed zaprzysiężeniem Donalda
Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, pokazało jak wielka jest to
presja. Przywódca chiński oznajmił, że należy nadal angażować się w rozwój
globalnego wolnego handlu i inwestycji, promować liberalizację handlu i inwestycji
oraz powiedzieć nie protekcjonizmowi (Xi 2017). Kontrastuje to z sytuacją
wewnętrzną w Chinach, zwłaszcza w kontekście liberalizacji lokalnego rynku
finansowego i kapitałowego. Pekin stoi przed niełatwym zadaniem, zwłaszcza z
punktu widzenia państwa autorytarnego, które z jednej strony chce odgrywać
coraz ważniejszą rolę w świecie, a z drugiej strony obawia się zmniejszenia
zakresu kontroli nad własną walutą. W długim terminie trudno będzie to ze
sobą pogodzić, ponieważ globalne aspiracje wymagają również pewnych
wyrzeczeń i gotowości podjęcia ryzyka.
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The renminbi and global aspirations of the People's Republic of China
The beginning of the twenty-first century is characterised by the increasing economic
importance of the People's Republic of China. The Chinese economy ranks as the second
largest in the world in terms of nominal gross domestic product (GDP) and the largest
when you take into account the purchasing power parity (PPP). Moreover, China is the
largest trading power in the world. However, the speech delivered by President Xi
Jinping at the World Economic Forum in Davos (17 January 2017) showed that China
may not be as strong as it looks on paper, especially in the face of President Donald
Trump's protectionist rhetoric. In this context, questions arise about the current and
future position of Chinese currency. Another question is whether Beijing's growing
aspirations in the international arena go hand in hand with the strength of the yuan
(CNY), also known under the official name of the renminbi (RMB)? The purpose of this
article is to attempt to answer the above questions.
Key words: China, CNY, global currency, renminbi, RMB, yuan.
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Witold J. WILCZYŃSKI
Polskie Towarzystwo Geopolityczne

REWOLUCJA BOLSZEWICKA
W PERSPEKTYWIE GEOPOLITYCZNEJ.
CZĘŚĆ PIERWSZA: SIEDEM LAT W CARSKIEJ ARMII
W bieżącym roku minie sto lat od rewolucji bolszewickiej, która
przyniosła radykalną zmianę sytuacji społeczno-kulturalnej i politycznej na
rozległych obszarach Rusi, Syberii, Turkiestanu i krajów przyległych. Odcisnęła
ona ponadto silne piętno na sytuacji geopolitycznej w skali globalnej, rzucając w
ciągu kolejnych dekad złowrogi cień na wiele, nawet bardzo oddalonych państw.
Polska należy do krajów, które skutki tego tragicznego paroksyzmu rosyjskich
dziejów odczuły w sposób najbardziej bezpośredni i bolesny.
Konsekwencje rewolucji bolszewickiej, o których mówią podręczniki, były
efektem polityki prowadzonej przez komunistycznych przywódców, ale także
wynikały z sytuacji społeczno-politycznej w Rosji pod koniec panowania
dynastii Romanowów. Decyzje Lenina należy rozumieć w kontekście
historycznym i społecznym tamtego czasu. Sam wybuch jak i przebieg rewolucji
wynikał przecież z sytuacji panującej w carskiej Rosji, z materialnych warunków
egzystencji, zasobności i rozwarstwienia społeczeństwa, jak i z jego duchowych
cech.
Wspomniane warunki i cechy rosyjskiego społeczeństwa były wielokrotnie
opisywane i komentowane w literaturze historycznej i w podręcznikach.
Informacje tam przytaczane stają się udokumentowanymi faktami historycznymi
wówczas, gdy znajdują potwierdzenie w relacjach świadków i uczestników
wydarzeń sprzed wieku. Autorzy tych relacji dawno już odeszli. Na szczęście
byli wśród nich tacy, którzy zdążyli swoje przeżycia i doświadczenia utrwalić na
papierze. Jednym z nich jest Władysław Wilczyński (1884-1969), urodzony jako
obywatel carskiego imperium, kanonier I roty artylerii fortecznej w Wyborgu od
roku 1911 do rewolucji. Nadmorska twierdza Wyborg zlokalizowana była na
terytorium anektowanej Finlandii (oryginalna nazwa Viipuri), na północnym
wybrzeżu Zatoki Fińskiej, w odległości ponad 100 km na północny-zachód od
Petersburga. Jej zadaniem była ochrona portu petersburskiego i Kronsztadu
przed zagrożeniem ze strony obcych jednostek nadpływających z Bałtyku.
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Pamiętniki zatytułowane „Ze wspomnień przeszłości”, Władysław Wilczyński
spisywał ręcznie w ostatniej dekadzie swojego bogatego w wydarzenia życia. Nie
były one nigdy publikowane, natomiast ich odczytanie i udostępnienie w wersji
elektronicznej wzięła na siebie w ostatnich latach jedna z wnuczek autora, Anna
Biały z Reska, która jest w posiadaniu oryginału rękopisu. Całość utworu składa
się z czterech części omawiających kolejne etapy życia: dzieciństwo i okres
młodzieńczy przeżyte głównie na południowym Mazowszu, głównie w
okolicach Drzewicy, Nowego Miasta nad Pilicą, oraz Warszawy (część I), pobyt
na emigracji w Galicji (Kraków, Zakopane), Południowym Tyrolu (Bozen, ob.
Bolzano) i Szwajcarii, głównie w kantonie Berno i w Davos (część II), służbę w
armii rosyjskiej w fińskim Wyborgu i na zesłaniu na północy Rosji (część III),
oraz pracę w niepodległej Polsce w okresie międzywojennym (część IV).
Nieliczne i wysoko wyselekcjonowane treści w końcowej części wspomnień
dotyczą przeżyć z okresu okupacji niemieckiej, zaś czasy PRL skwitowane są
dwoma zdaniami, co wynika z ostrożności, jaka była niezbędna w warunkach
życia w systemie totalitarnym. Poniżej zamieszczone są obszerne fragmenty
trzeciej części „Ze wspomnień przeszłości” Władysława Wilczyńskiego,
dokumentujące realia panujące w Rosji w latach poprzedzających rewolucję.
Władysław Wilczyński
Ze wspomnień przeszłości (fragmenty niepublikowanych pamiętników)
Wyborg I
We wrześniu 1911 roku postanowiłem cichaczem wpaść do domu na
kilka dni (po siedmiu latach pobytu na emigracji, przyp. red.). Udało mi się
szczęśliwie przybyć do domu wieczorem, a rano, „jak na zamówienie”
przyszedł ruski policjant, który mnie aresztował i tegoż dnia pod strażą
dostarczył władzom powiatowym w Opocznie. Po przeprowadzeniu
dochodzenia, komisja poborowa uznała mnie za zdolnego do służby
wojskowej, więc zostałem odesłany do Wojennego Naczelnika w Radomiu, a
ten z kolei postanowił wysłać mnie następnego dnia do Wyborga w Finlandii,
do artylerii fortecznej [...]. Rano drugiego dnia udałem się do kancelarii, gdzie
mi wręczono sporej objętości pakiet, kilkadziesiąt kopiejek gotówki, kwit na
bilet kolejowy i oznajmiono, że pojadę sam, bez przewodnika. To mnie mocno
zdziwiło, boć wiedziałem że pojedynczych poborowych wyprawia się zwykle
pod konwojem żołnierza. Tymczasem sam miałem się sobą opiekować, aby
dojść do oznaczonego celu jako 27-letni rekrut. Idąc do stacji w Radomiu
myślałem, czy nie lepiej byłoby jechać na zachód, lecz rozsądek zwyciężył:
wybrałem trzy lata służby, by być potem wolnym, niż ciągle ukrywać się
przed władzami.
Koleją z Radomia do Wilna jechałem sam, nie szukając znajomości.
Dopiero w Wilnie wszedł do przedziału starszy pan, który zaczął ze mną
rozmowę, po czym poprosił mnie, abym mu przeczytał gazetę, co chętnie
uczyniłem. Opowiedział, że jedzie do Petersburga do syna, który sprawuje
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tam jakiś urząd, więc już w wagonie zaprosił mnie na herbatę do swojego
syna, skąd jest już niedaleko na dworzec fiński.
Po przybyciu do Petersburga mój protektor istotnie wynajął dorożkę,
którą udaliśmy się do domu syna, jadąc brudnymi ulicami, na których błoto
bryzgało spod kół na wszystkie strony, także na nas samych. Jakaż okropna
różnica była między Wiedniem, ba nawet Krakowem, pod względem
czystości, a Petersburgiem. Nigdy nie wyobrażałem sobie aby w stolicy carów
panował taki brud. Po przyjeździe na miejsce musieliśmy się długo czyścić i
myć, aby wyglądać jak ludzie. Po sutym poczęstunku i herbacie pożegnałem
gościnnych ludzi i udałem się w towarzystwie dwojga dzieci, posłanych
przez uprzejmych rodziców, aby mnie odprowadzili na finskij wogzał. 129 km
jechałem już sam, ciesząc się że mam sporo czasu wolnego, więc
pomyślałem, że w Wyborgu zahulam troszeczkę. Tymczasem im dalej od
Petersburga tym mniej słyszę nawet rosyjskiej mowy, a w zamian coś
zupełnie mi nieznanego.
W Wyborgu stałem się już całkiem bezradny: o ile ktoś zrozumiał mnie
na migi, odpowiadał po fińsku i szedł dalej. Łaziłem po mieście jak po
nieznanym lesie, na siłę dogadując się rękoma, aby mi dano coś do jedzenia,
po czym udałem się na poszukiwanie mojej artylerii. Istotnie po przejściu
dużego mostu ujrzałem szereg armat ustawionych w stronę miasta a za nimi
dwa duże bloki, w których domyślałem się koszar. Żeby tam dojść należało
udać się na schody wiodące z ulicy na wyżynę co najmniej 30-metrową,
gdzie stały owe armaty. Gdym wszedł do połowy po schodach do pewnej
szerszej przestrzeni, spotkałem oficera, który schodził na dół. Zwróciłem się
do niego z prośbą o wskazanie mi miejsca gdzie mam się zamusztrować jako
rekrut. Ponieważ nie umiałem dużo po rosyjsku, przemówiłem po niemiecku,
na co oficer kazał mi iść za sobą. Znaleźliśmy się na owym moście, z którego
szła odnoga małego mostu do starożytnego zamku, u wrót którego stał
żandarm. Oficer kazał mu zaprowadzić mnie do sztabu, a sam poszedł w
swoją stronę ze słowami Auf wiedersehen. Od tego momentu pożegnałem
złotą wolność na 7 z górą lat.
Urzędnicy sztabowi wzięli ode mnie pakiet przywieziony z Radomia
przejrzeli go dokładnie, wypytali mnie o to i owo, zapisali nazwisko, imię,
wiek itp., a następnie oznajmili mi, że zostałem przydzielony do I roty
fortecznej artylerii. W końcu przywołali żołnierza, który poprowadził mnie do
pułkowego szpitala na 3 dni pod obserwację lekarza. W czasie tych trzech
dni zdążyłem poznać paru rodaków żołnierzy, którzy udawali chorych. Na
wiadomość, że jestem przeznaczony do I roty, jednogłośnie dali mi
przyjacielską radę, abym lepiej skoczył do zatoki, jako że w I rocie prawie
wszyscy sołdaci idą pod sąd, a potem jeśli nie w aresztanckie roty, to co
najmniej w dyscyplinarny batalion, a stamtąd łatwo można trafić do katorgi.
Przyznam się, że przestraszyłem się trochę, lecz nie miałem chęci skakać do
wody nie skosztowawszy najpierw owego piekiełka. Po skończonych 3
dniach bezcelowego leżenia przybył sołdat i zapytał, kto tu Wilczyński? Po
ujawnieniu się, zwrócił się do mnie słowami: „no, ubierajsa w rotu”. Po 10
minutach znalazłem się w koszarach wśród gromady żołnierzy. Gdy mnie
przeprowadzono do sztabu, okazało się, że komandirem roty jest kapitan
Bremke. Wymienił słowa przywitania, pytał o drobiazgi, po czym kazał mi
pokazać mój ręczny pakuneczek. Przejrzał książki, w których złożył podpisy
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na pierwszych stronicach wyjaśniając mi, że mogę posiadać książki, lecz
żeby on każdą widział i podpisał, a bez tego nie wolno posiadać nawet
elementarza. Rozmowa toczyła się po niemiecku i rosyjsku w obecności
feldfebela, plutonowego i selekcyjnego. Ci trzej panowie czuli się zupełnie
głupio, słysząc swojego dowódcę mówiącego obcym dla nich językiem, a już
kompletnie zbaranieli gdy ponownie rzekł do mnie po niemiecku i to samo
powtórzył po rosyjsku: „jeżeli będziesz miał taką potrzebę, kiedy będę tu w
rocie, nie pytaj nikogo, ani feldfebla o pozwolenie, a zwracaj się wprost do
mnie”. To stwierdzenie pana kapitana było czymś w rodzaju pewnej
przegrody między mną a nimi. W ich pojęciu uchodziłem za kogoś w rodzaju
kuzyna pana kapitana, boć takiego przywileju w carskiej armii prawie nikt
nie dostąpił. Cztery miesiące żyłem w koszarach nie jako sołdat, lecz jako
gość w cywilnym własnym ubraniu, mimo że dano mi osobistego nauczyciela,
który robił mi wykłady teoretyczne o służbie wojskowej, a w pewne dni
chodziliśmy do armat, przy których zaznajamiał mnie z każdą jej częścią i
przeznaczeniem, co też dotyczyło broni ręcznej. Gdyby nie nazwy w
rosyjskim języku to cała ta nauka mogła się skończyć w 2-3 dni, lecz nazwy
poszczególnych części trudniej przyswajałem sobie, więc z tej racji
powtórzenia trwały aż do zapamiętania każdej najdrobniejszej części. Przez
cały czas tych szkoleń zasypywałem mego mentora pytaniami i o inne
rzeczy, nienależące do mojej edukacji. Przy tej okazji dowiedziałem się, że
twierdza Wyborg posiada działa obronne produkcji Kruppa z 1871 roku,
polowe trzy-calowe, a innych dalekosiężnych dział było niewiele, a jeżeli już,
to na wyspie przed Wyborgiem, gdzie stacjonowała IV rota. W dwa miesiące
czytałem już ustawy służby garnizonowej, służby polowej i inne rzeczy, które
żołnierz powinien znać. Wychodziłem z założenia że aby przetrwać w
carskiej armii trzeba się uczyć do tego stopnia, aby dureń nie miał się czego
czepić. Oszczędziło mi to dużo nieprzyjemności, jakie mieli inni koledzy,
którzy uczyć się nie chcieli.
Porządek wewnętrzny wojskowy był taki: godz. 6 pobudka, do godz.
7 mycie, czyszczenie itp., godz. 7 śniadanie, od 8 zajęcia służbowe i inne
roboty do 12, potem obiad do 14, następnie zajęcia do 16 a czasem do 17,
kolacja o 18 i wolne do capstrzyku o 21. Rano i wieczorem zbiorowa
modlitwa z odśpiewaniem hymnu „Boże cara chroń”.
Czasu marnowało się więc bardzo dużo, gdyż do czytania było jedno
jedyne pismo tygodniowe „Sołdackoje czitanje”. Innych pism a i
wypożyczalni książek nie było zupełnie. Polaków było po kilkunastu w
każdej rocie, lecz nie wolno było mówić po polsku, chyba że byliśmy jeden na
jeden. Większość naszych chłopaków to analfabeci, więc dużo miałem zajęcia
przy czytaniu otrzymywanych listów i pisania odpowiedzi. To mi dużo
pomagało aby się nie nudzić, co było nieodłącznym udziałem większości. Z
łaski pana kapitana nie korzystałem, gdyż nie miałem potrzeby zwracać się
o pomoc do niego. Brednie jakie głosili mi koledzy w szpitalu na temat I roty
nie znalazły potwierdzenia w życiu codziennym, a że komandir był może
wymagający, to tylko dla dobra każdego z nas. Bo co to znaczy, aby żołnierz
był brudasem i wszarzem? Miałem sąsiada który spał obok mnie – wszarz
okropny, nigdy nie byłem wolny od jego wszy. Użyłem chuligańskiego
sposobu aby go zmusić do przeniesienia na inne miejsce, a to mu
przysługiwało, jako że starszy był rocznik no i ruski człowiek. Pewnego
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wieczoru położyłem się wcześniej spać niż on, więc kiedy się położył ja już
chrapałem na całego, chociaż nie spałem. Światło przygaszone do połowy,
cicho w koszarach, więc kiedy wymiarkowałem że Wania usypia,
wymierzyłem mu silny „udar” ręką w twarz. Zerwał się, zawołał dyżurnego
skarżąc się, że go uderzyłem, lecz obaj słyszą że śpię, a za czyn we śnie nie
odpowiada się. Na drugą noc na miejscu Wani znalazł się Polak, więc prędko
wykończyliśmy pozostałości po Wani zachowując możliwą czystość. Chyba
najohydniejsze było samo jedzenie: jakość strawy nie odpowiadała temu co
człowiekowi należne. Samo podanie strawy było wprost wstrętne.
Zardzewiałe cynowe kociołki wydawało się na czterech ludzi, którzy
wspólnie czerpali z jednego naczynia. Przecież i były takie twarze, że
wystarczyło z daleka popatrzeć aby odeszła ochota do jedzenia, a co czuli ci,
którym dany osobnik przypadł na udziałowca. Pod tym względem sołdat był
gorzej traktowany niż u dobrego gospodarza prosiak. Do rzadkości należały
takie zespoły, co myły swoje łyżki i owe kociołki gorącą wodą. Inni łyżki myli
językiem a kociołki zimną wodą, więc wołowy lub barani łój miesiącami
oblegał ściany naczynia. Wszystko to było naprawdę niczym wobec
stosunków, jakie miały miejsce do 1905 roku, kiedy to żołnierzy rozciągano
na ławie i wymierzano kary cielesne. U nas za małe przewinienia wysyłano
na jakieś roboty […].
Każdy dzień pobytu między Rosjanami powiększał we mnie
nienawiść do tych ludzi, a zwłaszcza do władz, które odbierały niemal boską
cześć od poddanej ciemnoty. Uświadamianie naszych chłopców było
moralnym obowiązkiem wszystkich rozumiejących przepaść, jaka dzieli
Polaków od Rosji. Krew gotowała się w żyłach, gdy się słyszało wypowiedź
Polaka – oficera, że car jest i polskim carem, czyli w skrócie „nasz cesarz”.
Oficerowie ukrywali się ze swą nienawiścią do Polaków, lecz ci mniejsi bez
żadnego skrępowania krzyczeli „ty polskaja morda, polskaja obrżina” i wiele
innych epitetów anty-polskich. Toteż często z bezsilności płakałem, bo
gdybym miał siłę utopiłbym całą tę bandę w zatoce.
W kilka zaledwie tygodni po zaprzysiężeniu, pewnej nocy około
godziny 1 czuję silne szarpanie za ramię, a po dojściu do świadomości słyszę
rozkaz: ubieraj się prędko. Zaraz poprowadzono mnie do kancelarii rotnej,
gdzie czekał podpułkownik żandarmerii w asyście dwóch szeregowych
żandarmów. Nie powiem, że strachu zupełnie nie odczuwałem, ale ciekawiła
mnie niezmiernie cała ta komedia, gdyż naprawdę nie wyczuwałem czego
mogą ode mnie chcieć. Po załatwieniu formalności wstępnych kazano
umieścić mnie na odwachu pod ścisłym nadzorem, gdzie przebywałem przez
5 dni. Szóstego dnia około godziny 21 zabrało mnie dwóch żandarmów i
poprowadzili do sztabu, gdzie znajdował się urząd żandarmerii. Po wejściu
do dużej sali zobaczyłem żandarmów, pułkownika i podpułkownika, a z
przybyłych ze mną jeden żołnierz został przy drzwiach wejściowych jako
wartownik. Tu uprzytomniłem sobie, że to nie żarty, jeśli takie ubezpieczenia
są poczynione, a prócz tego każdy ma przed sobą pistolet na stole tuż pod
ręką. Jako żołnierz musiałem stać na baczność przez bite cztery godziny,
gdyż znaleźli przy rewizji list od mojego byłego pracodawcy, pana Billa z
Herzogenbuchsee (w szwajcarskim kantonie Berno, przyp. red.), w którym
donosił mi, że na doroczne święto strzelców w Bernie są dobrze przygotowani
i wyliczył ile posiada tysięcy roślin doniczkowych i ich gatunków. Nad tymi
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zdaniami najmocniej się zastanawiali, gdyż według ich pojęcia kwiaty to
zaszyfrowani uzbrojeni ludzie. Podczas prób wyjaśnień tego listu urosło 16
stronic drobnego pisma, w którym umieszczono nawet piosenki dowcipne, o
których zupełnie zapomniałem że je śpiewałem wśród naszych w wolnych
chwilach. W końcu podano mi przez podpułkownika protokoły do podpisu,
czego kategorycznie odmówiłem, motywując tym, że nie wiem co mam
podpisać. Gdy to wypowiedziałem, pan pułkownik wściekł się formalnie,
porwał pistolet ze stołu, przyparł do mnie przystawiając pistolet do skroni
wołając ”Jeśli tylko tym palcem poruszę już cię nie ma! Rozumiesz?”
Odpowiedziałem spokojnie, że rozumiem, ale nie podpiszę tego, czego nie
znam. Wtedy kazał podejść bliżej stołu, sam stanął obok i czytając powoli
wskazywał palcem każdy wyraz, wymawiając dość wyraźnie. Rosyjski na
tyle miałem już opanowany, że mogłem sprawdzić, że nie oszukiwał mnie.
Podpisałem więc dokument, ale nowe piekło powstało z tego powodu, że
podpisałem po polsku, a nie po rosyjsku. Mówiłem, że w Polsce jest mało
szkół, więc nie miałem możności nauczenia się ruskiego, a matka uczyła
mnie po polsku. Ponieważ nie mogli mnie złamać groźbami, więc uciekli się do
grzeczności i rozsądku, co przemówiło mi do przekonania i machnąłem drugi
podpis ruski. Byłem jeszcze parokrotnie badany lecz już zupełnie w
grzecznym tonie, co mniej raziło nerwy. W ciągu 11-miesięcznego pobytu na
odwachu przesłuchiwali mnie różni generałowie z Petersburga, a do mnie
dodali jeszcze pięciu żołnierzy, których nigdy wcześniej nie spotkałem. W
żywność zaopatrywała nas nasza rota, a pop dostarczał nam książki do
czytania. Jeden z naszych miał ze sobą mały modlitewnik, z którego
nauczyłem kanoniera Ciężkowskiego z Radomia czytać, a na przemycanym
papierze także pisać.
Petersburg, Bołogoje, Nowogród Wielki
Wartę przy nas pełniły dwa pułki Strzelców Finlandzkich: nr 7 i 8.
Gdy pilnował nas pułk 7, było u nas wielkie święto: poza wódką mogliśmy
wszystko dostać, aby tylko kopiejki były, a te zdobywaliśmy za niezjedzony
chleb, którego dostawaliśmy w nadmiernej ilości. Pułk 8 był gorszy więc
musieliśmy cudów dokonywać, aby trochę papierosów ukryć tak, aby przy
rewizji nie znaleźli, bo to równało się 24 godzinom niepalenia. Pomimo
największych podstępów ze strony żandarmerii sprawa na koniec lata 1912
nie postąpiła ani kroku, toteż władze postanowiły 4 piechocińców ukarać
dyscyplinarnie po 30 dni aresztu mieszanego i powrót do swych jednostek.
Mnie i kolegę Bondra z II roty artylerii postanowiono przesłać do specjalnej
jednostki karnej uformowanej w 1905 w siole Trubiczyno, oddalonym od
Nowegogrodu o 8 wiorst. Jednostka ta nazywała się „Nieodzielno Uszczebnoj
Batalion” i służyć miała reedukacji niepokornych.
Z Wyborga przesłani byliśmy pod konwojem do Petersburga, gdzie
umieszczono nas w więzieniu wojskowym przesyłkowym, które okazało się
prawdziwym więzieniem, o jakim dotychczas nie mieliśmy pojęcia. Prócz
niedostatku pożywienia największą plagą było robactwo: wszy i pluskwy.
Kilka dni byliśmy skazani na przebywanie w tym rynsztoku. W czasie naszej
bytności w owym więzieniu zachorował następca tronu, mały Aleksy, więc
posłano nas do kaplicy więziennej, gdzie mieliśmy modlić się pod nadzorem
popa, aby Bóg wrócił mu zdrowie. Tyle tego dnia padło pod adresem

