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I. ARTYKUŁY (ARTICLES)
„ P R Z E G L Ą D G E O P O L I T Y C Z N Y ” 2 0 1 5 : 12

Dariusz DRZEWIECKI
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

BEZPIECZEŃSTWO OBSZARÓW NADBRZEŻNYCH
W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI BASENU MORZA
BAŁTYCKIEGO W OPARCIU O NAJNOWSZY RAPORT
IPCC (AR5)

Abstrakt
W publikacji zaprezentowano w formie graficznej symulacją procesów
związanych z globalnym ociepleniem klimatu na Ziemi w odniesieniu do
zmian linii brzegowej południowej części Bałtyku. Dane potrzebne do
prezentacji symulacji zmian zaczerpnięto z najnowszego raportu IPCC
wykorzystano dane pomiarowe pozyskane z NOAA (The National Oceanic
and Atmospheric Administration. National Climatic Data Center), dotyczące
wyników pomiaru temperatury w skali globalnej za lata 1900 – 2013.
Prognozę wzrostu temperatury globalnej Ziemi opracowano na podstawie
danych pozyskanych z ośmiu reprezentatywnych ośrodków naukowych, które
zestawiono na jednym wykresie, umożliwiając charakterystykę porównawczą
tych prognoz. Na podstawie uzyskanych prognoz wzrostu poziomu wód,
zaprezentowano charakterystykę porównawczą obszarów zagrożonych
zalaniem w państwach południowej części basenu Morza Bałtyckiego.
Formę graficzną zestawiono w dwóch postaciach, stan obecny oraz
symulację tych samych obszarów w razie podniesienia się wód do 1m –
wariant optymistyczny.
Słowa kluczowe: globalne ocieplenie klimatu, Bałtyk południowy, pogoda,
raport IPCC, emisja CO2, źródła energii.
Wprowadzenie
Zjawiska wywołane działaniem sił natury determinują nasze poczucie
bezpieczeństwa. Jednym z czynników wpływających na intensyfikację
9

niebezpiecznych zjawisk pogody jest globalny wzrost temperatury. Gwałtowny
wzrost dynamiki tego parametru obserwujemy od połowy XX wieku. Wpływa on
na intensyfikację ekstremalnych zjawiska przyrodniczych w tym występowanie
klęsk żywiołowych. Jednym ze zjawisk, które są utożsamiane z globalnym
ociepleniem jest wzrost poziomu wód na świecie. Jako główną przyczynę tego
procesu uznawano topnienie warstwy lodowców. Istotą problemu związanego z
globalnym wzrostem temperatury jest ustalenie w jakim stopniu wpływ na to
zjawisko ma działalność człowieka a w jakim procesy naturalne.
Wyjaśnieniem skali procesów antropogenicznych wpływających na wzrost
koncentracji gazów cieplarnianych zajmuje się Międzyrządowy Zespół ds. Zmian
Klimatu IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change), publikując
swoje opracowania w cyklicznych raportach. Pierwszy z nich ukazał sie w 1990
roku (w 1992 wydano suplement). Kolejne ukazywały się w latach: 1995, 2001 i
2007 – najnowszy ukazał się 31 marca 2014 roku.
Źródła danych i metodyka ich analizy
W trakcie przygotowania publikacji oprócz informacji zaczerpniętych z
najnowszego raportu IPCC wykorzystano dane pomiarowe pozyskane z NOAA
(The National Oceanic and Atmospheric Administration. National Climatic Data
Center), dotyczące wyników pomiaru temperatury w skali globalnej za lata 1900 –
2013. Z tej bazy danych wyselekcjonowano wyniki anomalii temperatury, które
przedstawiono w formie wykresów kolumnowych w zestawieniu rocznym.
Prognozę wzrostu temperatury globalnej Ziemi opracowano na podstawie danych
pozyskanych z ośmiu reprezentatywnych ośrodków naukowych, które zestawiono
na jednym wykresie, umożliwiając charakterystykę porównawczą tych prognoz.
Dane dotyczące emisji CO2 dla poszczególnych państw zaczerpnięto z rocznika
statystycznego i zestawiono je w postaci wykresu kolumnowego na którym
zobrazowano największych „producentów”. Zakres danych obejmował lata 1970 –
2013 na podstawie, których zobrazowano procent światowej emisji oraz zmianę
emisji CO2 od początku XXI wieku. Rekonstrukcję zmian temperatury oraz CO2 z
przeszłości przedstawiono w formie graficznej zaczerpniętej z dostępnych
publikacji naukowych głównie amerykańskich ośrodków naukowych.
Na podstawie uzyskanych prognoz wzrostu poziomu wód, zaprezentowano
charakterystykę porównawczą obszarów zagrożonych zalaniem w państwach
południowej części basenu Morza Bałtyckiego. Formę graficzną zestawiono w
dwóch postaciach, stan obecny oraz symulację tych samych obszarów w razie
podniesienia się wód do 1m – wariant optymistyczny. Zobrazowanie uzyskano za
pośrednictwem jednego z ogólnodostępnych geoportali.
Zmiany temperatury globalnej – rys historyczny
W późnym plejstocenie - wzrosty oraz spadki temperatury na naszej planecie nie
są niczym nadzwyczajnym. Pogląd na to zagadnienie pokazują nam badania
prowadzone przez dwa ośrodki EPICA i Vostok. Zajmują się one badaniem rdzeni
lodowych pozyskiwanych na Grenlandii i na Antarktydzie. Wyniki badań obu
ośrodków są do siebie zbliżone i ukazują, że na przestrzeni setek tysięcy lat po fali
chłodu następowały okresy wzrostu temperatur. Cykl ten powtarzał się kilkakrotnie,
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gdzie w ostatnich 450 tysiącach lat możemy wyróżnić przynajmniej pięć okresów
zimna, gdzie temperatura spadała poniżej -6[°C] oraz kilka mniejszych o spadkach
temperatury ok. – 4[°C].
Obecnie jesteśmy w fazie ciepłej, cyklu piątego przy temperaturach dodatnich.
Wraz z fluktuacjami temperatury następowały cyklicznie okresy wzrostu i topnienia
pokrywy lodowej (Ice Volume - ryc.1)

Ryc.1 Rekonstrukcja zmian temperatury i objętości lodu w końcowej fazie
plejstocenu
Źródło: www.globalwarmingart.com - Nature - international weekly journal of
science, 429-436 (June 1999)
EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica) (ang.) –
międzynarodowy europejski projekt przeprowadzający głębokie odwierty rdzeni
lodowych na Antarktydzie.
Odwierty przeprowadzone zostały na dwóch lokacjach Antarktydy: w pobliżu
stacji Concordia (ryc. 2) i Ziemi Królowej Maud w pobliżu stacji Kohnen (ryc. 3.).
Wyniki projektu wykorzystuje się m.in. przy porównywaniu klimatu z przeszłości z
obecnym globalnym ociepleniem.

Ryc. 2 Stacja Antarktyczna Concordia realizująca badania w ramach projektu
EPICA (75°6 0 S, 123°20 0 E). Źródło: http://www.polarnet.cnr.it.
11

EPICA uzyskuje te informacje z lodu antarktycznego poprzez wiercenie i
analizę dwóch rdzeni lodowych, porównując je z odpowiednikami z Grenlandii. Do
tej pory przedsięwzięcie dostarczyło wiedzy o klimacie z ok. 800 000 lat. W
planach przewiduje się pobranie rdzenia lodowego, który dostarczyłby danych z 1,5
mln lat.

Ryc. 3 Stacja Antarktyczna Kohnen realizująca badania w ramach projektu EPICA
75° 00′ S, 0° 04′ E
Źródło: http://www.awi.de/de/infrastruktur/stationen/kohnen_station/

Ryc. 4 Przykład stanowiska do przeprowadzania odwiertów rdzeni lodowych na
Antarktydzie realizowany przez EPICA - Kohnen Station, Dronning Maud Land
(coordinates 75°06’S; 123°21’E, 3233 m above sea level)
Źródło: http://www.esf.org/index.php
Wostok – rosyjska stacja badawcza na Antarktydzie. Położona jest na lądolodzie
Antarktydy Wschodniej, na wysokości 3500 m n.p.m. Założona została w 1957
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roku. Około 4000 m pod pokrywą lodową, na której zbudowana jest stacja, znajduje
się Jezioro Wostok, największe z jezior na Antarktydzie.

Ryc. 5 Schemat stanowiska do odwiertów rdzeni lodowych na Antarktydzie
realizowany przez stację Wostok 78° 28′ 0″ S, 106° 52′ 0″ E
Źródło: http://www.nsf.gov/ NSF – National science foundation (ang.)
Przebieg procesu cyklicznych zmian temperatury, okresów ociepleń kończących
epokę lodowcową nazywamy cyklami Milankovica od nazwiska serbskiego
astronoma Milutina Milankovica*, który wyjaśnił cykliczność niektórych procesów
klimatotwórczych.
Według tej koncepcji ocieplenie kończące epokę lodowcową jest skutkiem
zmiany w ruchu orbitalnym Ziemi. Spowodowany nią wzrost temperatury w
obszarach polarnych prowadzi do uwalniania CO2 z oceanów, co wzmacnia
ocieplenie i skutkuje wzrostem temperatury na całej planecie.
Drastyczna zmiana klimatu jakim jest przejście z okresu ciepłego (interglacjał) do
zimnego (glacjał) zależy przede wszystkim od trzech cykli astronomicznych.:
1) zmianą kształtu orbity Ziemi - co ok. 100tyś lat.
2) zmianą nachylenia osi Ziemi do płaszczyzny ekliptyki - w ciągu 41 tys. Lat
3) zmiana położenia osi naszej planety w wyniku precesji - w ciągu 26 tyś. Lat

Ryc. 6 Cykle Milankovica. Mimośród – zmiany kształtu orbity Ziemi. Nutacja –
zmiany nachylenia osi Ziemi. Precesja – zmiany kierunku osi Ziemi
Źródło: earthobservatory.nasa.gov
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* Milutin Milanković - Serbski klimatolog, astronom już w 1920r wyjaśnił
cykliczność niektórych zjawisk klimatycznych:, m.in. występowanie dużych
zlodowaceń (regularność następowania glacjałów i interglacjałów). Według tej
koncepcji- drastyczna zmiana klimatu jakim jest przejście z okresu ciepłego
(interglacjał) do zimnego (glacjał) zależy przede wszystkim od trzech cykli
astronomicznych.
Zmiany koncentracji CO2 w atmosferze Ziemi
Termin globalne ocieplenie zyskał rozgłos medialny w ostatnich dekadach XX
wieku a oznacza tendencję wzrostu średniej temperatury przy powierzchni ziemi i
w oceanach oraz dalszy jej wzrost w przyszłości. Istotą problemu dotyczącą
wyjaśnienia tego zjawiska są proporcje czynników wpływających na jego przebieg.

Ryc. 7 Zmiany w koncentracji CO2 w atmosferze w przebiegu ok. 450 tysięcy lat
do teraz
Źródło: http://climate.nasa.gov/evidence/
Analiza zmienności koncentracji CO2 [ryc.7] wykazuje że, okresy ocieplenia
klimatu były związane głównie z jego wzrostem. Różnica w stosunku do naszych
czasów polega na tym, że wpływ na ich przebieg miały warunki naturalne, jak
promieniowanie słoneczne, aktywność wulkanów, pożary obszarów leśnych
powstałe w wyniku wyładowań elektrycznych czy zmienność prądów i zasolenia
wód mórz i oceanów.
W XX w. możemy zaobserwować gwałtowny wzrost zawartości CO2 w
atmosferze, który przynajmniej od lat pięćdziesiątych pnie się mocno ku górze i
trudno ten stan utożsamiać z procesami naturalnymi powodujący cykliczne zmiany
jego koncentracji. Gwałtowny rozwój światowej gospodarki a tym samym
intensyfikacja rozwoju przemysłu związanego z wydobywaniem i przetwarzaniem
surowców mineralnych, wzrost pogłowia zwierząt hodowlanych i intensyfikacja
upraw przy zmniejszaniu powierzchni lasów, wydaje się być główną przyczyną
wzrostu temperatury w skali globalnej odbiegającego od zmienności tego parametru
na przestrzeni setek tysięcy lat.
14

Rozkład temperatury przy powierzchni Ziemi i w oceanach w skali globalnej w
latach 1900-2013 w zestawieniu miesięcznym oraz rocznym (wykresy przebiegu
zmian temperatury opracowano na podstawie danych pomiarowych pozyskanych z
NOAA National Climatic Data Center)

Ryc. 8 Roczny przebieg zmienności temperatury w latach 1900-2013 z wrysowaną
linią trendu
W przebiegu rocznym możemy wyróżnić trzy charakterystyczne okresy
zmienności temperatury [ryc.8]. Pierwszy od 1900 do 1937 roku, gdzie bilans tego
parametru wykazywał się wskaźnikiem ujemnym z tym, że od 1908 roku jego
wartość systematycznie dążyła do zera. Od 1938 występują zmiany tego parametru
w nieregularnych okresach z tendencją trudną do określenia. Początkowo dodatnią
do 1946 roku a następnie ujemną. Takie cykle występują do 1977 roku, gdy
następuje gwałtowny wzrost temperatury i osiąga ona wartości tylko dodatnie z
maksimum w latach 1998, 2005, 2009.
Przebieg roczny uzupełniono o wykres przebiegu krzywej logarytmicznej, która
obrazuje tempo wzrostu tego wskaźnika w całym wieloleciu z dynamicznym
odchyleniem dodatnim w trzeciej fazie jego zmienności.
Zminy temperatury i zawartości CO2 w skali globalnej na podstawie
raportu IPCC* z marca 2014 r.
*IPCC - jest organizacją powołaną w 1988 r. przez Organizację Narodów
Zjednoczonych (ONZ), Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz
Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w celu
oceny ryzyka związanego z wpływem człowieka na zmianę klimatu. IPCC nie
prowadzi własnych badań. Analizuje dotychczasową wiedzę naukową na temat
zmian klimatu. Tegoroczny raport jest piątym i na kilka lat stanie się naukową
podstawą politycznych decyzji dotyczących radzenia sobie z globalnym
ociepleniem klimatu. Należy jeszcze dodać, że 12 października 2007 IPCC
została uhonorowana pokojową Nagrodą Nobla za wysiłki na rzecz budowy i
upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu wynikających z działań człowieka
15

i za stworzenie podstaw dla środków, które są niezbędne do walki z takimi
zmianami.
Głównymi dokumentami publikowanymi przez IPCC są raporty dotyczące
zmian klimatycznych w skali globu. Pierwszy z nich ukazał sie w 1990 roku
następne w latach 1995, 2001, 2007 i najnowsze w 2014 roku, choć wstępne
prognozy dotyczące wzrostu temperatury globalnej a tym samym wzrostu poziomu
mórz i oceanów ukazały się w 2011r. [ryc. 10] a następnie zweryfikowane w 2013,
kiedy je znacząco podniesiono.