- 163 -

ANALIZY I MATERIAŁY, Przegląd Geopolityczny, 21, 2017, s. 158-178.
następcy i jego ojca klątw i innych złorzeczeń, że to dziw, że mury wszystko
to wytrzymały, nie grzebiąc pod gruzami modlących się. W piątym dniu
wszystkich żołnierzy znajdujących się w tej ciurmie pod eskortą bagnetów
odprowadzono na stację kolejową. Czekał tam pociąg składający się z
okratowanych wagonów osobowych, którymi rozwożono ludzi po całym
imperium. Nas, żołnierzy przeznaczonych do różnych batalionów karnych i
łagrów, było kilkudziesięciu. Natomiast cywili to na pewno było ponad 2
tysiące. Całymi miesiącami gnili oni w tego rodzaju dziurach, czekając na
okazję, przy której przesłani będą na miejsca odbywania kar. Cała ta biedota
składała się z ludzi różnego wieku, od starców do dzieci. Nabór tego
pospólstwa, włóczęgów i sierot, trwał całe miesiące, tak długo aż uzbiera się
odpowiednia ilościowo grupa, dla której opłaci się organizować transport.
Każdy taki zatrzymany dostawał dziennie 10 kopiejek za które musiał
wyżyć, a jeśli nie starczyło, to zostawała jedynie śmierć głodowa. Owe 10
kopiejek przechodziły rzecz prosta przez ręce dozorców, którzy dostarczali
pożywienia w postaci chleba i jakiejś lury, więc duża część z tej sumy
pozostawała w kieszeniach służby więziennej. Żeby opisać ową mękę, jaką
przechodzili poddani cara, trzeba być nie lada poetą lub innym artystą pióra,
bo zwykły śmiertelnik nie jest w stanie przedstawić jej chociażby w
najskromniejszym przybliżeniu. Robactwo wypełniało całe wagony tak, że
nie było najmniejszej przestrzeni wolnej od tego plugastwa. Nas jako
obrońców cara i ojczyzny puszczano luzem w ów tłum upiorów, abyśmy mogli
podzielać i odczuwać tę najokropniejszą z nędz. My z kolegą krótko
patrzyliśmy na to, gdyż po paru godzinach wysadzono nas na stacji Bołogoje.
Stąd prowadziła wąskotorówka przez Starą Ruś do Nowogrodu. Zanim
udaliśmy się na kolej musieliśmy noc spędzić w jakiejś izdebce niewielkiej,
do której wpędzono tylu ludzi, że nie było miejsca dla wszystkich aby
uklęknąć na jedno kolano, więc na przemian połowa stała, gdy drudzy
klęczeli na kolanie. Wszy były tu zupełnie tolerowane: któż by zadawał sobie
trud aby niszczyć zwierzątka wędrujące z ziemi po bucie, aby w nim założyć
sobie siedlisko. Zdawało mi się wtedy, że wśród nas najszczęśliwszymi byli
ci, co mieli na sobie jakiś łachman z byłej marynarki co stanowiło część
garderoby. Czy ludzie ci odczuwali swą mękę? Tak, lecz tylko niewielki
procent. Reszta stała pełna humoru z zapałem do hazardu, bo wielu traciło
swoje nędzne kopiejki grając w „orła” z towarzyszami niedoli. Co
podtrzymywało tych ludzi na duchu, jaka im przyświecała nadzieja poprawy
bytu? Nigdy się tego dowiedzieć nie było mi dane. Nie mogłem też zrozumieć
owej niesamowitej obojętności z jaką Rosjanie przyjmowali straszny los, z
jakim przychodziło się im mierzyć.
Po przeżytej owej strasznej nocy przeprowadzono nas do wagonów
aresztanckich. Mimo, że były one ruchomym więzieniem, gdzie jak wszędzie
wszy stadami maszerowały po ławkach, ścianach i podłodze, wyglądały one
w naszych oczach jak wyjątkowo przyzwoite apartamenty, w których można
było wyprostować umęczone kości, odpocząć na ławkach, no i słodko
zdrzemnąć się.
Ile wiorst dzieli Bołogoje z Nowogrodem nie pamiętam, dość że pod
wieczór tego dnia wylądowaliśmy w „gubernialnej ciurmie” w Nowogrodzie,
skąd pozostał ostatni etap do Trubiczyna jako końcowej stacji. Nim jednak
przysłano po nas konwój, musieliśmy 36 godzin odsiedzieć między różnego
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rodzaju przestępcami i poznać życie tego typu obywateli. Niedostatek
pożywienia, brak jakiejkolwiek higieny - oto typowy obraz więzień w
imperium rosyjskim. Pomimo tak marnej wegetacji, mieszkających w tego
rodzaju zakładach nie opuszcza humor. Ludzie ci zawsze śpiewają, a
opowiadaniom baśni nigdy nie ma końca. Pamiętam pewną zwrotkę pieśni
więźnia w Nowogrodzie, która brzmi mniej więcej tak:
„Już nie zgnębi nas baranów,
Nasz Nikołka, nasz Romanow,
Hej, hej ruski narod
w ciurmie wiesijoło żywijot”.
Niedaleki będę prawdy że druga rewolucja w Rosji oparła się
wyłącznie na tego rodzaju elementach, przy pomocy których doszła do
zwycięskiego końca. To nie byli zwykli ludzie, to był żywioł który niszczył
wszystko na swej drodze, dla którego nic nie było drogim, któremu
przyświecała jedyna idea – zemsta za całą przeszłość. Bez dopuszczenia
tych mas do władzy, kto wie jaki obrót miałaby rewolucja 1917.
Trubiczyno
Po przybyciu do Trubiczyna nie śmieliśmy podejść bliżej
przebywających tam kolegów, ciekawych kim są ich nowi towarzysze i za co
zostali zesłani. Aby nie obdarować ich wszami prosiliśmy w łaźni nie żeby
tylko się wymyć, lecz aby także wyczyścić ubrania i przywiezione luzem
ciuchy w gorącej parze, boć nie było wtedy środków innych na wszy. Nasz
batalion należał do 85 wyborskiego pułku piechoty, i był rozlokowany w
trzech wsiach. Administracyjnie stanowiliśmy osobną jednostkę składającą
się z 3 oficerów, 4 feldfebli, i nas 18 żołnierzy [...]. Broń ręczną posiadali tylko
kadrowi, my zesłańcy jej nie posiadaliśmy.
Ponieważ mieliśmy do dyspozycji ok. 40 dziesięcin pola i łąk, więc
cała nasza służba sprowadzała się do pracy w polu, a także w warsztatach:
krawieckim, szewskim i stolarskim. Za pracę płacono 2/3 wartości, a 1/3
szła na amortyzację narzędzi. Mnie przeznaczono do 2 dziesięcin
warzywniaka, a prócz tego pozwolono mi sprowadzić aparat fotograficzny,
więc miałem na cały rok określone zajęcie. Urządzono mi ciemnię nawet
możliwą, więc w niej czułem się jak w domu, bo bez wyjątku nie było wolno
nikomu wchodzić bez pukania i, co najważniejsze, wolno mi było przebywać
tam nocą bez ograniczeń, z czego korzystali i inni koledzy radzi zejść z oczu
obserwatorom. Roboty miałem sporo, bo fotografia w tych stronach była
nowością, więc każdy rad był mieć własne zdjęcie. Panowie oficerowie nie
płacili – jedynie zwracali koszt materiału, dla innych cena była
obowiązkowa: 1 rubel 20 kopiejek za 6 sztuk zdjęć, z czego miałem na czysto
80 kopiejek zarobku. Najwięcej roboty dawały mi klasztory przeważnie
żeńskie, których w okolicy było kilka, a każdy liczył do 150 kobiet w różnym
wieku.
W
warzywniku
zrobiłem
prawdziwą
rewolucję,
ponieważ
zaprowadziłem płodozmian, którego tamtejsi nie znali, sadząc kapustę po
kilka lat na jednym miejscu [...]. Już latem 1912 roku obsadziłem cały sztab
kwiatami letnimi, które wyhodowałem w paczkach od pocisków, mając jeden
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pokój do dyspozycji i całą masę czeredzi do bezwzględnej pomocy w razie
potrzeby. Kara nasza polegała jedynie na tym, że nie wolno nam było
oddalać się gdziekolwiek bez kadrowego, który stanowił konwój i był za
nadzorowanego odpowiedzialny. Z czasem była to jedynie czysta formalność,
gdyż kadra stała moralnie niżej do nas, a poszczególnych osobników
należało upominać dla ich osobistego dobra.
Latem my zesłańcy niczym nie przypominaliśmy żołnierzy, nosząc
duże chińskie kapelusze, chodząc boso i bez mundurów, a całą oznaką
żołnierki były jedynie spodnie. Gdy się wychodziło do sztabu, to z
konieczności należało włożyć odzież wojskową, za to w domu pal licho
mundur. Na ogół nie było nam źle, gdyż grupa była nieliczna, więc zażyłość
była większa i szczersza. Jedynie wyżsi przełożeni zachowywali pewną
powagę, lecz i oni nie wytrzymywali całkowicie, aby od czasu do czasu nie
zaprosić zesłańca na partię szachów lub prosić o dawanie lekcji małym
dzieciom.
Z 18 zesłańców większość stanowili Polacy, Żydzi i na końcu
Rosjanie, między którymi był jeden, który dziwił się że poczytują go za
politycznego, a przecież ojciec ani dziad policjantami nie byli. Dla
podtrzymania kultury sprowadzali nam parę egzemplarzy „Sołdatskiego
czitanija” i coś jeszcze z wydawnictwa ludowego, a my od siebie czytaliśmy
„Prawdę” i inne zabronione gazety, których nam dostarczała nasza kadra.
Zarabiając w warsztatach mieliśmy ogromną przewagę ekonomiczną nad
kadrą, a ta z kolei potrzebowała więcej pieniędzy, co było wodą na nasz
młyn. Poza tym, że nas zesłańców żadna służba nie krępowała, mieliśmy
dużo wolnego czasu, który poświęcaliśmy na utrzymywanie porządku w
koszarach i na kuchni, do którego w końcu przywykli wszyscy mieszkańcy
naszych koszar. Wolno nam było żądać z własnych jednostek
nadobowiązkowej ilości prześcieradeł i innej bielizny, tak że wprowadziliśmy
nową modę, aby koce na łóżkach były pokryte prześcieradłami, co w końcu
stało się obowiązkiem każdego żołnierza. Gdy się weszło do koszar to
zdawało się, że to jakiś odrębny zakład a nie koszary wojskowe, a dowódca
zbierał uznanie od władz sanitarno-wojskowych.
W takim stanie na zesłaniu karnym przetrwaliśmy do wybuchu wojny
w 1914 roku. Po otrzymaniu przez dowództwo rozkazu, aby zlikwidować
batalion, cały dzień zdawaliśmy graty do 85 pułku, a swoje niepotrzebne na
wojnie rzeczy pakowaliśmy do paczek aby je wysłać do rodzin. Po
wykonaniu zadania i po czułym pożegnaniu (co znaczyło „na zawsze”),
każdy wyjechał do własnej jednostki jako uleczony z dotychczasowej
„niebezpieczności.” Po dobiciu się na kolej odczuwaliśmy w całości stan
wojenny. Wszędzie tłok od chłopstwa, chaos, brak jakiegokolwiek porządku.
Każdy działał na własną rękę. W Petersburgu jeszcze gorzej: tłumy
publiczności manifestują na ulicach na czele z popami pod obrazami
cerkiewnymi i pieśnią „Boże cara chroń”.
Wyborg II
Kolej finlandzka również dostała szału, że z trudem dobiliśmy do
Wyborga, a ze stacji do swych rot. W kompanii zastałem jedynie znajomych
zawodowców, a reszta to nowi, nieznani mi ludzie. Wszyscy są podzieleni na
wiadome już czwórki, a ja takiej znaleźć nie mogłem, przez co nie miałem z
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czego zjeść pierwszej kolacji, miejsce do spania z trudem się znalazło.
Głodny przeleżałem do rana. Rano dostałem chleb, lecz herbaty i cukru nie
posiadałem, ponieważ w Trubiczynie cukier i herbata były wspólne, więc na
wyjazd nikt ze sobą tego nie zabrał. Musiałem więc poprzestać na kawałku
chleba i czystej gotowanej wodzie, której mogłem zaczerpnąć własnym
kubkiem. Po tym śniadaniu w liczbie 40 ludzi poszliśmy kilka wiorst do lasu
na budowę platformy pod baterię 4 dział sześciocalowych wymierzonych na
zatokę, na której spodziewano się okrętów niemieckich. Obiad nam
przywieziono, łyżkę drewnianą miałem za cholewą lecz kociołka mi nie dano,
więc poprzestałem na resztkach jakie pozostały, a wiele tego nie było. Pod
koniec dnia przyjechał nasz porucznik, Polak Szyszkowski, który mnie
poznał i zaczął rozmowę ubolewając nad tym, że niepotrzebnie mnie
wywieziono do Trubiczyna. Ponieważ byłem piekielnie głodny więc dawałem
cięte odpowiedzi, a nareszcie zapytałem go: „jeżeli doszliście do
świadomości, że zesłanie moje było niesłuszne to dlaczego nikt nie postarał
się o naprawienie wyrządzonej mi krzywdy?” i dalej: „chociaż mi tam było
bardzo dobrze, o wiele lepiej niż tu, z powodu bytności tam do końca życia
będę nosił piętno zesłańca, które będzie powodem opiekowania się mną
żandarmerii, a przeto nie mogę mieszkać w kraju, więc jeśli przeżyję wojnę
będę zmuszony wyemigrować za granicę”.
Ponieważ cała rozmowa odbywała się w obecności dużej grupy
żołnierzy, wiedziałem że jako szeregowiec zbyt śmiało mówiłem do oficera, co
w wojsku było niedozwolone. Przypuszczałem, że dostanę 5 dni ścisłego tj.
chleb i wodę, lecz później okazało się gorzej. Po zakończeniu naszej rozmowy
pan porucznik siadł na konia i odjechał, a my w szeregach na pieszo
ruszyliśmy do koszar. Po przyjściu zakręciłem się po wodę i chleb, aby
zaspokoić głód. Zaledwie zorganizowałem pożywienie, podeszło ku mnie 3
ogniomistrzów i karabinierów i każą mi się zabierać. Nie była to pierwsza
taka sytuacja w moim życiu, więc pewny byłem, że pójdę do celi. Na moje
pytanie nic nie odpowiadają, tylko jeden warknął „uwidzisz sam”. Po 20
minutach zostałem zamknięty w pokoju bez krat w oknach bez żadnej warty,
co mnie nieco zdziwiło. Po kilku dniach przyszedł do mnie pewien kapitan
artylerii i wypytał, o czym rozmawiałem z porucznikiem Szyszkowskim.
Powtórzyłem przebieg rozmowy oraz powołałem się na 40 żołnierzy obecnych
przy rozmowie. Teraz już przynajmniej znałem przyczynę aresztowania, lecz
nie wiedziałem czym byłem obciążony. Po 12 i pół dniach zabrano mnie do
koszar jako żołnierza, lecz coś nie było w porządku, bo broni mi nie dają i coś
mi się pewna morda za często wije przed oczami. Znacznie później
dowiedziałem się, że porucznik Szyszkowski po powrocie konno do domu po
pamiętnej rozmowie, zdążył napisać raport do swego i mego bezpośredniego
dowódcy, że wykrył we mnie austriackiego szpiega i stało się to to drugiego
dnia po wypowiedzeniu wojny Rosji przez Austrię. Dowódcą roty był jeszcze
stary znajomy kapitan Bremke, który dobrze znał porucznika
Szyszkowskiego, więc owego raportu nie przesłał drogą służbową do
wyższego dowództwa, lecz pojechał osobiście i widocznie przedstawił
sprawę jak należy. Przeto zamiast rozstrzelania za szpiegostwo, zarządzono
śledztwo i tylko dzięki temu wyrwałem się z rąk niechybnej śmierci. Około
trzech miesięcy chodził za mną szpieg, którego nawet już znałem, a co mi
zupełnie było obojętne. Komicznie wyglądała moja służba wartownicza.