Ryc. 10 Prognoza wzrostu poziomu oceanów do 2100 roku na podstawie raportu
IPCC
AR4 – prognozy wzrostu poziomu wód we wcześniejszych raportach IPCC
B1, A2, A1F1 nowsze prognozy IPCC, przy trzech wariantach symulacji wzrostu
Źródło: Martin Vermeer and Stefan Rahmstorf, 2009 [5]
W najnowszych prognozach uwzględniających obserwowane dziś
przyśpieszenie topnienia lądolodów Antarktydy i Grenlandii, wzrost poziomu
oceanów do 2100 roku szacuje się na 75-200cm. Według oceny specjalistów IPCC
poziom mórz podnosić się będzie coraz szybciej powodując dynamiczne zmiany
linii brzegowych. Wzrost poziomu oceanów jest następstwem dwóch fizycznych
mechanizmów: rozszerzania się wody pod wpływem wzrostu jej temperatury i
dostawania się do oceanów wody z topniejących lodowców.
Aktualne szacunki wzrostu temperatury powietrza w skali globalnej są
obarczone sporym zakresem niepewności, stąd tak duże rozbieżności w prognozach
prezentowanych przez różne ośrodki naukowe [ryc. 11], jednak wszystkie
prognozują globalny jej wzrost od ok. 3 [°C] NCAR do 7 [°C ] przez IPCC przy
tolerancji ± 5,7% .
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Ryc. 11 Przewidywany wzrost temperatury w [°C] nad lądem i w oceanach do 2100
roku według modeli klimatycznych opracowanych w ośmiu wybranych ośrodkach
badawczych.
Źródła danych:
CCSR - http://www.ipcc-data.org,
CCCma - https://www.ec.gc.ca,
CSIRO - http://www.csiro.au/
Hadley Centre - http://www.metoffice.gov.uk,
GFDL - http://data1.gfdl.noaa.gov/
MPI-M - http://www.mpimet.mpg.de/en/science/datasets.html,
NCAR PCM - http://badc.nerc.ac.uk/view/badc.nerc.ac.uk
NCAR CSM –
http://arctic.atmos.uiuc.edu/ANTARCTIC/GCM/csm.model.changes.html
Jeżeli będziemy analizować wzrost temperatury wód mórz i oceanów, które
mają największy wpływ na wzrost temperatury globalnej, to jego rozpiętość waha
się od ok. 2°C (NCAR PCM i NCAR CSM) do ok. 4°C - prognoza CCSR. Skróty
nazw [tab. 1]. W zestawieniu powyżej przedstawiono prognozy tego parametru
meteorologicznego do końca XXI wieku, prezentowane przez osiem wiodących
ośrodków naukowych [ryc. 11].
We wcześniejszych prognozach trudności w trakcie konstruowania modeli
prognostycznych zmian temperatury w skali globalnej sprawiała skala tzw.
„cielenia się lodowców”, którego mechanizm polega na odłamywaniu wielkich
kawałów lądolodu i ich zsuwaniu do oceanu, gdzie następnie topnieją. W rezultacie
ocieplania się klimatu proces ten przyśpiesza, natomiast modele wykorzystywane
do obliczania wzrostu poziomu mórz, zwłaszcza na skutek topnienia pokrywy
lodowej są ciągle niedoskonałe. Właśnie te powody zadecydowały o tym, że w
poprzednich raportach IPCC, wpływ procesów topnienia oceanów na zmiany
klimatu uwzględniono w bardzo ogólnikowy sposób. Metodyka IPCC polegała na
oszacowaniu dotychczasowego tempa utraty masy przez lądolody i „przyjęciu
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założenia, że wkład ten pozostanie niezmieniony”. Zachowawcze podejście do
problematyki topnienia lądolodów IPCC tłumaczy wcześniejszymi bardziej
optymistycznymi prognozami.
Tab. 1 Ośrodki naukowe, których prognozy zestawiono na wykresie [ryc. 11]
CCSR – Center for Climate Systems, Columbia University, Nowy York, Stany
Zjednoczone
CCCma - Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis, Kanada)
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization,
Australia)
Hadley Centre - Met Office in Exeter, Wielka Brytania
GFDL - National Oceanic and Atmospheric Administration, Stany Zjednoczone
MPI-M - The Max Planck Institute for Meteorology, Niemcy
NCAR PCM - The Centre for Environmental Data , Wielka Brytania
NCAR CSM - University of Illinois, Stany Zjednoczone
W rozdziale dotyczącym możliwości ograniczenia zmian klimatycznych
naukowcy twierdzą, że nie ma szans nawet na przyhamowanie obecnych zmian
klimatycznych. Tempo emisji gazów cieplarnianych-głównie dwutlenku węgla ciągle rośnie a dynamika jego wzrostu z każdym rokiem jest coraz większa. Próby
ograniczania ich emisji w ramach międzynarodowych porozumień nie przynoszą
spodziewanych rezultatów. Wysokie stężenie dwutlenku węgla w powietrzu
(najwyższe w ciągu ostatnich 800 tys. lat) przekłada się na zmiany klimatyczne i
rosnącą temperaturę Ziemi. Wyższa średnia temperatura oznacza intensyfikację
ekstremalnych zjawisk pogodowych i podnoszenie się poziomu wód między innymi
w wyniku topnienia lodowców. Jest wielce prawdopodobne, że zwiększony napływ
słodkiej wody z lodowców do oceanu może przyhamować globalną cyrkulację
prądów morskich i w efekcie mimo globalnego ocieplenia przynieść m.in. Europie
okresowe ochłodzenie. Zwiększone stężenie CO2 w powietrzu powoduje też
zakwaszanie oceanu, co będzie zabójcze dla wielu żyjących w nim organizmów i
przełoży się na nasz dostęp do jednego ze źródeł żywności.
Autorzy raportu IPCC piszą, że w obecnej sytuacji aby wzrost temperatury nie
przekroczył 2 °C w porównaniu ze średnią z ery przedprzemysłowej, należałoby do
połowy wieku ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 40-70 proc. w
porównaniu z 2010 r. a do końca wieku sprowadzić ich emisję praktycznie do zera,
co jest nieprawdopodobne. Według różnych scenariuszy, zależnych od ilości
emitowanych przez nas gazów cieplarnianych, do końca wieku średnia wieloletnia
temperatura Ziemi wzrośnie o 0,3-4,8 °C.
Co ciekawe, naukowcy szacują, że ostre ograniczenie zmian klimatu wiązałoby
się tylko z niewielkim obniżeniem wzrostu światowego PKB o 0,06 procent
rocznie. Przy obecnym tempie rozwoju uzyskanym dzięki spalaniu paliw kopalnych
co roku światowa gospodarka będzie rosła o 1,6-3 proc. Redukcję emisji gazów
cieplarnianych należy osiągnąć przez zwrócenie się ku odnawialnym źródłom
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energii i odwrocie od węgla i ropy. W okresie przejściowym można postawić na
gaz, który jest czystszym źródłem energii, jego spalanie daje mniejszą emisję CO2.
Kolejnym sposobem na przyhamowanie globalnego ocieplenia jest oszczędzanie
energii wraz z promowaniem energooszczędnych technologii oraz zahamowanie
procesu wylesiania wspartego działaniami na rzecz przywracania zniszczonych
ekosystemów.
Najwięksi „producenci” gazów cieplarnianych
W zestawieniu globalnym państw emitujących CO2 [ryc. 12] wyraźnie
dominują kraje znajdujące się na półkuli północnej z Chinami (26.7% światowej
emisji) i Stanami Zjednoczonymi (16.8% światowej emisji).

Ryc. 12 Państwa świata w zależności od emisji CO2 ze spalania paliw kopalnych
Źródło: http://upload.wikimedia.org
W zestawieniu poniżej [ryc. 13] przedstawiono siedem państw o największej emisji
CO2 (dane na rok 2013). Wśród państw europejskich dominuje Rosja oraz
Niemcy.