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Wysyłano mnie na wartę bez karabinu, który otrzymywałem od
zastępowanego na posterunku kolegi [...].
Kilka dni później stałem na warcie przy bramie wjazdowej, a nasz
Szyszko – tak nazwaliśmy go między sobą – odjeżdżał do domu. Kiedy mnie
zauważył z karabinem w ręku, odwrócił się frontem ku mnie i śledził moje
ruchy tak długo, aż zasłonił go las na zakręcie drogi. Od razu zrozumiałem że
ma „boja”, aby go nie puknąć, co mnie bardzo ucieszyło. Stan taki trwał
zaledwie do następnego dnia, w którym przesłano mnie do tej części roty,
którą bezpośrednio dowodził kapitan Bremke. Zajmowała ona byłe koszary,
które nie mogły pomieścić wszystkich po mobilizacji. Mnie umieszczono jako
przełożonego w osobnym pokoju z 14 rezerwistami, robotnikami fabryk
petersburskich, którzy mało sobie robili z przepisów wojskowych. U nas była
maleńka „republika” i mieliśmy swój wewnętrzny ład, którego nikt nie
próbował zmieniać. W tym żywiole było mi wyśmienicie. Chłopaki dali się
polubić, a oni mnie też przyjaźnie widzieli, gdyż wiekiem dorównywałem im,
ale niechby się pokazał u nas młodzik pełniący służbę dyżurnego i coś chciał
zarządzić, to na pewno 15 par butów poleciałoby w kierunku takiego łba. O 9
tej wieczorem obowiązywała cisza w koszarach i przyćmione światło. My
zawsze gwarzyliśmy do 11-12 każdej nocy. Ze mnie zdjęli nadzór. Wydano
mi to wszystko, co żołnierz mieć musiał i jakoś żyło się z dnia na dzień.
Ustawa wojskowa opiewała, że w czasie wojny dyscyplina przybiera na
ostrości a życie pokazało, że lżej służyć w czasie wojny za frontem niż w
czasie spokoju.
W Wyborgu był mały kościołek, więc każdej niedzieli zbierało się
grono chętnych pójścia na mszę. Tworzono grupy i dodawano przewodnika,
który prowadził taką grupę. Wykorzystując okazję, w każdą wolną od służby
niedzielę chodziłem do kościoła, co pozwoliło mi poznać Polaków z innych
jednostek [...]. Im dłużej wojna trwała, tym częściej Moskale dostawali w
skórę, a akcje Polaków rosły. Już nas zaczęli nazywać Polaczkami, zamiast
jak dotąd katolikami. W tym czasie zaczęło brakować obuwia, ubrania i, co
najważniejsze, zaczęło brakować jedzenia – zamiast kaszy gryczanej
podawano soczewicę. Ktoś kiedyś zrobił z niej ciasto, którym zamazał portret
cara znajdujący się w jadalni i podpisał: „Choczesz wojować - żrej sam”!
Trzy dni prowadzili dochodzenie, lecz sprawcy nie wykryli, przyschło na
carze. W tym czasie dużo rozrywki miałem przy przestrzeliwaniu karabinów,
które co parę tygodni zabierano na front, a nam przysyłano nowe, a raczej
inne stare graty jak niemieckie, austriackie, włoskie, francuskie i japońskie.
Lubiłem strzelać lecz na koniec i to mnie znudziło. Pod koniec wojny
dostaliśmy japońskie kawaleryjskie karabiny, które świetnie strzelały: na
czterysta kroków można było drugim pociskiem trafić pierwszą kulę.
Poprawa naszego bytowania poprawiła się na lepsze gdy 18-letni
stali się już żołnierzami zaprzysiężonymi, więc oni już pełnili wszelkie służby
a starzy żołnierze przejmowali inne funkcje, które często nic wspólnego ze
służbą wojskową nie miały. Ten zestaw ludzi przetrwał już do końca wojny,
w którym było młodzików Polaków do 80 w każdej rocie. Od tej chwili życie
moje zupełnie się odmieniło. Dawano mi rożne uboczne zajęcia, które
uwolniły mnie od wieczornych ćwiczeń i innych gimnastyk. Jedyną służbą
dla mnie, mułły tatarskiego, było to, że co drugi dzień mieliśmy patrol od 9 do
12 godziny nocą. Sytuację na frontach oceniałem na wielkiej mapie
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wywieszonej przed redakcją miejscowej gazety „Karelia”, na której to
codziennie były przesuwane małe flagi państw wojujących w całej Europie,
więc znałem dokładnie sytuację.
Pod koniec lata 1916 roku odwiedziła mnie pani Jadwiga Dziubińska,
która na krótko znalazła się w Petersburgu, i w wolnym czasie przyjechała
do Wyborga. Dużo mi opowiadała o obozach jenieckich i o doli jeńców, którzy
dziesiątkami marli od tyfusu bez żadnej pomocy lekarskiej, a Komitet
Niesienia Pomocy Jeńcom Wojennym nie posiadał na tyle środków aby
skutecznie pomagać. Na krótko przed panią Dziubińską gościliśmy kapitana
Kochanowskiego, który dostał się do niewoli w Przemyślu, po kapitulacji tej
twierdzy. Z Uralu, gdzie go zesłano, w towarzystwie swojego ordynansa
przedzierał się do Szwecji, w czym daliśmy mu skuteczną pomoc. On też
mówił o nędzy jenieckiej.
W czasie wojny w Rosji brakowało oficerów niższych rangą, toteż
czterokrotnie dokonywano naboru wśród szeregowych do szkoły oficerskiej.
Po 6 miesiącach otrzymywali oni umundurowanie i jeden miesiąc urlopu. Z
kilkudziesięciu zwerbowanych w naszym garnizonie powrócił do nas po
szkole tylko jeden, a o innych znajdowaliśmy notatki w gazetach, że zginęli
jako bohaterowie. Proponowano również mi takowe wystąpienie nad poziom,
lecz kategorycznie odmówiłem przy pomocy głupkowatej miny. Rok 1916 był
to rok pod znakiem rewolucji. Wystarczyło bliżej zaobserwować chociażby
oddziały żandarmerii aby zauważyć „ostre pogotowie”, a i w łonie jednostek
wojskowych stosowano tajne uprzedzające posunięcia. 3 maja 1916 r.
zostałem wysłany bezterminowo z bronią za bramę, niby to dla nadzoru
okolicy, czy ktoś gdzieś nie robi zdjęć lub obserwacji. Nie otrzymałem jednak
zwykłego rozkazu, co wywołało u mnie podejrzenie, że tą drogą chciano mnie
na ten czas wyrugować spośród żołnierzy. Ponieważ dzień był piękny i
ciepły, czułem się szczęśliwy wśród olbrzymich głazów przeplatanych lichym
porostem sosny. Siedząc tak zauważyłem człowieka idącego na teren
zakazany. Szedł on w stronę fosy, skąd łatwo można było podłożyć bombę
pod składy prochu. Po małym pościgu zmusiłem gościa do pójścia ze mną na
moje stanowisko, gdzie pokazałem mu aby siadł i uspokoił się, bo ledwo
dychał ze strachu przed błyszczącym bagnetem. Dałem mu papierosa i
poprosiłem o wywrócenie kieszeni, w której był maleńki notesik i nic więcej.
Długo walczyłem z sobą co mam zrobić z facetem? Oddać go żandarmom –
śmierć niewątpliwa, zataić zajście - może ktoś ma mnie pod obserwacją?
Koniec końców machnąłem ręką aby uciekał ile sił w nogach. Dwa razy nie
powtarzałem: ruszył z kopyta, że błoto bryzgało i tylko stale się oglądał czy
nie mierzę do niego. Siedziałem do zmroku, a kiedy wróciłem do koszar, nikt
mnie nie pytał o nic.
Na parę dni przed wystąpieniem Keryńskiego (Aleksander Kiereński,
przywódca rewolucji lutowej 1917 roku, od lipca premier rządu, obalonego w
listopadzie przez bolszewików, przyp. red.), posłano mnie daleko od miasta
do baterii dział na wartę, na czele trzech młodych Ukraińców. Przetrzymano
nas tam całe 3 doby bez dostarczenia nawet pożywienia. Uprosiłem u ludzi
trochę kartofli które piekliśmy, a wartę sprawowałem sam, bo chłopcy stojąc
niemal zasypiali. Kiedy później zrobiłem zestawienie wydarzeń, to okazało
się, że w tych dniach właśnie dokonywał się w Petersburgu przewrót.
Czwartego dnia rano przysłano nam zmianę warty, więc miałem dzień
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wolny, a wieczorem dali mi dobowy dyżur w kuchni. O godzinie 6 wieczorem
wstąpiłem na służbę, więc robimy z kucharzami wszystko co należy. O
godzinie 9 wieczorem powinien być apel wieczorny, a tu nic się nie dzieje.
Słyszymy jakieś szumy, kroki, nawoływania, lecz nie wiemy co one
oznaczają, a pójść na wywiad nie wolno, bo można podpaść. Dopiero o
północy przyszli żołnierze po wodę gotowaną na herbatę, i dopiero oni
opowiedzieli, co zaszło w koszarach o godzinie 9. Apel wieczorny odprawiał
zawsze sam feldfebel bez oficerów, a tego dnia przybyli młodzi oficerowie.
Żołnierze zebrali się jak zwykle, odmówili przepisane modlitwy, ale
zaintonować hymnu nikt nie chciał. Wtedy oficerowie sięgnęli po rewolwery,
strasząc ich użyciem, lecz i to nie zadziałało. Kiedy ktoś krzyknął „w różjo”,
oficerowie zwiali do domu, a uzbrojona rota udała się do miasta, gdzie trochę
postrzelali na „vivat”, po czym powrócili już zupełnie innymi ludźmi.
Następnego dnia już o godzinie 7 rano oficerowie byli w koszarach
udekorowani czerwonymi kokardami, a nasz Szyszko szeroką szarfę
przepasał przez ramię, której końce sięgały niżej kolan. Na kuchni
wytrzymałem do końca jak za starego reżimu, bo rewolucja rewolucją a
żarcie być musi. Po zmianie i wypoczynku zabrałem karabin i udałem się na
poszukiwanie pewnego urzędnika wojskowego, z którym chciałem zrobić
obrachunek, lecz po trzech dniach szukania dałem za wygraną. Pozostał mi
Szyszkowski, lecz nad nim długo myślałem, gdyż miał troje małych dzieci,
które nie były winne temu że ojciec był łajdakiem. Dzieci sprawiły, że nie
przybiłem łajdaka gdzieś do ściany, do czego miałem pełne prawo. Był
jeszcze nasz feldfebel lecz nie wart był aby brudzić bagnet lub kulę
marnować, wystarczyło parę kopniaków dla głupca. Wojsko przestało być
jakąś organizacją, a stało się gromadą chłopstwa, gdzie nie pozostało śladu
z dyscypliny. Każdy robił co chciał. Na szczęście była grupa ludzi, którzy
samorzutnie podtrzymywali elementarny ład, bo inaczej nie miałby kto jeść
ugotować. Pierwsze dni rewolucji w Wyborgu były bezkrwawe, a dopiero
cokolwiek później powstała kilkunastoosobowa grupa, która polowała na
sztab oficerów. Tych przyprowadzali pojedynczo na most, z którego zrzucano
ich do wody pilnując, aby który nie wypłynął na ląd. O ile był ktoś na tyle
silny, że dopływał do brzegu, to tam zawsze stał żołnierz, aby śmiałka
stuknięciem pałką w czoło odepchnąć na większą wodę. Polacy chociaż dużo
mieli do pomszczenia, takiej ohydy nie czynili. Od pierwszych dni rewolucji
zaczęły się wyłaniać w szeregach armii grupy narodowościowe, co my
uczyniliśmy także. Okazało się że mamy wokół Wyborga około 400 Polaków,
których postanowiliśmy ująć w karby organizacyjne. Aby temu sprostać
należało zebrać pieniądze. Było nas zaledwie paru zaangażowanych
chłopaków na czele z panem Bogusławskim, chorążym piechoty. Na małym
posiedzeniu postanowiliśmy zwołać walne zebranie na ściśle określony
dzień, przy czym każdy z nas dostał rejon, w którym miał powiadomić
znajdujących się polskich żołnierzy o czasie i miejscu zebrania. Prócz nas
było parę rodzin arystokracji polskiej osiadłej tu na czas wojny, oraz 14 osób
polskich mieszkających od dawna na tym terenie. Najważniejszą
osobistością był ksiądz, z pochodzenia Szwed, który porzucił zawód
inżyniera, w Rzymie przeszedł teologię, a w Krakowie studiował język polski
i przyjechał do Wyborga aby służyć tym 14 polskim wiernym.
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Zebranie udało się zorganizować. Utworzyliśmy „Towarzystwo
Polskie w Wyborgu”. Przewodniczącym został wybrany przez żołnierzy kol.
Bogusławski z PPS, do zarządu wszedł ksiądz, ktoś z pań i kilku żywszych
żołnierzy. Już na pierwszym posiedzeniu postanowiliśmy urządzić koncert
polsko-fiński, aby zdobyć środki, gdyż postanowiliśmy pracować kulturalnie,
a zwłaszcza organizować kursy dla analfabetów których mieliśmy ok. 45.
Koncert się udał, mieliśmy sporo grosza do dyspozycji. Zrobiłem ogłoszenie w
polskich gazetach aby ludzie dobrej woli przesyłali nam książki. Prócz tego
kupiliśmy ich trochę w Moskwie. Pojechałem też do Kijowa, gdzie kupiłem
sporo książek. Zaprenumerowaliśmy parę pism, więc świetlica była co dzień
pełna. Wszystko udało się zrobić. Zebraliśmy ludzi, uzyskaliśmy lokal ku
temu, wyszukaliśmy parę nauczycielek i praca ruszyła z miejsca pełna parą.
Ogólne zebrania robiliśmy co tydzień, na które przybywali rożni ludzie i
różnych przekonań politycznych, a wszystkich łączyła „przyszła niepodległa
Polska”. Wypuściliśmy polskie paszporty, w które chcieli się zaopatrzyć
nawet nie-Polacy. Raz przyszedł do mnie pewien starszy pan i mówił
kalecząc polszczyznę, że on jest takoż Polakiem „i prose was kolego, abyście
dali polski pasport”. Okazało się, że był to zwolniony już ze służby generał, a
bojąc się rewolucji chciał się zabezpieczyć polskością. Zapytałem czy był
Polakiem gdy służył carowi? Ponieważ nie dawał odpowiedzi na moje
pytanie, przypomniałem mu, że wtedy mówił po polsku takie wyrazy, których
w obecności kobiet nie wypowiada się. Nie, panie generale, nam takich
Polaków nie potrzeba i pan nigdy tego paszportu nie dostanie. Dawał 100
rubli lecz i to nie pomogło. Była w Rosji ustawa pozwalająca Polakom
awansować do podpułkownika. Gdy chciał iść wyżej, musiał przyjąć
prawosławie i stać się Moskalem. Dla takich renegatów nie miałem litości i
nigdy jej mieć nie będę.
Należałem do komisji ogrodniczej ustanowionej dla hodowli warzyw,
których było brak. Zarabialiśmy tam po 100 rubli miesięcznie, ale kiedy
powstało Towarzystwo, rzuciłem to wysokopłatne zajęcie. Nauka jednak
prędko przejadła się żołnierzom. Coraz częściej otrzymywałem wiadomość o
małej frekwencji w szkole, więc jeździłem do koszar i gnałem żołnierzy do
szkoły. Kiedyś usłyszałem od jednego z nich: „co cię to obchodzi, że nie
umiem czytać i pisać, czy myślisz że mnie wójtem zrobią?” Po paru
miesiącach musieliśmy zrezygnować z nauczania. Za to na potańcówkach
chłopaki cudów dokonywali, aż zazdrość brała.
Szeregi wojska rzedły gwałtownie: jednych zwalniano a drudzy
dawali sobie urlopy bezterminowe. Polacy postanowili stworzyć
wyodrębniony batalion, co też uczynili, a na tajnym posiedzeniu
postanowiono zostawić po dwóch-czterech ludzi w jednostkach rosyjskich,
aby wiedzieć zawsze co w trawie piszczy. Między innymi pozostałem i ja na
miejscu, śledząc postanowienia Komitetów w stosunku do mniejszości
narodowych. W międzyczasie dowiedziałem się, że grupa likwidująca
„burżujów” przypomniała sobie byłego kapitana, a obecnie podpułkownika
Bremke. Kiedy dowiedziałem się, że następnego dnia o godzinie 9 Bremke
ma być zrzucony z mostu, uzbroiłem się i udałem do jego kwatery,
znajdującej się za miastem. Kiedy oznajmiłem z czym przychodzę, nie dał
wiary. Na koniec dał się jednak zaprowadzić do rodziny Zamoyskich, z
którymi miałem znajomość, gdzie przenocował. Rankiem w cywilnym
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przebraniu odjechał do Szwecji. Jaki go spotkał los, nie dowiedziałem się od
jego rodziny, która od owego wieczora żadnej wiadomości od niego nie miała.
Likwidatorzy poszli po Bremkego, którego mimo przeszukania od piwnic po
strych nie znaleźli. Nie tyle łączyło mnie z nim to, że miał żonę Polkę, że
dzieci jego chętnie przebywały w moim towarzystwie, ale to, że obronił mnie
przed sądem polowym i ostrzegał przed takimi, jak porucznik Szyszkowski.
W końcu marca 1918 roku batalion polski wyjechał do Rosji, a nas
ponad 50 pozostało w Wyborgu. Później władze sowieckie przekazały cały
sprzęt po 300 tys. armii, czerwonej organizacji robotniczej. Tymczasem na
północy Finlandii formowała się Biała Armia, której Niemcy przydzielili 75
tysięcy bagnetów. Przejęcie sprzętu przez czerwonych szło nadzwyczaj
ślamazarnie. Zarządy składów i magazynów pozostawały nadal w rękach
dawnych ludzi, którzy widząc bałagan sprzedawali całe magazyny amunicji
i inne rekwizyta wojenne po wysokich cenach agentom białych. Wielu Rosjan,
którzy mogli powrócić do domów, zostali aby się dorobić majątku na takiej
właśnie wyprzedaży. Tak uczyniło też paru Polaków. Naśmiewali się z tych
co nie chcieli lub nie umieli uprawiać podobnego handlu.
Pod koniec kwietnia 1918 roku wojna domowa przybyła pod Wyborg,
którego bronili wyłącznie czerwoni robotnicy, bez żadnych z góry określonych
planów, a w mieście większość ludności była przeciwko nim. Po oblężeniu, 28
kwietnia Wyborg padł jako ostatnia ostoja czerwonych. Po wyjściu z kryjówki
zobaczyłem – o dziwo – żołnierzy austriackich, z którymi bezskutecznie
chciałem zacząć rozmowę. Okazało się, że byli to Finowie uzbrojeni i
umundurowani przez białych, którzy zakupili lub otrzymali w prezencie
umundurowanie od Austrii. Po przyjściu jeszcze kilku znalazł się jeden, który
mówił po rosyjsku. Nakazał, aby ujawnił się każdy kto jest w tym domu, co
zostało natychmiast wykonane. Więc wyszło 17 Polaków, kilku Rosjan i
spora gromada kobiet różnej narodowości. Zostaliśmy otoczeni kordonem i
poinformowano nas, że pójdziemy do sztabu, który wyda nam zezwolenie na
dalszy pobyt w Wyborgu. Mnie to wszystko jakoś bawiło, lecz Rosjanie
przeczuwali najgorszy koniec. Chciałem im wytłumaczyć, że to nic takiego
strasznego, że chcą zaprowadzić swój ład więc muszą wiedzieć kto i skąd
jest. Tymczasem Finowie prowadzili nas do owego starożytnego zamku. Tam
na placu przy kamiennej ścianie zatrzymali wszystkich i zaczęli nas
sortować. Kobiety z dziećmi wyłączono i zamknięto w jakimś pokoju, a
mężczyzn zaczęli ustawiać pod ścianą nie według wzrostu czy wieku, lecz
według przyzwoitości ubrania. Dobrze ubrani w futra i kapelusze pierwsi
ustawieni byli na prawym skrzydle, ja zająłem ostatnie miejsce na lewo, bo
też wyglądałem na żołnierza-łajzę. Przed każdym z nas postawiony był
żołnierz z bronią. W całej tej fińskiej hałastrze nie widziałem żadnej szarży,
sami szeregowi, którzy głośno się śmiali z papierosami w ustach. Po chwili
dwaj żołnierze podeszli do owego Rosjanina którego pocieszałem i coś mu
śmiesznego mówili, lecz on nie mógł ich zrozumieć. Wtedy jeden z nich
wypalił mu w piersi, po czym ten upadł na wznak i zaczął nogami
wykonywać ruchy chodu, a rękoma szeroko rozłożonymi drapał kamienie
bruku. Tak długo jak dawał znaki życia, kaci palili papierosy z uśmiechem
na twarzy. Po skonaniu pierwszego w ten sam sposób postąpili z kolejnym,
podczas gdy reszta stojących patrzyła na to, czekając własnej kolejki.
Powstał krzyk przeokropny czekających na śmierć, a jeden Polak nie
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wytrzymał i skoczył do wody. Nie daleko odpłynął i zastrzelili go. Później
widziałem jak go za nogi wlekli do trupiarni. Jak długo to trwało nie wiem.
Stałem się zupełnie drętwy i czułem okropny żal, że matka nigdy się nie
dowie co się ze mną stało, a prócz tego widziałem przechodzących ludzi,
których znałem w ciągu 34 lat życia, a byli i tacy którzy coś mi mówili.
Nareszcie przybył jakiś oficer i pyskował coś po swojemu, co nie czyniło
żadnego wrażenia. Dopiero kiedy przeszedł na niemiecki, zrozumiałem go.
Wydało mi się, że coś mi zdarło skórę od czubka głowy poprzez całe ciało aż
do pięt, po czym stałem się zupełnie trzeźwy. Odpowiedziałem mu, że
jesteśmy Polakami na dowód czego pokazałem mu paszport i wyjaśniłem, że
nie możemy jechać do domu, gdyż Niemcy nas nie przepuszczą przez swoje
okopy. W odpowiedzi wyrwał granat i zagroził, że nas poszarpie co nie
wywarło na mnie żadnego wrażenia, gdyż wiedziałem że stoi przed każdym
z nas jego żołnierz, więc tego nie uczyni. To się sprawdziło, bo granat włożył
za pas, a żołnierzom wydał jakąś komendę, na którą zabrali pozostałych
żywych i zamknęli nas w komórce razem z kobietami, a na placu pozostało
siedmiu zabitych. W komórce tej przebywaliśmy 48 godzin w głodzie, w
nieustannym strachu, gdyż jak doba długa to co pewien czas otwierają się
drzwi albo kogoś sadzają nowego, lub też wywołują kogoś, kogo zaraz po
chwili przed naszym oknem rozwalają. Dopiero na dzień 1 maja jakaś ręka
podała nam po kawałku czerstwego chleba i rozkaz wyjścia. Chłopcy
uderzyli w krzyk i z trudem dali sobie wyperswadować, że gdyby nas
zabierali na śmierć, to by nam chleba nie dali bo go sami za wiele nie
posiadają. Tym razem dobrze kalkulowałem, bo istotnie zabrano nas na
manifestację 1-majową. Po wyjściu z cytadeli na most, z trudem wepchano
nas między czerwonych, którzy oddali się białym w niewolę. Ani początku
pochodu ani końca na całą szerokość mostu nie widać, a to wszystko
opasane wojskiem białych. Pochód ten przemaszerował po ulicach Wyborga
w takt marsza wojennego. Na koniec wprowadzono nas na obszerny plac,
między dwoma koszarami po pułkach strzelców nr 7 i nr 8. Ktoś zaczął
wywoływać narodowości i te musiały wystąpić i zająć gdzieś wyznaczone
loże. Podczas tej segregacji podałem hasło naszym aby czekali końca i nie
mieszali się z żadną nacją. Nareszcie pozostało nas ponad 20 ludzi na placu i
ktoś pyta cośmy za jedni, że jeszcze tu stoimy, więc na to ja wystąpiłem i
oznajmiłem, że nas nie wyczytano gdyż jesteśmy Polacy. Acha - odpowiada.
Po czym dano nam osobny pokój na mieszkanie, w którym nic absolutnie nie
było tylko ściany odrapane i brudne podłogi. Zainteresowałem się piecem
więc opatrzyłem go ze wszech stron a na wierzchu znalazłem po ruskich
książkę, która stała mi się czymś drogim, więc siadłem na podłogę i
wgłębiłem się w czytanie bajek. Ile czasu czytałem tę książkę nie wiem, gdyż
zapomniałem o wszystkim, aż tu nagle przywraca mnie do świadomości
ostry, podniesiony głos w języku niemieckim. Gdy stanąłem na nogach
zobaczyłem oficera białych z rewolwerem w ręku, a za nim dwaj żołnierze z
bronią gotową do strzału. Zwracam się z pytaniem co się stało, na co oficer
mówi mi, że przez to okno (wychodziło na ulicę) ktoś przyjął podaną paczkę,
którą chce widzieć w ciągu 5 minut albo wszystkich wystrzela. Zwracam się
do chłopców i mówię im, co nas spotka o ile paczki nie znajdą, lecz ci jak
zaklęci milczą, żaden nic. Naraz salwa ognia, robi się ciemno od dymu i
kurzu z tynku rozbitego. Ale dopiero po drugiej próbnej salwie jakiś cholerny
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kresowiak odzywa się, że on zna tego, który przyjął paczkę. Zaraz to
oznajmiłem oficerowi, więc kazał się prowadzić do odbiorcy. Okazało się że
odbiorca był z innego pomieszczenia, jakiś Rosjanin, który paczkę pokazał, a
że zawierała trochę jedzenia a nie jakąś broń, więc cała heca na tym się
skończyła. Po paru dniach władze wojskowe przeprowadziły dochodzenia w
wyniku których były dwie drogi: wolność lub śmierć. Polakom przypadło to
pierwsze, lecz od tego czasu co dzień o godzinie 6 rano słychać było grę
kulomiotów,
pod
ogniem
których ginęło
według danych ludzi
wtajemniczonych po 300 czerwonych. W dniu zajęcia Wyborga biali w ciągu
3 godzin wymordowali 1500 ludzi, w czym były kobiety i dzieci. Jeden z
naszych, kolega Korno z Warszawy, znalazł się w dużej grupie cywilów
prowadzonych na miejsce kaźni, więc wiedząc co go czeka, rzucił się do
ucieczki w stronę przedmieścia. Pomimo gradu posłanych za nim kul uciekł i
powrócił później ze mną do Warszawy. Mimo to, po zwolnieniu nas
musieliśmy zająć się pogrzebem 21 Polaków i pochować poległych w dniu
masakry. Mimo usilnych starań nie zdołaliśmy od białych uzyskać tyle
desek, aby każdemu z poległych dać własną trumnę. Dano nam zezwolenie
na uroczysty pogrzeb, na który przybył adiutant Mannerheima, dowodzącego
wojskiem białych. Wygłosił przemówienie nad grobem, w którym wyraził żal
za zaszłą pomyłkę i złożył wiązankę kwiatów. Pogrzeb wypadł w niedzielę.
Na czele szedł orszak kościelny, za nim wozy z trumnami, kolumna Polonii, a
na końcu ciżba miejscowej ludności licząca ok. 1500 osób. Chociaż był to
początek maja, jak na Finlandię pora dość wczesna, to jednak tak wiele ludzi
przyszło z kwiatami, którymi ustawione trumny nad grobem były całkowicie
pokryte. Najżałośniejsza scena odegrała się, gdy zdjęto wieka z trumien. Jak
i kiedy nasi chłopcy zaskarbili sobie wśród tubylców tyle miłości i szacunku,
nie wiem. Widziałem tam sceny takie, o których na obczyźnie nikt śnić nie
mógł. Starzy Finowie klęcząc przy trumnie Polaka rwali garściami włosy przy
niesamowitym krzyku, przy innej grono młodych kobiet, a jeszcze przy innej
całe rodziny do dzieci małych włącznie. Widziałem dużo pogrzebów, lecz
czegoś podobnego w życiu nie spotkałem. To nie był zwykły hołd dla
zmarłych – to było zawarcie jakiegoś nieplanowanego sojuszu między
dwoma narodami. Po paru godzinach na cmentarzu wyborskim wyrósł
niewidziany dotąd duży grób na którym wzniósł się wysoki polski krzyż. Tu
pozostał najmilszy z miłych młodziutki Zalewski z Warszawy, któremu pięć
kul z kulomiotu przebiło piękne czoło. Nazwisko Bolesława Zalewskiego
istnieje na liście zamordowanych Polaków w Wyborgu, był on sekretarzem
kancelarii artylerii, miał 25 lat.
Po pogrzebie kolegów zakończyliśmy życie koleżeńskie, a każdy na
własną rękę szukał jakiejś pracy, boć nastały dni głodowe. Zaciągnięto nas
na listy stałych mieszkańców miasta, przydzielając każdemu nikłą rację
żywnościową. Jedynie końskie mięso było tanie, więc nadrabiano koniną
braki innych artykułów. Mieliśmy wcześniej zapasy żywności, lecz te w
czasie naszego aresztowania zostały zrabowane. Moje mieszkanie po
powrocie nic absolutnie nie zawierało, prócz fotografii Józefa Piłsudskiego na
ścianie, która pozostała nie uszkodzona. Na domiar złego władze zrobiły z
nas zakładników, którzy mieli odpowiadać życiem za zabicie fińskiego
kolejarza w Petersburgu, i to z nadwyżką dwóch za jednego. Tak przeżyliśmy
miesiąc maj 1918 roku w Wyborgu, mając po 350 g chleba tygodniowo.
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Helsinki, Lipawa
Pod koniec tego miesiąca przyszła do Wyborga wiadomość, że
dozwolony jest wyjazd 100 osób z Wyborga do kraju drogą morską, ze
wskazaniem że pierwszeństwo mają kobiety, których mieliśmy sporo, a były
to żony żołnierzy poległych w ciągu całej wojny. Okazało się później, że
powstał jakiś komitet reemigracyjny, za którego staraniem pozwolono na
wyjazd 300 ludziom: po 100 osób z Helsingfors (ob. Helsinki, przyp. red.),
Terijoki, i Wyborga. W ostatnim dniu maja znaleźliśmy się w Helsingforsie,
gdzie nas załadowano na statek sanitarny, który nas przewiózł do Lipawy
(miasto portowe w Kurlandii, obecnie na Łotwie, oryg. Liepāja, przyp. red.).
Przed wejściem na pokład każda z trzech grup wybrała po 2 delegatów,
których niemiecka komenda w Helsingfors udekorowała w szerokie opaski
na rękaw lewy z dużą okrągłą pieczęcią wojskową, co oznaczało
przełożonych grup. Dla grupy wyborskiej ustanowiono dr. Sikorskiego z
Lublina i mnie, a innych już nie pamiętam, prócz inżyniera Kopytowskiego z
Warszawy. Cała ta grupa składała się przeważnie z części kobiet i dzieci,
których bywało i po troje u matki wdowy. Na statek załadowano nas przed
południem a dobiliśmy do brzegu kawał po północy następnego dnia.
Trzymano nas na pokładzie bez pozwolenia wyjścia na ląd do czasu, aż
zajechała taksówka, z której wysiedli oficer niemiecki i cywil, który się
mianował wysłannikiem Rady Regencyjnej z Warszawy do spraw
reemigrantów. Między innymi oznajmił, że panowie delegaci mogą
zamieszkać w hotelach, a pospólstwo pójdzie do baraków, które są
przygotowane przez Niemców na nasze właśnie przyjęcie. Po takim
przywitaniu wypuszczono nas na ląd, gdzie pan delegat oznajmił, że Niemcy