Ryc. 13 Udział procentowy krajów o największej emisji CO2 w skali globalnej na
rok 2013
Źródło:
opracowano
na
podstawie
danych
zaczerpniętych
z
(http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statisticalreview-of-world-energy-2013)
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Krajem, który ma największy wpływ na zanieczyszczenie naszej planety są
Chiny. Gwałtowny rozwój gospodarczy tego państwa przyczynił się do 27,1%
udziału (w skali globalnej) emisji gazów powstających przy spalaniu paliw
kopalnych. Od 1970 roku emisja CO2 w Chinach wzrosła trzynastokrotnie i ciągle
rośnie. W drugim państwie co do emisji gazów cieplarnianych jakim są Stany
Zjednoczone (16,9% udziału w skali globalnej), jego ilość od lat pozostaje na
wysokim, ale nie rosnącym poziomie. Kolejne państwa w których notuje się
gwałtowny wzrost emisji gazów cieplarnianych są Indie (5,5% udziału w skali
globalnej), od 1970 do 2013 roku wzrost prawie dziewięciokrotny i Korea
Południowa (2,2% udziału w skali globalnej), wzrost prawie szesnastokrotny!. W
krajach Unii Europejskiej z ok. 10% udziałem w skali globalnej odnotowuje się
powolny ale systematyczny spadek emisji CO2. W Rosji po roku 2000 emisja CO2
utrzymuje się na wysokim 4,9%, ale stałym poziomie, podobnie jak w Japonii.
Polska odnotowuje coroczny spadek emisji CO2 z udziałem w skali globalnej 0,9%
w 2013 roku.
Symulacja miejsc szczególnie zagrożonych zalaniem w wyniku ocieplania
się klimatu na obszarze Bałtyku Południowego (do prezentacji wykorzystano
geoportal zamieszczony przez National Aeronautics and Space Administration NASA, na stronie - flood.firetree.net)
Obszar południowego Bałtyku obejmuje od zachodu akweny Cieśnin Duńskich,
wzdłuż linii łączącej północny kraniec Półwyspu Jutlandzkiego ze szwedzką wyspą
Tjorn, w kierunku wschodnim przez niemiecką i polską część Bałtyku po Zalew
Kuroński na obszarze rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego i terytorium Litwy.
Linia brzegowa południowej części Morza Bałtyckiego jest silnie zróżnicowana.
Tworzą ją liczne zatoki, zalewy, jeziora przymorskie i klify. Niektóre zatoki są
otwarte i mają bezpośrednią wymianę wód z morzem (Zatoka Meklemburska,
Pomorska, Gdańska), inne są częściowo zamknięte, gdzie wymiana wód jest
ograniczona (Zatoka Kilońska, Pucka).
Kolejną cechą charakterystyczna tej części wybrzeża są zalewy, w których
wymiana wód jest bardzo ograniczona (Zalew Szczeciński, Wiślany, Kuroński) i
jeziora przymorskie, które licznie występują w polskiej strefie brzegowej (część z
nich posiada kryptodepresję).
Rzeźba terenu jest również zróżnicowana, tworzy ją pas nizin nadmorskich z
równinami morenowymi, przeciętymi siecią małych pradolin i rzek, z Odrą – rzeką
trans graniczną, będącą szlakiem transportowym w kierunku Bałtyku oraz Wisłą.
Od południa występuje pas wysoczyzn osiągających wysokości w przedziale od ok.
100 do 300 m n.p.m.
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Ryc. 14 Obszary w południowej części morza bałtyckiego narażone na zalanie w
wyniku ocieplania się klimatu
Na obszarze Południowego Bałtyku można wyróżnić sześć obszarów
szczególnie zagrożonych zalaniem przy założeniu, że poziom wód światowych
podniesie się o 1m.
Są to tereny przybrzeżne, nisko położone, które w minionych wiekach okresowo
znajdowały się już pod wodą. Nie miej jednak ważne dla gospodarek krajów na
których się znajdują. Szczególnie rozwój gospodarczy tych obszarów zaznaczył się
od XIX w.
W przypadku Szwecji, Danii, Niemiec i Polski możemy mówić o ośrodkach
gospodarczych o zasięgu światowym, na których rozwój w dużej mierze wpływało
korzystne położenie geograficzne tych obszarów, na przecięciu się ważnych
szlaków handlowych.
1. Południowa Szwecja i wschodnia Dania
(stan aktualny)

(stan przy podniesieniu poziomu wód do ok. 1m)
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Na terenie południowej Szwecji i Danii najbardziej zagrożone są nisko położone
tereny, zlokalizowane wzdłuż regionu Oresund, będącym centrum gospodarczym i
kulturalnym obydwu państw. Intensywny rozwój gospodarczy tego regionu nastąpił
wraz z otwarciem stałej przeprawy pomiędzy wschodnią Danią i południową
Szwecją, dzięki której mieszkańcy całego regionu mogą żyć i pracować po obu
stronach cieśniny Oresund. Region zamieszkuje ok. 3.6 mln osób, w proporcjach
dwie trzecie po stronie duńskiej i jedna trzecia po stronie szwedzkiej. Gospodarka
tego regionu oparta jest na sektorach związanych z medycyną i biotechnologią, IT i
telekomunikacją, ochroną środowiska, logistyką i produkcją żywności. Są to
sektory w których oba kraje przodują w skali europejskiej. Ponadto w Regionie
Oresund występuje największa populacja osób z wykształceniem wyższym w całej
Europie.
REGION ØRESUND – PODSTAWOWE DANE
Obszar: 20 859 km kw.
Po stronie duńskiej: 9 832 km kw. Po stronie szwedzkiej : 11 027 km kw.
Ludność: 3 598 410
Po stronie duńskiej: 2.437.491 Po stronie szwedzkiej: 1.160.919
Siła robocza: 1 898 600
Po stronie duńskiej: 1 335 100 Po stronie szwedzkiej: 563 500
Liczba przedsiębiorstw w regionie 165 000
Liczba firm zagranicznych w regionie 3 400
Aktywna kadra inżynierska 50 000
Uniwersytety i szkoły wyższe 12
Naukowcy 14 000
Studenci 150 000
Studenci zagraniczni 4 000
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2. Południowa Dania i północne Niemcy (stan aktualny)

(stan przy podniesieniu poziomu wód do ok. 1m)
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Na obszarze Niemiec najbardziej zagrożone są najniżej położone tereny
Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Jest to terytorium dawnego NRD, które
charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników wzrostów gospodarczych po
zjednoczeniu w 1990 roku. Główne sektory gospodarki to produkcja i przetwórstwo
żywności pochodzącej z gospodarstw ekologicznych, turystyka i usługi. Obroty
najważniejszego poru morskiego w Rostoku systematycznie rosną z dynamiką od
2009 roku ok. 10% roczne.
Danię w tym sektorze reprezentuje wyspa Lolland. To trzecia co do wielkości
wyspa duńska, położona w Cieśninach Duńskich na południe od Zelandii. Na
północy graniczy z Zatoką Vordingborską, Od wyspy Langeland oddzielona jest
cieśniną Bełt Langelandzki, od Falsteru - Guldborgsundem, a od Fehmarnu Fehmarn Bełtem. Administracyjnie wyspa wchodzi w skład regionu Zelandia.
DANE PODSTAWOWE WYSPY LOLLAND
- powierzchnia: 1 242,86 km²
- liczba mieszkańców: 66 655 (dane ze I 2009 r.)
- największe miasta: Nakskov 13,95 tys., Maribo 5,32 tys., Sakskøbing 4,96 tys.
- najwyższy punkt: 25 m n.p.m. (w pobliżu miejscowości Horslunde)
- komunikacja: połączenie mostami i tunelem autostradowym z wyspą Falster
oraz promem z wyspami Langeland i Fehmarn
- przemysł: uprawa buraków cukrowych, pszenicy, rybołówstwo
3. Szczecin i Zatoka Pomorska (po lewej stan aktualny, po prawej przy
podniesieniu poziomu wód do ok. 1m)
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Szczecin i międzyodrze (po lewej stan aktualny, po prawej przy podniesieniu
poziomu wód do ok. 1m)

Na pierwszy rzut oka sytuacja w Dolinie Dolnej Odry pomiędzy dwiema
odnogami rzeki – Odry Zachodniej i Odry Wschodniej (Regalicy), przedstawia się
dramatycznie. Cały rejon Międzyodrza jest pod wodą, tworząc wraz z jeziorem
Dąbie jedno wielkie rozlewisko Zalewu Szczecińskiego. Na szczęście większą
część tego obszaru stanowią tereny zalewowe, w przeszłości stanowiące naturalną
granicę państwa, gdzie nie prowadzono działalności gospodarczej. Natomiast jeśli
chodzi o Szczecin to zagrożone są nisko położone tereny związane z działalnością
portu morskiego. Zasadnicza część miasta jest usytuowana wysoko.
Co do Świnoujścia to południowa część wyspy Wolin znajdzie się pod wodą. Na
szczęście są to obszary słabo zagospodarowane, które w przeszłości były zalewane.
Silnie zindustrializowana prawobrzeżna część miasta wraz z powstającym
gazoportem wydaję się być w miarę bezpieczna. Co do lewobrzeża i wyspy Uznam,
gdzie dominują podmioty gospodarcze związane z turystyką i działalnością
uzdrowiskową to zagrożone są najniżej położone obszary. Wszystko wskazuje na
to, że wyspa Uznam zostanie rozdzielona licznymi kanałami a najniżej położone
tereny przybrzeżne zostaną pochłonięte przez wodę. Zagrożenie dotyczy również
kurortów wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie Niemiec.
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4. Polskie wybrzeże środkowe (stan aktualny, poniżej przy podniesieniu
poziomu wód do ok. 1m)

Na obszarze Wybrzeża Zachodniopomorskiego większość jezior przybrzeżnych
zostanie połączona z morzem, mocno zmieniając pierwotny zarys strefy
przybrzeżnej i plaż będących największym bogactwem tego regionu. Miasta tego
rejonu są usytuowane stosunkowo wysoko nad poziomem morza, co przy wzroście
poziomu wód do jednego metra nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla ich
układu urbanistycznego. Co do najważniejszego źródła dochodów tego regionu,
jakim jest turystyka i rekreacja to na pewno infrastruktura tego sektora będzie
musiała ulec głębokim przekształceniom.