nas wymyją, zaszczepią ospę i będziemy mogli jechać już do swych domów.
Na koniec dodał, że otworzył biuro w pobliżu obozu, do którego każdy się
zgłosi po jakieś zezwolenie, na które Niemcy wydadzą karty przejazdowe na
kolej, a ta drobnostka będzie kosztować jedyne 64 marki niemieckie. Miałem
prawo pójścia do hotelu, lecz sama ciekawość: „jak to jest w baraku” zmusiła
mnie wprost do tego, że poszedłem do obozu, a nie hotelu. Zajechały 2
samochody po bagaże, a my udaliśmy się za przewodnikiem Niemcem do
obozu. Po przyjściu na miejsce okazało się, że barak rzeczywiście był
możliwie czysty. Dużo słomy na legowiska i 2 starszych już gości – w
mundurze piechoty z marynarki. Na widok pieczęci na mojej opasce, ręce
podnieśli do czoła, czyli salutowali jej. Po kwadransie już mam znajomość z
Niemcami, a za pół godziny idę z nimi na piwo do miasta, nie czekając na
niemiecką kolację w obozie. Gdyśmy przechodzili ulicą koło piekarni,
stanąłem urzeczony na widok olbrzymiego obwarzanka w oknie
wystawowym. Cały czas pobytu w Wyborgu mówiono nam, że po stronie
niemieckiej brak chleba, a tu takie luksusowe cuda. Zapłaciłem za piwo 20
„ostrubli”, za to wolność miałem nieograniczoną. Wychodziłem z obozu mimo
warty kiedy chciałem, a co ważniejsze, mogłem wyprowadzać za bramę
każdego, z czego najwięcej korzystały kobiety z dziećmi, dla których mogły
kupować mleko i inne artykuły żywnościowe. Co najważniejsze,
dowiedziałem się, że przed nami był już transport reemigrantów, których
Niemcy w ciągu 8 dni posłali do kraju, mimo że nie było żadnego wysłannika
Rady Regencyjnej. O ile na początku ucieszyłem się, że wreszcie mam opiekę
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nad sobą już polską, co mnie w pewną pychę wbijało, to jeszcze tam w
Lipawie doznałem przykrego rozczarowania. Drugiego dnia czy trzeciego –
tego dobrze nie pamiętam, otrzymałem zaproszenie od p. Delegata na
oznaczoną godzinę wieczorową [...]. W trakcie spotkania ktoś zapytał, kiedy
wyjeżdżamy do kraju.? Czy delegat nie zrozumiał pytania czy też z
rozmysłem zagadał o czym innym, bo zamiast określić czas wyjazdu, dał jak
i czym odjedziemy. Panowie pojedziecie 3 klasą bardzo wygodnie bo Niemcy
mają te klasy bardzo czyste. Dr Sikorski odpowiedział na to: nam rozchodzi
się o matki z dziećmi, które długo nie mogą pozostawać w takich warunkach,
a my to możemy tu czekać i dłużej bo jak widać jest co jeść. Pan delegat i na
ten wywód nie wypowiedział się wprost, lecz drogą okólną bo powiedział:
„Ach tam chłam i łajdactwo, to gałgaństwo pojedzie końskimi, świńskimi,
cielęcymi wagonami”. Krzesło ze mną po tych słowach zaczęło się poruszać i
czułem, że mną podrzuca do góry. Nie uszło to uwagi dr. Sikorskiego, który
dał mi znać aby wyjść z nim do przedpokoju, gdzie zwrócił mi uwagę na to,
że niebezpiecznie jest wszczynać dyskusje z tego pokroju osobnikiem, który
zdolny jest wyrządzić bliźniemu największą krzywdę. Uznałem za słuszne
twierdzenie dr. Sikorskiego, więc udałem obojętnego na wszystko i tak
powróciłem do baraku. Całą noc przeżuwałem wypowiedź pana delegata i
przyszedłem do wniosku, że może ojczyzna rada by była, gdyby żaden z nas
nigdy nie powrócił do niej, gdyż jej niepotrzebny chłam, gałgaństwo i
łajdactwo. Nic słówka nikomu nie rzekłem o tym w obozie, cierpiałem przeto
podwójnie. Piątego dnia spotkałem na ulicy delegata z oficerem, zatrzymałem
się i pytam: kiedy jedziemy do domu? Zamiast odpowiedzi pyta mnie gdzie
my mieszkamy? Tego mi było za dużo! Zabrałem tych, którzy wpłacili w
biurze delegata żądane opłaty, i udałem się do owego biura w którym na
szczęście już urzędował sam delegat, od którego jasno i kategorycznie
zażądałem zwrotu ludziom ich wpłat. Po dość nieprzyjemnej rozmowie
przyszedł do przekonania, że lepiej jest zwrócić „wzięte” niż dopuścić do
skandalu. Na robione mu wymówki, że niedbale prowadzi naszą sprawę
miał na swe usprawiedliwienie nieświadomość sprawy, na co odrzekłem mu
krótko: „szewc nie szyje ubrania”. Po powrocie do obozu oznajmiłem
Niemcom, że zabieram ludzi do Komendy Placu, aby prosić o zezwolenie na
wyjazd. Niemal całą kupą zaszedłem przed siedzibę Komendy, gdzie
kazałem czekać grzecznie, a sam w towarzystwie trzech kolegów weszliśmy
do środka do urzędników, gdzie na wstępie przyjęła nas młoda kobieta
pytaniem: „Macie zezwolenie od waszego delegata?” W odpowiedzi
powiedziałem jej, że nie znamy żadnego polskiego delegata, a tylko jedną
Komendę Placu w Lipawie. Niemcy się głośno zaśmiali i przyrzekli nam, że
dziś jeszcze pojedziemy do domu. O godzinie 9 wieczorem 5 czerwca 1918
roku wszyscy mieszkańcy obozu wyjechali w dalszą powrotną drogę do
swych pieleszy, zostawiając delegata Rady Regencyjnej i delegatów
grupowych w Lipawie. Pociągiem 3 klasy dobiliśmy do Grodna, a za 16
godzin do Białegostoku, skąd po odczekaniu 18 godzin wyruszyliśmy do
Warszawy. 11 czerwca 1918 roku byłem po przeszło siedmiu latach między
swoimi.
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Najbardziej ogólnym wnioskiem na temat Rosji, jaki wypływa z lektury
wspomnień Władysława Wilczyńskiego, jest geograficzna (także w znaczeniu
cywilizacyjnym) odrębność Rosji. Ogrom przestrzeni zawierającej całą gamę
klimatów, różnorodnych ludów i języków oraz zasobów, przytłacza osoby
wychowane na terenach rdzennie polskich, przybywające z rozdrobnionego,
zróżnicowanego i podzielonego Zachodu. W przeciwieństwie do
zatomizowanej, indywidualistycznej i wrażliwej na tendencje odśrodkowe
Europy, Ruś od wieków cechowała skłonność do jednolitości, sprawiającej
wrażenie faktu naturalnego, który wynikać miałby z siły przyciągającej
zamieszkujące tam ludy, jak sugerował już w okresie międzywojennym Piotr
Sawicki (Савицкий 1997, s. 103). Ten ideolog rosyjskiego eurazjatyzmu
podkreślał także wielkie pozytywne znaczenie etatyzmu, co wydają się
potwierdzać obserwacje Władysława Wilczyńskiego. Sytuacje, w których
cokolwiek pozostaje poza kontrolą państwa, okazują się tam niedopuszczalne.
Ponieważ pełna kontrola nie wszędzie jest możliwa, zachowywane muszą być
wszelkie jej pozory. Mimo prawie dwuwiekowego oddziaływania Zachodu,
europejskie wpływy kulturowe ograniczały się do elit. Jeśli chodzi o resztę
społeczeństwa, na typowo wschodnie stosunki społeczne nałożyła się nie tyle
kultura europejska, co jej ekscentryczna, skażona recepcja (wyrażenie Wadima
Cymburskiego), którą Oswald Spengler miał zwyczaj traktować jako
pseudomorfozę (Цымбурский 1993, s. 15).
We wspomnieniach Władysława Wilczyńskiego nie ma ani śladu
propagowanej przez dawnych i współczesnych ideologów rosyjskich, żywej
pamięci o Świętej Rusi, państwie wybranym przez Opatrzność - spadkobiercy
uniwersalnego imperium, ani o Moskwie jako Trzecim Rzymie lub „nowym
Jeruzalem”. A to przecież ta pamięć miała być podstawą rządów i polityki
ideokratycznej oraz misjonizmu, tak podkreślanego jeszcze dzisiaj przez m.in.
Aleksandra Dugina (Дугин 2000, s. 107-110). Można stwierdzić, że w obrazie
Rosji, jaki uzyskał Władysław Wilczyński nie ma nic wzniosłego ani
szlachetnego. Brakuje w nim poświęcenia dla służby dobru wspólnemu, jakie
mogłoby towarzyszyć etatyzmowi. Jest za to lud głęboko wyobcowany z życia
społecznego i polityki, nienawidzący wszelkiej władzy. A z drugiej strony
cyniczny pragmatyzm rządzących, daleko idące nieliczenie się z ludźmi („mięso
armatnie”), zupełny brak szacunku dla jednostki ludzkiej, ucisk duchowy,
nadużywanie przymusu. Cechą nadrzędną Rosji bez względu na czas i ustrój jest
właśnie ten cyniczny pragmatyzm rządzących, który polega na ukrywaniu
rzeczywistych celów pod przykrywką wielkich idei. A cele te sprowadzają się od
wieków do jednego: wzbogacić się kosztem wyzysku większości. To one
przyświecały wysokim oficerom carskiej armii jak i Leninowi oraz jego
towarzyszom i następcom. Nie inaczej jest zapewne w upadającym imperium
putinowskim (Rojek 2014). Jeśli chodzi o stosunek Rosjan do Polaków,
Władysław Wilczyński ukazuje je tak, jak gdyby na świadomość Rosjan
największy wpływ miały antypolskie i szowinistyczne poglądy Mikołaja
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Karamzina i jego następców, takich jak np. Iwan Dusiński i Mikołaj Danilewski.
Warto przypomnieć że w dziełach tych wpływowych ideologów przedstawieni
jesteśmy nie jako niezłomni bojownicy wolności i wrogowie autorytarnej
władzy, ale przede wszystkim jako renegaci i zdrajcy Słowiańszczyzny.
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SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM PT.
„ODBUDOWA I MODERNIZACJA MARYNARKI
WOJENNEJ RP: KONIECZNOŚĆ KOMPROMISU
MIĘDZY JEJ ZDOLNOŚCIAMI BOJOWYMI,
POTRZEBAMI I MOŻLIWOŚCIAMI POLSKIEGO
PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO A REALIAMI
EKONOMICZNYMI PAŃSTWA – W NAWIĄZANIU DO
STRATEGII ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU” –
GDYNIA, 28 CZERWCA 2017 R.
Forum to, w nawiązaniu do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju,
odbyło się w Stoczni Marynarki Wojennej pod Honorowym Patronatem Marka
Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, poseł Doroty
Arciszewskiej-Mielewczyk, przewodniczącej Komisji Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej Sejmu RP, Jerzego Kwiecińskiego, wiceministra rozwoju
oraz Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni. Organizatorami forum były:
Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Stocznia Marynarki
Wojennej S.A., Centrum Techniki Morskiej S.A., Polski Klaster Morski,
Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Sekcja Krajowa
Przemysłu Okrętowego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, Wolny Związek
Zawodowy Pracowników Gospodarki
Morskiej,
Sekcja
Krajowa
Pracowników Cywilnych MON NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, Związek
Zawodowy Sektora Obronnego, Związek Zawodowy Inżynierów i Techników,
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ 80” w
Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia S. A., Międzyzakładowy Związek
Zawodowy Pracowników Stoczni z siedzibą w Morskiej Stoczni Remontowej
„Gryfia” S.A. – Wydział Produkcyjny w Świnoujściu i NSZZ
„SOLIDARNOŚĆ” w Morskiej
Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.
Cele Ogólnopolskiego Forum są następujące:
- charakterystyka i ocena Programu Operacyjnego „Zwalczanie zagrożeń na
morzu w latach 2013-2022/30”,
- identyfikacja wymaganych i osiągalnych zdolności Marynarki Wojennej RP,
- zdefiniowanie możliwości i potrzeb polskiego przemysłu stoczniowego i jego
zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji wieloletniego programu
modernizacji Marynarki Wojennej RP,
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- ukazanie możliwości efektywnej konsolidacji zakładów przemysłu
stoczniowego skupionych w PGZ S.A. oraz współpracy z pozostałymi
podmiotami sektora stoczniowego,
- wskazanie partnerów strategicznych, w tym zagranicznych, koniecznych do
uruchomienia produkcji nowoczesnych jednostek pływających Marynarki
Wojennej RP i spełniających oczekiwania MW RP,
- ocena możliwości ekonomicznych i finansowych Państwa Polskiego realizacji
programu odbudowy i modernizacji Marynarki Wojennej RP,
- określenie wpływu odbudowy i modernizacji Marynarki Wojennej RP i
konsolidacji podmiotów branży stoczniowej na rozwój gospodarczy Wybrzeża i
całego kraju oraz realizację Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.
Jego uczestnikami byli posłowie, przedstawiciele Inspektoratu Marynarki
Wojennej i
Centrum Operacji Morskich, prezesi i dyrektorzy stoczni i ich zaplecza
badawczo-rozwojowego, członkowie Rady Budowy Okrętów, naukowcy i
eksperci Polskiego Lobby Przemysłowego, działacze związkowi, przedstawiciele
stowarzyszeń inżynierskich i morskich oraz dziennikarze.
Publikacja pokonferencyjna zawiera wygłoszone podczas Forum
referaty. Ich tematyka dotyczy kierunków odbudowy i modernizacji Marynarki
Wojennej RP, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Zwalczanie
zagrożeń na morzu w latach 2013-2022/30”, udziału w tym polskich stoczni we
współpracy z pożądanymi partnerami zagranicznymi, a także uwarunkowań
finansowych i ekonomicznych tych procesów. W wystąpieniach uwzględniony
został kontekst wynikający z rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju,
która przewiduje odbudowę i rozwój polskiego przemysłu stoczniowego i
Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP.
Ogólnopolskie Forum, będące debatą środowiska związanego z
Marynarką Wojenną i reprezentantów polskiego przemysłu stoczniowego,
odbywa się w ważnym momencie. W lutym 2017 roku Biuro Bezpieczeństwa
Narodowego przedstawiło Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego
Rzeczypospolitej Polskiej (SKBM RP), opracowaną we współpracy z Radą
Budowy Okrętów, która kompleksowo odniosła się m.in. do obecnych zadań i
przyszłości Marynarki Wojennej RP.W najbliższym czasie Ministerstwo Obrony
Narodowej podejmie ważne decyzje dotyczące uzbrojenia Marynarki Wojennej
RP. Organizatorzy mają nadzieję, że przy ich podejmowaniu uwzględnione
zostaną opinie i propozycje zawarte w zamieszczonych w publikacji
pokonferencyjnej referatach.
Na portalu Youtube1 znajduje się nagranie filmowe całości obrad, a
ponadto istnieje jeszcze relacja w Defence 242 i poza tym relacje o Forum