26

5. Gdańsk i Zatoka Gdańska (stan aktualny, poniżej przy podniesieniu
poziomu wód do ok. 1m)
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Trójmiasto
(po lewej stan aktualny, po prawej przy podniesieniu poziomu wód do ok. 1m)

Gdańsk (stan aktualny, poniżej przy podniesieniu poziomu wód do ok. 1m)
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W Polsce w rejonie Zatoki Gdańskiej najbardziej zagrożony zalaniem jest obszar
Pobrzeża Gdańskiego, w delcie Wisły położony pomiędzy Mierzeją Wiślaną na
północy i ograniczony Wzniesieniami Elbląskimi na wschodzie, Pojezierzem
Kaszubskim i Iławskim na zachodzie i południu. Występują tu największe w Polsce
depresje. Region o charakterze rolniczym, z wyjątkowo urodzajnymi glebami, na
granicy którego znajdują się duże miasta z Gdańskiem na czele.
W Trójmieście najbardziej zagrożonym miastem jest Gdańsk, którego najniżej
położona wschodnia część praktycznie zostanie odcięta od stałego lądu, tworząc
liczne wyspy poprzecinane kanałami łączącymi Zatokę Gdańską i Zalew Wiślany.
6. Obwód kaliningradzki i Litwa (po lewej stan aktualny, po prawej przy
podniesieniu poziomu wód do ok. 1m)

W obwodzie kaliningradzkim i na Litwie najbardziej zagrożone zalaniem
obszary znajdują się w delcie Niemna, przy jej ujściu do Zalewu Kurońskiego.
Zarówno w litewskiej, jak i w rosyjskiej części rejonu Zalewu Kurońskiego
rybołówstwo i rolnictwo stanowią wiodącą rolę w lokalnej gospodarce. Jednak
największym atutem tego regionu są walory przyrodnicze o unikalnej skali,
chronione przez utworzenie Parku Narodowego Mierzei Kurońskiej.
Wnioski i uwagi końcowe
Według najnowszego raportu IPCC proces ocieplania się klimatu przyśpiesza i
należy się spodziewać wyższych wzrostów poziomu wód światowych, niż we
wcześniejszych szacunkach. Modele numeryczne wykorzystywane do obliczania
wzrostu poziomu mórz, zwłaszcza na skutek topnienia pokrywy lodowej są ciągle
udoskonalane. We wcześniejszych raportach pomijano np. czynnik związany z
rozszerzalnością cieplną samej wody, stąd bardziej optymistyczne wyniki badań.
Zresztą zróżnicowanie składu chemicznego mórz i oceanów w tym zasolenia, do tej
pory sprawia mnóstwo problemów podczas szacowania wpływu tego czynnika na
wzrost poziomu wód.
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Dużo wyższy wzrost temperatury globalnej determinuje inne dodatkowe
czynniki, które prawdopodobnie zostaną uwzględnione w kolejnych raportach, jak
np. rozmrażanie północnych obszarów Syberii, Kanady i Grenlandii, co w sposób
naturalny w wyniku parowania będzie powodować wzrost poziomu gazów
cieplarnianych (zwłaszcza metanu CH4). Aktualnie wpływ pozostałych gazów
cieplarnianych jak CH4 czy N2O w najnowszym raporcie IPCC (ryc. 15) nie
przekracza 25%. Jednak jest to mechanizm samonapędzający się, którego dynamika
rośnie proporcjonalnie do wzrostu temperatury globalnej. Kto wie, ale szacowany
wzrost poziomu wód światowych może nastąpić wcześniej, zwłaszcza że jeszcze w
XXI wieku możemy się spodziewać skokowego wzrostu udziału pozostałych gazów
cieplarnianych.

Ryc. 15 Udział procentowy gazów cieplarnianych w latach 1970-2010 w skali
globalnej
Źródło: IPCC, 2014 – Special Report on Renewable Energy Sources and Climate
Change Mitigation [7]
Podsumowując, należałoby stwierdzić, że trafności dzisiejszych prognoz
zostanie zweryfikowana dopiero przez przyszłe pokolenia. Niestety wszystko
wskazuje na to, że przy tej dynamice wzrostu temperatury globalnej katastrofalny
wzrost poziomu wód odczuje już pokolenie współczesne.
Niemniej jednak bez względu na skalę tego zjawiska to obszary wytypowane w
południowej części Bałtyku są najbardziej narażone na skutki oddziaływania zmian
poziomu wód. Problemem może być skala tego zjawiska, zaś pocieszeniem czas
(mierzony w dekadach), który należy wykorzystać do realizacji inwestycji
zabezpieczających, przynamniej najważniejsze ośrodki gospodarcze tego rejonu.
Przyśpieszenie ocieplania klimatu będzie generować wzrost kosztów
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przystosowania do większego ryzyka powodziowego. W samej Europie według
szacunków IPCC osiągną one do lat 20 XXI wieku wartość 1,7 mld euro rocznie.
Do połowy XXI wieku 3,4 mld euro rocznie. Do 80 lat XXI wieku 7,9 mld euro
rocznie.
Podczas szczytu klimatycznego ONZ zorganizowanego w Warszawie w 2013
roku, w raporcie opracowanym przez brytyjskich naukowców z Tyndall Centre*,
przedstawiono mroczny obraz przyszłości naszej planety. Globalna temperatura
szybko wzrasta a lody topnieją. Natomiast emisja gazów cieplarnianych bije
wszystkie rekordy, z czego 40% emisji jest wynikiem spalania węgla, w Polsce
ciągle podstawowego surowca energetycznego. Pomimo prób ograniczenia
wykorzystywania węgla, jako podstawowego surowca energetycznego - w Polsce
jego rola mogłaby w przyszłości odgrywać ciągle ważną rolę. Na przykład przy
zastosowaniu innych technologii jego wykorzystania, jak choćby pomysł na
zgazowanie jego pod ziemią. Oczywiście jest to rozwiązanie trudne do
przeforsowania, bo wiązałoby się z głęboką restrukturyzacją górnictwa i tym
samym ograniczeniem zatrudnienia w tym sektorze przemysłu. Politycy, którzy by
chcieli przeforsować taki program muszą się liczyć z gwałtownym spadkiem
poparcia i z trudnymi do przewidzenia reakcjami silnego lobby górniczego.
I w ten sposób zrodził nam się kolejny temat związany z innym źródłem energii,
jakim jest gaz łupkowy. Kilka lat temu, w czasie kampanii wyborczej, politycy
partii rządzącej już „zyskami” z tego źródła energii łatali niedobory wpływów do
ZUS, dlatego trudno jednoznacznie ustosunkować się do opinii – zwłaszcza
polityków - na temat zasobów i wykorzystania tego gazu, jako surowca
energetycznego w Polsce. Nie mamy własnej technologii jego wydobycia a sposoby
jego pozyskiwania wykorzystywane w innych krajach nie są obojętne dla
środowiska, jednak jego spalanie w minimalnym stopniu wpływa na wzrost
poziomu gazów cieplarnianych. Skalę zysków i strat ma określić zespół Richarda
Smitha - Head Energy Strategy and Policy z National Grid w Wielkiej Brytanii,
oczywiście pod kątem pozyskania zasobów gazu łupkowego w UK, ale wnioski
tego raportu na pewno mogą posłużyć w perspektywie jego pozyskania w Polsce.
No cóż – nie ma idealnego źródła energii. Możliwość wydobycia tego gazu w
Polsce, budzi skrajne emocje. W jakim stopniu są one inspirowane przez
konkurencję wschodnią, trudno w tym szumie medialnym dokładnie ocenić. Nie
mniej jednak czasami słuchając rosyjskich polityków (i nie tylko) można odnieść
wrażenie, że nie ma alternatywy dla gazu z Rosji, a jakość jego jest tak wysoka, że
wręcz można nim oddychać.
* Tyndall Centre – założone w XIX wieku w Wielkiej Brytanii przez John
Tyndall. Zajmuje się między innymi przewidywaniem zmian klimatu w kontekście
globalnego ocieplenia
Aktualnie współpracuje z ośmioma uniwersytetami
brytyjskimi: University of East England, University of Cambridge, Cardiff
University, University of Manchester, Newcastle University, University of Oxford,
University of Southampton, University of Sussex.
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SUMMARY
Security of Coastal Areas in the Southern Part of the Basin of the Baltic Sea,
Based on the Latest IPCC Report (AR5)
The paper presents a graphical simulation of the processes related to global
warming on Earth in relation to changes in the coastline of the southern part of the
Baltic Sea. Presentation of data needed to simulate the changes are taken from the
latest IPCC report is based on data obtained from NOAA measurement (The
National Oceanic and Atmospheric Administration. National Climatic Data Center),
on the results of temperature measurement on a global scale for the years 1900 2013. The forecast increase in global temperature of the Earth was developed based
on data obtained from eight representative research centers, which are summarized
in a single graph, allowing the comparative characteristics of these forecasts. On the
basis of sea-level rise projections, presented the comparative characteristics of the
areas at risk of flooding in the southern part of the countries around the Baltic Sea.
Graphic form presented in two forms, present status, and simulation of the same
areas in the event of rising water up to 1m - case scenario.
Keywords: global warming, southern Baltic, weather, IPCC report, CO2 emissions,
sources of the energy.
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„ P R Z E G L Ą D G E O P O L I T Y C Z N Y ” 2 0 1 5 : 12

Grzegorz BAZIUR
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

IDEE I CZYNY: WĘGIERSKA REPUBLIKA RAD
1919 ROKU JAKO PRZYKŁAD TOTALITARNEGO
REŻIMU REWOLUCYJNEGO
Abstrakt
W artykule autorstwa Grzegorza Baziura pt: Idee i czyny: Węgierska Republika
Rad 1919 r. jako przykład totalitarnego reżimu rewolucyjnego Autor opisał dzieje i
losy Węgierskiej Republiki Rad i jej reperkusje na Słowacji w postaci Słowackiej
Republiki Rad. SRR była próbą „eksportu rewolucji” z opanowanych przez
komunistów Węgier do ówczesnej Czechosłowacji w celu połączenia się z
bolszewicką Rosją, której wojska prowadziły walki na Ukrainie przeciwko wojskom
gen. Antona Denikina, a na Białorusi oddziałom Wojska Polskiego. Autor opisał
okoliczności bezkrwawego zdobycia władzy w Budapeszcie przez węgierskich
komunistów i totalitarny system, który stworzyli oni w okresie między marcem a
sierpniem 1919 r. Autor opisał system represji i liczne zbrodnie, których dopuścił
się reżim Béli Kuna, a także narastanie oporu ze strony społeczeństwa w kraju, jak i
rolę węgierskiej emigracji politycznej w Wiedniu. W dalszej części tekstu omówiono
przygotowania wojskowe państw Ententy do pacyfikacji komunistycznych Węgier,
wojnę o Słowację od kwietnia do lipca 1919 r. i okoliczności ostatecznej klęski
reżimu Kuna na początku sierpnia 1919 r. Końcową część artykułu Autor poświęcił
sytuacji na Węgrzech po zdławieniu komunistycznego eksperymentu, omawiając
sytuację polityczną kraju po pacyfikacji rewolucji: biały terror antykomunistyczny i
jego reperkusje społeczne oraz objęcie rządów przez admirała Miklosa Horty`ego
jako regenta, co było kontynuacją monarchii na Węgrzech.
Słowa kluczowe: Węgry, Węgierska Republika Rad, regencja, Ententa, terror.
Bezkrwawy zamach stanu na Węgrzech, dokonany przez komunistów
węgierskich w Budapeszcie 21 marca 1919 r. i jego skutki należy do tematyki
historycznej, którą po upadku komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
badacze historii najnowszej podjęli na nowo. Celem tych badań jest odkłamanie
tematu, który w latach dyktatury komunistycznej był przedstawiany niezgodnie z
faktografią historyczną, zgodnie z kryterium klasowym.
Rewolucja i dyktatura komunistyczna na Węgrzech w 1919 r. jest słabo znana w
Polsce, niewiele też jest materiałów polskojęzycznych na ten temat, toteż historyka
musi zdumiewać uboga literatura na jej temat, głównie propagandowa z czasów
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PRL, w której o tym wydarzeniu pisano jako o największym w dziejach
węgierskiego ruchu rewolucyjnego. W PRL wydano nawet zbiór przemówień i
artykułów Béli Kuna, które są dla badaczy tego problemu ważnym materiałem
źródłowym1. Z tego względu warto przypomnieć „węgierską dyktaturę proletariatu”
od obiektywnej strony. Historia Węgierskiej Republiki Rad ukazuje zagrożenia,
jakie niosła budowa społeczeństwa bezwyznaniowego pod dyktaturą partii
komunistycznej, kwestionującej wartości narodowe.
W Polsce na temat rewolucji węgierskiej 1919 r. ukazały się różne opracowania.
O wydarzeniach rewolucyjnych 1919 r. na Węgrzech i Słowacji pisali również
Karol Mórawski, Lech Kościelak, Piotr Bajda, Jerzy Tomaszewski i Magdalena
Vášáryová2. Z kolei o historii Czechosłowacji pisali Roman Heck i Marian
Orzechowski, Václav Hus, zaś na temat Węgier Wacław Felczak3. Inni historycy –
jak Antoni Czubiński – poruszali w swoich publikacjach kwestię wrzenia
rewolucyjnego w Europie w latach 1917-19214. Ze względów ideologicznych liczba
publikacji była stosunkowo niewielka, ponieważ nie mogły one przeważyć nad
publikacjami dotyczącymi „Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej” w
Rosji – jak określano w Polsce Ludowej lat 1944-1989 przewrót bolszewicki z 1917
r. Drugim – równie istotnym powodem – był duży udział i rola w rewolucji
zarówno rosyjskiej, jak i węgierskiej komunistów żydowskich. Wprawdzie w
okresie powojennym rola komunistów żydowskich w ruchu komunistycznym
została wyciszone ze względów politycznych, chociaż w krajach Wolnego Świata
wielu historyków pisało o tych faktach bez cenzury, narażając się nieraz na ataki ze
strony środowisk syjonistycznych na świecie i oskarżenia o antysemityzm5. Dopiero
po 1989 r. historycy krajów b. bloku wschodniego zaczęli pisać o wydarzeniach z
lat 1918-1920, w tym o krwawych i ekonomicznie bezładnych rządach Beli Kuna
oraz ich następstwach dla państwa i społeczeństwa węgierskiego, a po części też
słowackiego – w kontekście istnienia Słowackiej Republiki Rad na przełomie
czerwca i lipca 1919 r.6.
W listopadzie 1918 r. zakończyła się pierwsza wojna światowa, jednak rok
wcześniej w wyniku bolszewickiego zamachu stanu, dokonanego 6/7 listopada
1917 r. partia bolszewicka pod przywództwem Włodzimierza Lenina zdobyła
B. Kun, Węgierska Republika Rad: wybór przemówień i artykułów, Warszawa 1965, s. 10.
K. Mórawski, Rewolucja węgierska 1919 roku, Warszawa 1965; L. Kościelak, Historia Słowacji,
Warszaw-Wrocław 2010; Kim są Słowacy? Historia. Kultura. Tożsamość, praca zbiorowa pod red. J.
Tomaszewskiego, „Słowacja”, Kraków 2005; M. Vášáryová, Sąsiad o północy, Kraków 2011.
3
R. Heck, M. Orzechowski, Historia Czechosłowacji, Kraków-Wrocław 1969; W. Felczak, Historia
Węgier, Kraków-Wrocław 1983.
4
A. Czubiński, Rewolucja Październikowa w Rosji i ruchy rewolucyjne w Europie lat 1917-1921,
Poznań 1988.
5
Zob. E. Mendelson, Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa
1992, s. 137; por. D. Szub, Jewriei w russkoj riewolucyi, w: Jewriejskij mir, zbiór 2 (dalej: JM-2),
Sojuz russkich jewriejew w Nju-Jorkie, Nowy Jork 1944, s. 355.
6
Zob. M. Ormos, From Padua to the Trianon 1918-1920, Boulder, Colorado, Social Science
Monographs; Highland Lakes, New Jersey: Atlantic Research and Publications, 1990; por. Trianon
and East Central Europe: antecedents and repercussions, eds. Béla K. Király and László Veszprémy,
Boulder: Social Science Monographs, Highland Lakes, New Jersey: Atlantic Research and
Publications, 1995.
1
2
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władzę w rozłożonej wojną Rosji. Przewrót bolszewicki w Piotrogrodzie odbił się
szerokim echem w całej Europie. Od początku 1918 r. narastały też radykalne