Część 1. https://www.youtube.com/watch?v=nT8beUcXZKw&t=2s
Część 2. https://www.youtube.com/watch?v=2JOXSBJzAIM&t=252s
1
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ukazały się
na stronach Portalu Morskiego3, oraz portali Poland.US4,
5
Promilitaria , Polska 3.06, Wolna Polska7, Gospodarka Morska8, Tak dla Odry9.
Paweł Soroka

2

http://www.defence24.pl/621157,debata-o-przyszlosci-marynarki-wojennej-wielesprzecznych-wizji-relacja
3
http://www.portalmorski.pl/rozmaitosci/36143-o-odbudowie-i-modernizacji-marynarkiwojennej-rp
4
http://www.poland.us/strona,25,27427,0,ogolnopolskie-forum-w-stoczni-marynarkiwojennej.html
5
http://promilitaria21.home.pl/autoinstalator/joomla/itemki/item/5123-debata-o-przyszloscimarynarki-wojennej-wiele-sprzecznych-wizji
6
http://polska-3-0.pl/polska-3-0-wspolorganizatorem-waznego-dla-rozwoju-polskichstoczni-i-marynarki-wojennej-forum-w-stoczni-marynarki-wojennej/
7
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/odbudowa-modernizacja-marynarki-wojennej-rpgdynia-28-06-2017-r-2017-07
8
http://www.gospodarkamorska.pl/Stocznie,Offshore/ogolnopolskie-forum%E2%80%9Eodbudowa-i-modernizacja-marynarki-wojennej-rp%E2%80%9D-w-stocznimarynarki-wojennej.html
9
http://takdlaodry.pl/debata-o-przyszlosci-marynarki-wojennej-wiele-sprzecznych-wizji/
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Przemysław Żurawski vel Grajewski, Polska polityka wschodnia 19892015, Wymiar narodowy i unijny, Wyd. Ośrodek Myśli Politycznej,
Kraków 2016, ss. 367, ISBN 978-83-64753-46-6.
Polityka wschodnia III Rzeczypospolitej jest jednym z najbardziej
złożonych a jednocześnie najciekawszych procesów politycznych jakie miały
miejsce w Polsce po 1989 roku. Od lat stanowi też przedmiot politologicznej
dyskusji dotyczącej jej uwarunkowań, celów jak również bilansu sukcesów i
porażek. W związku z przemianami jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich
26 lat, wynikającymi po pierwsze z przeobrażeń geopolitycznych, po drugie z
rozwoju polskiej myśli w tym obszarze i koncepcji poszczególnych ekip
rządzących, wciąż aktualnym pozostaje pytanie o zasady i interesy jakie powinny
być podstawą tej polityki. Nieodłącznie towarzyszy temu dylemat wspierania
państw poradzieckich w dążeniu do niepodległości i demokratyzacji przy
jednoczesnym układaniu relacji z Moskwą.
Najnowszym kompendium wiedzy z tego zakresu pozostaje monografia
prof. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego wydana w 2016 roku. Autor
postawił sobie ambitny plan określenia istoty głównych problemów polskiej
polityki zagranicznej (1989-2015) na kierunku wschodnim, z podziałem na
wymiar narodowy tj. politykę realizowaną wyłącznie przez władze RP oraz
wymiar unijny, realizowany w oparciu o instrumentarium Unii Europejskiej
(UE), wyjaśniając zachodzące w niej przemiany. Należy jednak podkreślić, że
monografia nie jest relacją przebiegu wydarzeń, lecz, jak zaznacza sam Autor,
formą geograficznie i chronologicznie uporządkowanego katalogu problemów,
syntezą najważniejszych wyzwań przed którymi przyszło stanąć polskiej
dyplomacji w tym obszarze, co, biorąc pod uwagę spektrum poruszanych
zagadnień, niewątpliwie stanowi atut całej publikacji. Czytelnik ma bowiem
możliwość zapoznania się z istotą omawianych problemów, nie zaś jedynie
przekazem faktograficznym, choć ten dla potrzeb zainteresowanych, znajduje
swój wyraz w rozbudowanych przypisach, zawierających odniesienia do
stosownej literatury przedmiotu.
Publikacja podzielona została na dwie uzupełniające się części, zgodnie z
wyżej zaznaczoną koncepcją, dzięki czemu jej struktura jest bardzo przejrzysta.
Rozdział pierwszy zatytułowany „Giedroyc na jagiellońskim szlaku Prometeusza
(polska polityka wschodnia 1989-2015)” zawiera analizę polskiej polityki wschodniej
sensu stricto. Siedem podrozdziałów dedykowanych z osobna najważniejszym
zagadnieniom w bilateralnych relacjach Polski z jej wschodnimi sąsiadami tj,
Rosją, Ukrainą, Białorusią, państwami bałtyckimi oraz pozostającą w kręgu
polskiego zainteresowania Gruzją czy Mołdawią, to przegląd osiągnięć i
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znaczenia poszczególnych krajów dla Polski. Niestety publikacja w bardzo
ograniczonym zakresie odnosi się do pozostałych państw kaukaskich tj. Armenii
i Azerbejdżanu i pomija całkowicie państwa Azji Centralnej. Pojawia się za to
ważny, a często marginalizowany w publikacjach politologicznych, aspekt
ludności polskiej na obszarze państw postsowieckich i jej wpływ na
kształtowanie polityki wschodniej III RP.
Rozdział II zatytułowany „Zagłuszyć bałałajki grą na wszystkich fortepianach
(polskie próby inicjowania wschodniej polityki Unii Europejskiej)” to część poświęcona
polskim inicjatywom wschodnim na forum UE, które poprzez wykorzystanie
dostępnego instrumentarium miały przysłużyć się realizacji zadań polityki
wschodniej RP. Mowa tu oczywiście o koncepcji Wymiaru Wschodniego UE z
wyakcentowaniem głównych jego założeń, jak również okoliczności powstania,
znaczenia i oceny funkcjonowania inicjatywy Partnerstwa Wschodniego w latach
2008-2015. Autor w swej analizie nie pomija też wskazania na istotę i przyczyny
fiaska takich propozycji jak projekt Europejskiego Traktatu Bezpieczeństwa
Energetycznego (tzw. Pakt muszkieterski) czy tzw. Inicjatywy krakowskiej tj.
współpracy prezydentów Polski, Litwy, Ukrainy, Gruzji i Azerbejdżanu na rzecz
budowy
rurociągu
naftowego
Odessa-Brody-Gdańsk
w
ramach
Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy (EAKTR).
Dokonanie oceny polskiej polityki wschodniej po roku 1989, której
podjął się Autor, jest bez wątpienia bardzo trudnym wyzwaniem badawczym,
stąd na uwagę zasługuje synteza obszernych wątków, w oparciu o którą Autor
wyprowadza kolejno szereg konkluzji w tekście. Wartość dodaną publikacji
stanowi niewątpliwie całościowe podsumowanie rozważań, przy czym należy
wskazać, że każdy z rozdziałów, a co więcej nawet podrozdziałów, dodatkowo
wieńczą wnioski końcowe. Taki zabieg jest z pewnością ukłonem w stronę
czytelnika, celem uporządkowania i ugruntowania wiedzy wyniesionej z każdego
badanego aspektu. Wśród zalet publikacji należy wskazać także na oprawę
językową. Literacka forma tytułowania poszczególnych rozdziałów i
podrozdziałów jest bardzo interesująca i z pewnością przyciągnie czytelnika już
na podstawie samego spisu treści.
Autor w swej publikacji nie stroni jednak od ostrych wniosków czy
odważnych tez odbiegających od mainstreamowego obrazu polskiej polityki
wschodniej, co oczywiście dla niektórych będzie stanowić atut lub słabość
publikacji, podobnie jak dostrzegalne zabarwienie polityczne książki. Tym
niemniej taki sposób prezentacji problemów i skonfrontowanie ich z tocząca się
debatą w przestrzeni publicznej ma na celu pobudzić czytelnika do własnych
refleksji i poszukiwania odpowiedzi na szereg wciąż rodzących się pytań.
Niewątpliwie najnowsza publikacja prof. Żurawskiego vel Grajewskiego wnosi
bardzo cenne spostrzeżenia w dotychczasowej debacie w zakresie wyzwań
polskiej polityki wschodniej, przyczyniając się do jej zaktywizowania w kręgach
naukowych jak i w przestrzeni publicznej. Kompendium jest warte polecenia
osobom zainteresowanym nie tylko polską polityką zagraniczną lecz także tym,
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którzy chcą poznać istotę złożonych procesów politycznych rzutujących na
układ sił w Europie Wschodniej.
Natalia Adamczyk
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Białoskórski, R., Kobryński, R., Sułek, M., Potęga państw 2017,
Międzynarodowy układ sił w procesie zmian - raport potęgometryczny,
ASPRA-JR, Warszawa 2017, ss. 179, ISBN 978-83-7545-740-7.