wystąpienia społeczne, a w wielu krajach panowały nastroje rewolucyjne. Nie
brakowało tam również zwolenników marksizmu, gotowych wprowadzać w życie
jego totalitarną utopię. Już w grudniu 1917 r. w Charkowie bolszewicy utworzyli
Ukraińską Republikę Rad, a w 1918 r. w okupowanej wówczas przez wojska
niemieckie Estonii również powstał marionetkowy rząd sowiecki – Estońska
Komuna Robotnicza. W latach 1918-1919 miały miejsce próby komunistycznych
przewrotów w Niemczech, Austrii oraz Finlandii. Na Łotwie w latach 1918-1920 r.
funkcjonował „rząd delegatów robotniczych, bezrolnych chłopów i strzelców
łotewskich”. Idee komunistyczne zyskiwały poparcie w Bułgarii, co doprowadziło
do wybuchu czerwonej rewolty w 1923 r.7.
Podobnie było na Węgrzech, gdzie również pojawili się agitatorzy bolszewiccy,
wieszczący rychłe zwycięstwo światowej rewolucji. W warunkach powojennej
destabilizacji kraju węgierscy komuniści – bo o nich będzie mowa w niniejszym
artykule – już w marcu 1919 r. zdołali przejąć władzę. Wprawdzie ich rządy trwały
zaledwie 133 dni, jednak towarzyszący im radykalizm społeczny, bezwzględność i
okrutny terror odcisnęły trwałe piętno na Węgrach przywiązanych do wolności,
praw obywatelskich, i historii narodowej.
Sytuacja Węgier po rozpadzie Cesarstwa Austro-Węgierskiego była bardzo
niestabilna politycznie i ekonomicznie. W obliczu klęski wojennej i rozsypującej
się CK armii zniknął panujący podczas wojny zapał patriotyczny, społeczeństwo
boleśnie odczuwało utratę 380 tys. poległych żołnierzy. a ponad 700 tys. odniosło
rany. Ponadto 600 tys. jeńców wojennych narodowości węgierskiej znajdowało się
od 1914 r. w niewoli rosyjskiej, a w 1917 r. wielu z nich „zaraziło się” ideologią
bolszewicką i jego pustymi obietnicami. Rząd i administracja utworzonej w
październiku 1918 r. Węgierskiej Republiki Ludowej były słabe, po całym kraju
błąkały się też grupy niezdyscyplinowanych i zrewoltowanych żołnierzy b. CK
armii, w samej stolicy brakowało zaś policji i żandarmerii8.
Również gospodarka i przemysł przeżywały poważne trudności. Wojenne straty
ludnościowe ujemnie wpłynęły też na sytuację rolnictwa, ponieważ większość
powołanych do wojska mężczyzn pochodziło ze wsi. Występowały problemy z
zaopatrzeniem w żywność, gwałtownie rosła inflacja, spadło też wydobycie węgla i
produkcja żelaza. Fatalna sytuacja ekonomiczna doprowadzała do wybuchów
kolejnych strajków i protestów społecznych. Po stronie protestujących robotników
stanęły związki zawodowe, wreszcie na wzór Rosji z lat rewolucji 1905-1907 i
1917 powstawały Rady Robotnicze i Żołnierskie, wśród których największa
działała w Budapeszcie9.
Sytuacja społeczno-polityczna i ekonomiczna istniejąca w 1918 r. na Węgrzech
budziła wielki niepokój węgierskich elit politycznych, które – nie bez podstaw –
obawiały się rosyjskiego scenariusza. Wykorzystał to przywódca lewicowej
„Niepodległościowej Partii 48 Roku” hr. Mihály Karolyi, który w czasach młodości
T. Wasilewski, Historia Bułgarii, Wrocław-Kraków 1988, s. 347-350.
W. Felczak, op. cit., s. 306-307.
9
A. Czubiński, op. cit., s. 218.
7
8
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był konserwatystą, jednak z upływem lat zaczął opowiadać się za radykalnymi
zmianami społecznymi. Karolyi prędko też zdobył popularność, ponieważ od
początku występował przeciwko wojnie oraz Austrii i Niemcom. Zmęczeni wojną
Węgrzy liczyli, że jako polityk mający dobre relacje z przedstawicielami Ententy
wynegocjuje dla kraju korzystne warunki pokojowe. Jednak nie miał on zmysłu
politycznego i charakteru, a swoimi nieprzemyślanymi działaniami utorował zaś
komunistom drogę do władzy, co doprowadziło do interwencji obcych wojsk. Za te
błędne posunięcia spotkała go później surowa kara, ponieważ w czasach rządów
regenta Miklosa Horthy’ego został pozbawiony majątku i zaocznie oskarżony o
zdradę stanu10.
25 października 1918 r. Karolyi utworzył Węgierską Radę Narodową, do której
zaprosił przedstawicieli Węgierskiej Partii Socjaldemokratycznej, a 28 października
doszło do gwałtownych wystąpień ulicznych w Budapeszcie, podczas których
manifestanci żądali desygnowania Károlyi’ego na premiera. Przeciwko
demonstrantom interweniowały oddziały żandarmerii i policji, wskutek czego byli
zabici i ranni. 31 października wybuchła tzw. rewolucja astrów, zwana też
rewolucją chryzantem (od nazwy kwiatów, jakie nosili jej zwolennicy). Zbuntowani
żołnierze, marynarze i robotnicy opanowali najważniejsze budynki miejskie.
Rewolucjoniści zamordowali w obecności żony, we własnej willi, b. premiera
Austro-Węgier z lat 1903-1905 i 1913-1917, hr. Istvána Tiszę11. Wobec groźby
wybuchu rewolucji cesarz Austro-Węgier, Karol I – jako król Węgier Karol IV
desygnował go na stanowisko premiera i zrezygnował z korony węgierskiej. 16
listopada 1918 r. proklamowano w Budapeszcie Węgierską Republikę Ludową, a w
styczniu 1919 r. Karolyi objął urząd tymczasowego prezydenta, zwiększając też
udział socjaldemokratów w rządzie.
Po klęsce wojennej Austro-Węgier i ich rozpadzie węgierska delegacja, która
przybyła na konferencje pokojową do Paryża Francuzi potraktowali nieprzyjaźnie, a
warunki rozejmu zostały złamane przez państwa Ententy, wskutek czego oddziały
czeskie, rumuńskie i serbskie posuwały się w głąb Węgier. Ich pochód ułatwiła
decyzja Károlyi’ego o demobilizacji oddziałów obrony krajowej – królewskowęgierskich honvédów, jednocześnie nowy minister wojny, Béla Linder nakazał
żołnierzom złożyć broń w obawie przed buntem, na czele którego mogli stanąć
oficerowie pochodzący w większości jeszcze z CK armii Austro-Węgier12. Na
skutek negatywnego stosunku państw Ententy do b. Państw Centralnych, jeszcze
przed zawarciem traktatu pokojowego w Trianon w 1920 r. Węgrzy utracili znaczną
ilość ziem wchodzących w skład Królestwa Węgier w ramach b Austro-Węgier:
pod koniec 1918 r. wojska serbskie zajęły Wojwodinę i Banat, oddziały rumuńskie
opanowały Siedmiogród, Chorwaci zgłosili akces do powstającego Królestwa
Serbów Chorwatów i Słoweńców, a Górne Węgry – jako Słowację zajmowały
wojska czechosłowackie13. Ponadto kraj zalało kilkaset tysięcy uciekinierów z
W. Felczak, op. cit., s. 307-308.
Ibidem, s. 307.
12