Z wielkim zadowoleniem przyjąłem fakt, że grupa trzech pracowników
naukowych przygotowała z dużym zaangażowaniem Raport dotyczący
międzynarodowego układu sił. Jest to już druga edycja tego typu analiz na
naszym rynku. Poprzednia ukazała się w 2015 r. Warto dodać, że Autorzy
reprezentują trzy ośrodki akademickie naszego kraju tj.: Akademię Sztuki
Wojennej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny oraz Uniwersytet
Warszawski.
Przedłożony materiał jest opracowaniem analitycznym będącym na
pograniczu trzech nauk: o polityce, gospodarce i o obronności. Zjawisko potęgi
postrzegane jest tu w wymiarze ilościowym i to jest atut tej pracy. Czytelnik
spotka się tu z wyliczeniami matematycznymi, opisującymi czynniki
potęgotwórcze. Autorzy bazowali tu na wiarygodnych danych statystycznych i
dokonują tych wyliczeń dla 158 państw. Pozwala to na ocenę aktualnego stanu
sił poszczególnych państw, programowanie międzynarodowych sojuszy,
projektowanie stosownej strategii obronności i bezpieczeństwa oraz kreślenie
prognozy badanego zjawiska. Praca bardzo potrzebna zarówno dla polityków,
strategów, jak również ekonomistów. Z przedłożonych tam informacji dowiemy
się m.in. o zmianie mocarstwowości określonych państw, klasyfikacji pozycji siły
poszczególnych państw na swoich kontynentach oraz potędze Polski (w
różnych przekrojach) w swoim regionie. Jest to czynione w horyzoncie
czasowym ex post 1992, 2002, 2015 oraz ex ante 2020, 2025/2030 i 2050.
Wszystko opatrzone stosownym komentarzem i obudowane syntetyczną teorią
problemu. „Dzieło niezwykłe – pierwsze tego typu w Polsce i niemające
dokładnego odpowiednika w świecie” (okładka książki).
Struktura opracowania to pięć dobrze skomponowanych części. W
każdym z nich widnieje od dwóch do pięciu punktów. Z punktu widzenia
metodycznego mamy tu zarówno: stosowne wprowadzenie, teorię problemu,
ukazaną diagnozę, prognozę oraz podsumowanie. Całość kończy spis tabel i
wykresów oraz słowniczek ważniejszych terminów (+ 2 załączniki – technika
liczenia potęgi oraz metryczki dla pierwszych 30 państw o największej potędze
ogólnej – 2015 r.). W sumie tytuł pracy jest adekwatny do prezentowanej treści.
Warstwa merytoryczna bez zastrzeżeń.
Pracę cechuje dobry język i przejrzystość prowadzonych dociekań.
Widać tu główną myśl pracy, która towarzyszy Czytelnikowi „od Autorów” do
„Załączników”. Uważam, że Raport jest udaną „próbą odpowiedzi na duże
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zapotrzebowanie instytucjonalne i społeczne w zakresie empirycznych badań
stosunków międzynarodowych, w tym z wykorzystaniem metod
potęgometrycznych” (s. 9). Za novum uznaję punkt 3.2.8. dotyczący liczenia
względnej potęgi ogólnej i wojskowej na 1 mln obywateli. W tym przypadku
mamy do czynienia z liderowaniem w świecie państw skandynawskich.
Natomiast przy tego typu wyliczeniach dla potencjału wojskowego królują w
świecie państwa Bliskiego Wschodu. Również punkt 3.3.3. mówiący o
aspiracjach polityczno-militarnych państw zasługuje tu na szczególną uwagę.
Podoba mi się wykonana prognoza badanego zjawiska w trzech wariantach
(część czwarta). Daje duży asumpt do myślenia. Trafnie zostają tu wymienione
rekomendacje dla: polityków, analityków i badaczy oraz dla przedsiębiorców
(5.5.). W sumie materiał dostarcza wielu informacji i może stanowić inspirację
do dalszych szczegółowych badań w obszarze liczenia i interpretacji
międzynarodowego układu sił – co jest tu najważniejszą cechą.
Z szerokiej treści pracy pragnę zwrócić uwagę na kilka tez ujętych w tej
pracy. Zasługują one na szczególną uwagę i zachętę do głębszych analiz i ocen.
Przykładowo:
- „potęgometria to nauka zajmująca się potęgą jednostek politycznych – jej
istotą, przejawami, kryteriami mocarstwowości oraz klasyfikacją jednostek
politycznych ze względu na profil swej potęgi; nauka pomocnicza teorii
stosunków międzynarodowych i geopolityki” (s. 28),
- „syntetyczne miary potęgi mają szerokie zastosowanie w analizach
strategicznych tj. przy: modelowaniu, symulacji i prognozowaniu
międzynarodowego układu sił, projektowaniu strategii bezpieczeństwa
narodowego/międzynarodowego oraz sprawności państwa” (s. 29),
- „w okresie 1992-2015 największe przyrosty potęgi ogólnej odnotowały
rozwijające się państwa pozaeuropejskie. Spektakularny, wręcz niewiarygodny
sukces odniosły – z wielkich krajów – Chiny. O ogromnym sukcesie mogą
mówić też: Wietnam i Nigeria. Bardzo dobre wyniki osiągnęły Egipt, India,
Bangladesz, Indonezja i Pakistan” (s. 50),
- „koncentracja potęgi wojskowej jest zauważalnie większa niż koncentracja
potęgi ogólnej” (s. 137),
- „zgodnie ze zmianami w międzynarodowym układzie sił wyznaczonymi przez
potęgę ogólną, w 2015 r. ukształtował się system dwubiegunowy z USA i
Chinami na czele, przy czym różnica między tymi krajami jest symboliczna. Na
trzecim miejscu znalazła się India, a czwarta jest Japonia, dalej Brazylia, Niemcy,
Rosja, Wielka Brytania, Francja a zamyka dziesiątkę Kanada” (s. 155),
- „Polska w międzynarodowym układzie sił wyznaczonymi przez potęgę
wojskową spadła z 26 miejsca w 1992 r. na miejsce 27 w 2015 r. przy niewielkim
wzroście swojej potęgi” (s. 156),
- „pod względem mobilności wojskowej (obronnej) czołowe miejsca zajęły takie
kraje, jak: Singapur, Izrael, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Korea Płd.,
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Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Japonia, Niemcy. Chiny zajęły dopiero 26
miejsce, tuż przed Rosją i Polską” (s. 157),
- „istniejące w ostatnich 24 latach system międzynarodowy przyczynił się do
zdecydowanej poprawy pozycji państw słabo rozwiniętych, głównie w Azji i
Afryce. W wypadku niektórych państw możemy mówić o spektakularnym
sukcesie. W związku z tym, że zmagania o potęgę są grą o sumie zerowej,
osłabła pozycja Zachodu” (s. 159),
- „potrzebna jest analiza i krytyka istniejących metodologii badania
międzynarodowego układu sił oraz jego prognozowania. Wskazane są badania
historyczne, obejmujące co najmniej 100 lat, w celu identyfikacji cykli siły
poszczególnych państw” (s. 161).
Studiując pracę dostrzegłem pewne błędy czy też uchybienia tj.: brakuje
bibliografii choć występują przypisy literaturowe, w spisie tabel czy też
wykresów niepotrzebnie ujęto wyraz tabela bądź też wykres przed podaniem ich
numeru, zdarzają się też błędy literowe. Ale zaprezentowane drobne uwagi nie
umniejszają one na wskroś pozytywnym walorom.
W podsumowaniu tej recenzji pragnę jednoznacznie stwierdzić, że
mamy do czynienia z oryginalną i twórczą pracą. Autorzy włożyli duży wysiłek
intelektualny aby zgrabnie połączyć teorię z praktyką oraz wskazać na
użyteczność tych dociekań naukowych. Z całym przekonaniem twierdzę, że
opracowanie jest oryginalne i wielce przydatne. Jestem przekonany, że będzie
ono często cytowane w literaturze przedmiotu. Przyniesie to splendor zarówno
Autorom, jak również wydawnictwu. Jednocześnie cieszę się z faktu, że metody
ilościowe coraz szerzej i z powodzeniem są wykorzystywane w
międzynarodowych stosunkach politycznych. Już dziś oczekuję na nową edycję
tego Raportu za kolejny rok, do czego zachęcam Autorów tego opracowania.
Wierzę także, że materiał ten ukaże się także w języku angielskim, co szerzej
rozpropaguje nasze analizy i oceny na niwie międzynarodowej i da silniejszy
bodziec do szerszych studiów w tym obszarze wiedzy.
Janusz Płaczek
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Krzywicka, K., Trefler, P. (red.), Przeobrażenia geopolityczne i nowe
zagrożenia w Ameryce Łacińskiej, UMCS, Lublin 2016, ss. 483, ISBN
978-83-7784-589-9.

Dynamiczny rozwój środowiska międzynarodowego, prowadzi do
narastających i nieprzewidywalnych zmian w otoczeniu państw. Implikuje
zmianę percepcji bezpieczeństwa, a także rozszerza katalog uwarunkowań na
płaszczyzny pozamilitarne. Faktem jest, że niepokoje, konflikty lokalne coraz
częściej mają wpływ na bezpieczeństwo w odległych częściach świata.
Dodatkowo fakt usieciowienia relacji pomiędzy państwami powoduje ich
współzależność, we wszystkich płaszczyznach ich funkcjonowania. W tym
kontekście zasadna jest pogłębiona analiza zmian zarówno w zakresie
uwarunkowań, jak również zmian w koncepcjach bezpieczeństwa narodowego
poszczególnych państw oraz regionów, a także uwzględniając zmiany
geopolityczne na świecie, które jak słusznie podkreślają Katarzyna Krzywicka i
Paweł Trefler wpłynęły na przedefiniowanie pojęcia bezpieczeństwo. W
recenzowanej pozycji wielowymiarowe i interdyscyplinarne podejście do
bezpieczeństwa zostało ulokowane w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów.
Autorzy zaproszeni do współtworzenia publikacji analizowali zmianę do
postrzegania i zapewniania bezpieczeństwa przez pryzmat zmian
geopolitycznych, gospodarczych i społecznych w regionie. Prowadzenie badań
nad regionem Ameryki Łacińskiej nie cieszy się w Polsce dużym powodzeniem
wśród badaczy, a co za tym idzie brakuje pogłębionych i przekrojowych prac
badawczych w tym zakresie.
Pozycja zdecydowanie wypełnia pewną lukę na rynku wydawniczym
dotyczącą tematyki przeobrażeń geopolitycznych w regionie Ameryki Łacińskiej
i Karaibów, jakie nastąpiły od początku lat 90. XX wieku. Szczególnie
interesujący wybór tematu wpisuje się we współczesną debatę na temat efektów
przywracania demokracji oraz rozwoju gospodarczego i politycznego oraz ich
wpływu na ujmowanie i zapewnianie bezpieczeństwa państw regionu. Dobór
artykułów pokazuje wielowymiarowość i złożoność problemu bezpieczeństwa w
Ameryce Łacińskiej.
Książka składa się z dwudziestu rozdziałów, w których dominują
pozycje hiszpańskojęzyczne. Książkę otwiera rozdział Klausa Bodemera, który
w artykule Democracia y desarrollo en América vis à cis el actual debate europeo sobre la
crisis del capitalismo - ¿hay puntos de contacto? dokonuje oceny stanu demokracji w
państwach latynoamerykańskich. Autor w sposób interesujący porównał oraz
wskazał na czynniki warunkujące współpracę państw Unii Europejskiej oraz
państw regionu Ameryki Łacińskiej.
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Z kolei María de Monserrat Liairó analizuje wpływ bezpieczeństwa
żywnościowego na kreowanie polityki narodowej, z uwzględnieniem polityki
społecznej, w państwach Mercosur. W odczuciu Autorki bezpieczeństwo
żywnościowe jest kluczowym czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo w skali
międzynarodowej. Jednocześnie wskazała, że podjęte zagadnienie stanowi
wyzwanie dla państw Ameryki Łacińskiej. Biorąc pod uwagę fakt problemów
gospodarczo-społecznych w regionie Ameryki Łacińskiej, ale również w innych
regionach świata problem jest aktualny i wymaga dalszych i pogłębionych analiz.
Analiza porównawcza uwarunkowań istotnych z punktu widzenia
integracji regionalnej, stanowi przedmiot rozważań Luisa A. Fretes Carrerasa,
Transformaciones geopolíticas en América del Sur. Crisis de las relaciones internacionales del
Paraguay en el Mercosur y la Unasur. Autor dokonał przekrojowej analizy
czynników mających wpływ na procesy integracji w ramach Mercosur oraz
UNASUR. Interesująco przedstawił podejście Paragwaju do integracji w
regionie.
Przedmiotem rozważań Pawła Treflera jest ewolucja koncepcji
bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. W tekście Ewolucja
koncepcji bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – od bezpieczeństwa
narodowego po bezpieczeństwo ludzkie Autor w sposób całościowy i syntetyczny
przedstawił zagadnienie kształtowania i realizacji koncepcji bezpieczeństwa
narodowego i międzynarodowego. W swojej analizie uwzględnił występujące
różnice pomiędzy postrzeganiem bezpieczeństwa w okresie zimnej wojny oraz
po jej zakończeniu. Na szczególną uwagę zasługuje część poświęcona koncepcji
bezpieczeństwa ludzkiego w analizowanym regionie.
Mając na uwadze fakt, że w Ameryce Łacińskiej dominują państwa, które
mają dostęp do morza, nie sposób ominąć tego elementu w analizie dotyczącej
przeobrażeń geopolitycznych na kontynencie. Odwołując się do Nicolasa
Spykmana, który czynników potęgi państwa poszukiwał w kontroli nad
wybrzeżami kontynentu, zasadne jest również wskazanie na potencjał morski
państw regionu. Wprawdzie Ameryka Łacińska nie wchodziła w skład
Rimlandu, jednak N. Spykman w swoich rozważaniach podkreślał iż morze oraz
kanały wodne stanowią klucz do budowy silnych państw. Na tym tle
interesująco zagadnienia siły morskiej przedstawił Marcos Pablo Moloeznik, w
artykule Derrotero y paradigmas navales en Latinoamérica. Mając na względzie
poczynione uwagi, Autor słusznie zauważa iż potencjał marynarki wojennej
państw Ameryki Łacińskiej, ma kluczowe znaczenie dla kreowania
bezpieczeństwa w regionie.
Kolejna część książki koncentruje się na zagadnieniach związanych z
zagrożeniami bezpieczeństwa państwa, ze szczególnym uwzględnieniem
przestępczości zorganizowanej w analizowanym regionie. Tendencje związane z
tym zjawiskiem nie miałyby miejsca gdyby nie sprzyjające warunki do jej
rozwoju. Przestępczość transnarodowa wpisuje się w trend dotyczący nowych
zagrożeń, ale jest poniekąd warunkowany geopolityką. Przestępczość
- 188 -

RECENZJE, Przegląd Geopolityczny, 21, 2017, s. 181-191.

zorganizowana ewoluowała na przestrzeni lat. Obecnie ma ona w większości
przypadków charakter transgraniczny, a co za tym idzie niejako „łączy” państwa
w zakresie jej zwalczania oraz przeciwdziałania. Jak wykazują Autorzy
przestępczość zorganizowana jest kluczowym zagrożeniem bezpieczeństwa w
regionie Ameryki Łacińskiej. Z kolei rozdział autorstwa Hugo Fernando
Guerrero Sierry oraz Janiela Davida Melamed Visbal, Post-guerra Fría, narcotráfico y
redimensionamiento del conflicto armado en Colombia, stanowi analizę przemocy
wewnętrznej w Kolumbii, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów
zbrojnych i umacnianiu roli i pozycji nielegalnych grup zbrojnych,
finansowanych przez przemysł narkotykowy.
Z kolei rozważania dotyczące państwa prawa, zostały przedstawione
przez Carolsa Moreirę i Jesúsa Tovara, Evaluando el Estado de derecho en América
Latina: análisis comparado de cinco casos nacionales. Artykuł wpisuje się w debatę na
temat państwa prawa. Wartością artykułu jest bez wątpienia ocena jakości
demokracji i jej wpływ na funkcjonowanie wybranych państw Ameryki
Łacińskiej.
Z kolei Nubia Nieto w rozdziale, El impacto de la corrupción en la transición
democrática en México podjęła skuteczną próbę analizy przyczyn nasilenia się
zjawiska przestępczości zorganizowanej i korupcji w Meksyku. Natomiast
Lorena Cecilia Vega Dueñas w tekście Criminalidad organizada y medios especiales de
investigación: el agente encubierto skoncentrowała się na zagadnieniach związanych ze
zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. W swoich rozważaniach autorka
przedstawiła rolę tajnych agentów w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej
oraz dokonała analizy porównawczej rozwiązań prawnych w tym zakresie.
Za uzupełnienie analiz poczynionych w zakresie przestępczości
zorganizowanej należy uznać tekst Katarzyny Cholewińskiej, Przestępczość
transnarodowa w Ameryce Środkowej: czy gangi „maras” mogą doprowadzić państwa
Ameryki Środkowej do upadku? Autorka w swoich rozważaniach wskazała na rolę
Ameryki Środkowej w zapewnianiu bezpieczeństwa. Temat niezwykle
interesujący w kontekście działalności gangu maras i zagrożeń jakie implikuje dla
demokracji, gospodarki i bezpieczeństwa. Autorka wskazuje na fakt legitymizacji
rządów działania maras, co w przyszłości może doprowadzić do ewolucji państw
Ameryki Środkowej w państwa upadające. Bez wątpienia zjawiska
niepożądanego w stosunkach międzynarodowych, zagrażających bezpieczeństwu
w skali globalnej.
Skala zjawiska przestępczości zorganizowanej wymaga kompleksowych i
systemowych działań. Mélany Barragán, Hugo Marcos, Ariel Sribman w artykule
La construcción del discurso de “mano dura”: políticas de seguridad frente a las maras en El
Salvador, Guatemala y Honduras. Autorzy wskazali, że najbardziej efektywnym
sposobem walki z przestępczością zorganizowana jest stosowanie wobec osób
podejrzanych o przynależność do gangów surowych środków karnych.
W kolejnych rozdziałach książki Autorzy skoncentrowali się na
zagadnieniach kulturowo-społecznym. Rozdział Pueblos indígenas, actores armados y
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gobiernos en Colombia. Entre la multiculturalidad y la seguridad: viejos problemas, nuevos
retos autorstwa Virgini Laurent stanowi ocenę skuteczności prowadzenia polityki
wielokulturowości w Kolumbii. Autorka jednoznacznie podkreśla iż
współczesnym wyzwaniem dla władzy państwowej w Kolumbii jest zachowanie
równowagi pomiędzy kontrolą na terytorium państwa, a prawami i wolnościami
ludności rdzennej.
Z kolei artykuł Marcina Komosy, Podmiotowość ludności rdzennej. Przypadek
komisji prawdy stanowi przekrojową analizę rozwiązań w zakresie ochrony praw
człowieka wobec ludności rdzennej stosowanych przez komisje prawdy.
Dodatkowo Autor zwraca uwagę na fakt, że język używany przez komisje
prawdy w odniesieniu do ludności rdzennej determinuje postrzeganie ludności
rdzennej, oraz „ma zasadnicze znaczenie dla uznania jej podmiotowości i
ukształtowania jej obrazu w dyskursie społecznym i politycznym” (op. cit., s.
327).
Kolejna część książki poświęcona jest zagadnieniom gospodarczym. W
artykule Nowa architektura integracji gospodarczej w Ameryce Łacińskiej otwierającym
tę część Dominik Smyrgała dokonał analizy inicjatyw integracji gospodarczej w
regionie. Autor uchwycił główne tendencje integracyjne w regionie: umowy o
wolnym handlu, współpraca w ramach Mercosur, integracja w ramach ALAB.
Artykuł interesujący przede wszystkim na fakt uchwycenia specyfiki i istoty
procesów integracji gospodarczej w Ameryce Łacińskiej i odmiennego od
europejskiego podejścia do jej prowadzenia.
Anna Wróbel w artykule Preferencyjne umowy handlowe Unia Europejska –
państwa Ameryki Łacińskiej: szanse i zagrożenia dla latynoamerykańskich gospodarek
dotyka kwestii współpracy międzyregionalnej: Ameryka Łacińska – Unia
Europejska oraz analizuje proces tworzenia strefy wolnego handlu między
regionami.
Wśród państw Ameryki Łacińskiej za wschodzące mocarstwo uznawana
jest Brazylia. Uwarunkowania geopolityczne, a także konsekwentnie prowadzona
od lat 90. XX wieku polityk gospodarcza, wskazuje iż będzie to tendencja
utrzymująca się. Dowodzi temu Karina Jędrzejowska w artykule Specyfika strategii
rozwoju gospodarczego Brazylii przedstawiła pogłębioną analizę koncepcji rozwoju
gospodarczego Brazylii.
Zagadnienia związane z Brazylią stały się również przedmiotem
rozważań Renaty Siudy-Ambroziak, w rozdziale Refleksje o społecznej percepcji zmian
w polityce zagranicznej Brazylii w XXI wieku. Autorka dokonała analizy zmian w
polityce zagranicznej w okresie prezydentury Luiza Inácio Luli da Silvy. Autorka
podkreśla, że budowa pozycji lidera w regionie jest efektem trzech elementów:
rozwój handlu międzynarodowego, promowania i przewodzenie integracji w
regionie oraz spójnej koncepcji bezpieczeństwa narodowego.
Interesujący tekst Proscili Palacio, Economía lícita informal: ¿Reminiscencia de prácticas
antiguas o fenómeno que amenaza con imponerse en la realidad económica del nuevo milenio?
Una mirada a los casos de la Triple Frontera y la economía argentina koncentruje się na
- 190 -

RECENZJE, Przegląd Geopolityczny, 21, 2017, s. 181-191.

zagadnieniach związanych z rozwojem gospodarki nieformalnej w regionie
Triple Frontera. Brak zaangażowania rządów Argentyny, Brazylii i Paragwaju
powoduje rozwój „szarej strefy”, a co za tym idzie w przyszłości może stanowić
problem bezpieczeństwa państwa w płaszczyźnie gospodarczej.
W kolejnym rozdziale Wenezuelski paradoks obfitości autorka udowadnia, iż
posiadanie surowców energetycznych nie zawsze stanowi element wspierający
potęgę państwa. W swoich rozważaniach dowodzi, iż posiadany potencjał
zasobów energetycznych w przypadku Wenezueli przekłada się tylko na
„chwilową” potęgę.
Z kolei Ana Lia del Valle Guerrero w artykule Lía del Valle Guerrero
Geopolítica y seguridad energética en la región sudamericana porusza kwestie związane z
zapewnianiem bezpieczeństwa energetycznego przez wybrane państwa Ameryki
Łacińskiej w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych.
Recenzowana publikacja zasługuje na uznanie i pozytywną opinię ze
względu na wszechstronną analizę sytuacji geopolitycznej państw Ameryki
Łacińskiej. Warto zwrócić uwagę na niezwykle staranne opracowanie materiału.
Dodatkową wartością książki jest fakt iż stanowi ona przekrojowe ujęcie tematu,
a dodatkowo ukazuje dynamikę zmian i postrzegania bezpieczeństwa państw
oraz regionu. Wskazuje też na wiele zmiennych mających wpływ na proces
przeobrażeń geopolitycznych w Ameryce Łacińskiej.
Interdyscyplinarne ujęcie tematyki, dotyka zarówno kwestii związanych z
przemian demokratycznymi w regionie, jak również uwzględnia nowe tendencje
istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Recenzowana pozycja stanowi
przyczynek do dalszych badań oraz źródło inspiracji dla badaczy regionu
Ameryki Łacińskiej.
Justyna Trubalska
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koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego, członek Rady Naukowej
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

- 192 -

Przegląd Geopolityczny, 21, 2017.

Leszek Sykulski – dr, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu i
Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, inicjator powstania i honorowy
prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, założyciel Przeglądu
Geopolitycznego.
Justyna Trubalska – dr, wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w
Lublinie, przewodnicząca oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa
Geopolitycznego w Lublinie
Olga Wasiuta – profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik
Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, ekspert w dziedzinie stosunków
międzynarodowych Rosji i Ukrainy, członek Polskiego Towarzystwa
Geopolitycznego.
Piotr L. Wilczyński – dr, współredaktor Przeglądu Geopolitycznego,
specjalista z zakresu geografii wojennej, ekonomicznej, społecznej i geostrategii,
prezes PTG, adiunkt w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie.
Witold Wilczyński – dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie, członek Rady Naukowej i wiceprezes PTG, redaktor naczelny
Przeglądu Geopolitycznego, laureat nagrody im. Oskara Żebrowskiego od 2014
roku.
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Zasady publikowania
1. W „Przeglądzie Geopolitycznym” (dalej PG) publikowane są artykuły,
komunikaty, recenzje i sprawozdania z zakresu geopolityki, geografii politycznej
i historycznej, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych oraz historii i
filozofii nauk społecznych.
2. Artykuły są recenzowane zgodnie z zasadą double-blind peer review przez
ekspertów na podstawie jednolitego formularza. Podstawowe kryteria oceny to
wartość merytoryczna, organizacja logiczna i forma językowa.
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 języku polskim. Do
artykułów i komunikatów należy dołączyć streszczenie (do 200 wyrazów) i
zestaw słów kluczowych, a także przekład tytułu, streszczenia i słów
kluczowych na język angielski. Streszczenie powinno zawierać tezę lub cel
opracowania oraz najważniejsze wnioski.
5. Proponowane teksty powinny być sporządzone w powszechnie
dostępnych edytorach tekstów (np. Microsoft Word lub OpenOffice). Można je
nadsyłać drogą elektroniczną na elektroniczny adres redakcji (podany na stronie
redakcyjnej). Materiały do publikacji powinny spełniać poniższe kryteria:
a) wielkość czcionki tekstu: 12 pkt, Garamond, czcionka przypisów: 10 pkt,
Times New Roman, interlinia: 1,0 wiersza, wszystkie marginesy: 2,5 cm;
b) na pierwszej stronie powinno znaleźć się imię i nazwisko autora (autorów)
oraz pełny wyśrodkowany tytuł, który powinien być pogrubiony pisany
kapitalikami; wszystkie śródtytuły w tekście powinny być pogrubione i
wyjustowane do lewej strony oraz mieć wielkość 12 pkt;
c) akapity i wszelkiego rodzaju przypisy powinny mieć wcięcie o szer.
standartowej 1,25 cm;
d) oznaczenia cytatów powinny zaczynać się w dolnej i kończyć w górnej frakcji
tekstu;
e) załączone do tekstu mapy powinny być sporządzone wyłącznie w kolorystyce
czarno-białej lub odcieniach szarości (pismo jest drukowane w technologii
monochromatycznej) a także dozwolone jest dodatkowo nadsyłanie
odpowiedników tych map w kolorze (na stronę internetową);
f) przypisy powinny być umieszczone na dole strony i ponumerowane; zaleca się
ograniczenie ich liczby do niezbędnego minimum przez zastąpienie odesłaniem
do bibliografii, co należy zapisywać w nawiasie okrągłym z podaniem nazwiska i
roku wydania (ewentualnie także numerów stron). Spis literatury musi zawierać
wszystkie pozycje, które pojawiają się w pracy (w tekście, ilustracjach, tabelach),
powinien być przygotowany alfabetycznie, zgodnie z poniższymi przykładami:
artykuł w czasopiśmie:
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Kołodziej, M., 2016, Islam we współczesnych Chinach, Przegląd Geopolityczny, 16,
s. 43-58.
rozdział w pracy zbiorowej:
Gul-Rechlewicz, V., 2015, Migracje w Europie – szanse i zagrożenia, [w:] T.Z.
Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo Europy. Uwarunkowania społeczne, Polskie
Towarzystwo Geopolityczne, Kraków, s. 55-74.
publikacja książkowa:
Soroka, P., 2015, Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom
Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Jeżeli w przytaczanym źródle brak nazwiska autora lub redaktora pracy
zbiorowej, na pierwszym miejscu w zapisie bibliograficznym umieszcza się tytuł:
Słownik Wyrazów Obcych, 1997, PWN, Warszawa.
Opisy prac tego samego autora należy uszeregować chronologicznie. Prace tego
samego autora wydane w tym samym roku należy oznaczać dodatkowo
kolejnymi literami alfabetu przy roku wydania (np. 2011a, 2011b).
g) pozycje bibliograficzne pisane cyrylicą piszemy wyłącznie w oryginale.
Autorów prosi się o niedokonywanie samodzielnej transkrypcji ani transliteracji;
h) w przypadku powtarzających się pozycji bibliograficznych wprowadzamy
ogólnie znane skrótowce w wersji łacińskiej: idem, ibidem, op. cit, passim.
6. Na końcu tekstu należy załączyć krótką notę o autorze.
7. Polskie Towarzystwo Geopolityczne jako stowarzyszenie naukowe nie
identyfikuje się z żadnym ugrupowaniem politycznym, ani z żadną ideą
geopolityczną. Wszelkie materiały prezentowane na łamach PG, o ile nie
zaznaczono tego wcześniej, nie mogą być utożsamiane z poglądami redakcji, ani
też nie reprezentują oficjalnego stanowiska Towarzystwa.
8. Przesłanie artykułu, recenzji lub innego materiału (drogą
elektroniczną lub tradycyjną) do redakcji "Przeglądu Geopolitycznego" jest
równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na rzecz wydawcy czasopisma,
chyba że strony dokonały uprzednio osobnych uzgodnień na piśmie.
9. Autorzy są zobowiązani do:
a) złożenia oświadczenia o oryginalności artykułu (autorzy są zobligowani do
potwierdzenia, że artykuł jest oryginalny i nie został złożony w żadnej innej
redakcji),
b) określenia wkładu poszczególnych osób w powstanie artykułów,
c) złożenia oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów,
d) złożenia oświadczenia o źródłach finansowania.
10. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie
prawo do adiustacji, doboru tytułów i śródtytułów oraz dokonywania skrótów
oraz drobnych korekt w przypisach w nadesłanych artykułach, recenzjach i
innych materiałach. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam w
czasopiśmie.
Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego”
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