A. Czubiński, op. cit., s. 220.
13
Nie wszystkie te działania były sprawiedliwe. Kłóciły się też z hasłami Ententy o zasadach
narodowościowych. Narody nie węgierskie, zamieszkujące dawne Królestwo Węgierskie miały prawo
do własnej państwowości, chociaż na dużej części odebranych terenów Węgrzy byli większością lub
10
11
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terenów zajętych przez Czechów, Rumunów i Serbów, a jeśli dodać do tego
wcześniejszy napływ Żydów galicyjskich, uchodzących przed Rosjanami, to pod
koniec 1918 r. Węgry borykały się z prawdziwym exodusem14.
Na skutek blokady ekonomicznej ze strony państw Ententy pogłębiały się
trudności ekonomiczne, nie funkcjonował transport, brakowało węgla i rudy żelaza,
a w Budapeszcie nie było drewna na opał. Zamykano kopalnie, huty i całe zakłady
przemysłowe, zaś zdemobilizowani żołnierze powiększali rzesze bezrobotnych. W
całym kraju coraz trudniej było zdobyć podstawowe artykuły spożywcze. Po
likwidacji policji i żandarmerii CK na Węgrzech szerzyła się gwałtownie
przestępczość, wszędzie krążyli zdemoralizowani i zanarchizowani żołnierze, a
zrewoltowane Rady Robotnicze i Żołnierskie paraliżowały produkcję i
uniemożliwiały obronę granic, przez co kraj pogrążał się w chaosie15.
Na przełomie lat 1917-1918 na Węgry zaczęły docierać informacje o
zwycięskim przewrocie bolszewickim w Rosji, a pierwsi szerzyli je antymilitaryści,
którzy prowadzili kolportaż ulotek antywojennych. Wieści o rewolucji
bolszewickiej nasiliły się po podpisanym między Państwami Centralnymi i Rosją
Sowiecką traktacie pokojowym w Brześciu 3 marca 1918 r. Wieści na temat
sytuacji panującej w Rosji po przewrocie Lenina docierały też na Węgry za
pośrednictwem wracających z niewoli jeńców węgierskich. Wśród wziętych do
niewoli 1,5 mln żołnierzy CK Armii, aż 600 tys. stanowili Węgrzy. Część z nich
przebywając w niewoli stała się szczególnie podatna na propagandę marksistowską.
Nie bez znaczenia pozostawał fakt, że duży odsetek jeńców węgierskich Rosjanie
przetrzymywali w pobliżu ośrodków miejskich, gdzie silne były wpływy
bolszewików. Wieloletnie faworyzowanie przez carskie władze obozowe jeńców
słowiańskich i równoczesna dyskryminacją Austriaków i Węgrów doprowadziło do
tego, że od 1917 r. Węgrzy zaczęli skłaniać się ku bolszewikom. Jeńcy wiedzieli, że
bolszewicy chcą zakończyć wojnę, więc liczyli na rychły powrót do domów. Część
jeńców czuła się wręcz zapomniana i zdradzona, tym bardziej, że w warunkach
wojny władze Austro-Węgier nie potrafiły zmusić Rosji do poprawy warunków
bytowych dla swych więzionych obywateli, co rodziło wśród nich postawy
antypaństwowe. Sympatie probolszewickie wynikały z różnic w traktowaniu przez
rosyjskie władze obozowe oficerów i szeregowych żołnierzy, co potwierdzało
kapitalistyczną nierówność16.
Pierwsze koła marksistowskie wśród węgierskich jeńców powstały jeszcze w
1916 r. Najsilniejsza grupa zawiązała się w obozie w Tomsku. Tam znalazła się
niemal cała przyszła „wierchuszka rewolucji węgierskiej”: Béla Kun, Ferenc
Münnich, József Rabinovics i Ernő Seidler. Wśród nich wyróżniał się Béla Kun,
właściwie Kohn, który z pochodzenia był Żydem, a od 16 roku życia należał już do
Partii Socjaldemokratycznej. Przed wojną pracował jako dziennikarz, następnie
został zmobilizowany do wojska, a w 1916 r. dostał się do niewoli rosyjskiej.
Podczas pobytu w Rosji nauczył się rosyjskiego i nawiązał kontakty z
jedyną narodowością – zob. ibidem, s. 226-232.
14
W. Felczak, op. cit., s. 305-306.
15
K. Mórawski, op. cit., s. 31.
16
Ibidem, s. 21-22.
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bolszewikami, a przy ich pomocy współorganizował zespoły samokształceniowe
dla jeńców o zapatrywaniach socjaldemokratycznych17.
Po rewolucji lutowej 1917 r. i upadku caratu, Kun wraz ze swymi
współpracownikami opuścił obóz i wstąpił do Socjaldemokratycznej Partii
Robotniczej Rosji (bolszewików). Kiedy okazało się, że nowe władze rosyjskie
chcą kontynuować wojnę, pozostali jeńcy węgierscy jeszcze bardziej zbliżyli się do
bolszewików. Wielu zasiliło ich oddziały i wzięło udział w przewrocie
bolszewickim. Zwycięstwo bolszewików nasiliło ich propagandę wśród jeńców
wojennych. Lenin zdawał sobie sprawę z korzyści, jakie niosło pozyskanie jeńców
różnych narodowości, ponieważ przy ich pomocy zamierzał „eksportować” swoją
rewolucję poza granice Rosji. Zwłaszcza Węgrzy ulegali perswazji, ponieważ
bolszewicy obiecywali im koniec wojny, rozliczenie osób odpowiedzialnych za ich
męki i tułaczkę oraz nowy i – w ich mniemaniu – sprawiedliwszy świat. Zarażeni
bakcylem rewolucji Węgrzy agitowali swych rodaków, ale indoktrynacja nie
zawsze przebiegała łagodnie, ponieważ propagandę bolszewicką kontestowali
oficerowie, przez co dochodziło do zatargów z żołnierzami.
Jednakże motywy przejścia znacznej części jeńców węgierskich na stronę
czerwonych nie były li tylko ideowe. Paradoksalnie, sympatie komunistyczne
rodziły się też po powrocie na Węgry, gdzie b. jeńcy spotykali się z podejrzeniami i
wrogością, a część z nich została internowana w obozach. Takie postawy ze strony
władz popychały ich w stronę komunistów. Najczęściej jednak kierowali się oni
względami materialnymi, licząc na poprawę warunków bytowych. Wstępując do
Armii Czerwonej lub oddziałów międzynarodowych Węgrzy – według zapewnień
bolszewickich – mogli otrzymać odzież, wyżywienie i żołd ponad 80 tys. b. jeńców
węgierskich walczyło po stronie bolszewickiej w rosyjskiej wojnie domowej18.
Dużą rolę odegrał również strach. Ci, którzy odmawiali współpracy narażali się na
represje. Taki los spotkał właśnie oficerów, którzy odrzucili ofertę bolszewików –
wielu z nich zostało aresztowanych i rozstrzelanych jako elementy
kontrrewolucyjne, a pozostałych umieszczono w odrębnych obozach, niektórzy
przebywali w nich do 1925 r. Część z nich zmarła tam z zimna, chorób i głodu, a
setki bolszewicy zamordowali w odwecie za upadek rewolucji węgierskiej.
Pozostali przy życiu oficerowie wrócili do kraju na mocy wymiany za więzionych
przez Horthy’ego węgierskich komunistów, którą przeprowadzono na podstawie
porozumienia sowiecko-węgierskiego19.
Tymczasem Bela Kun zaczął robić „polityczną karierę” w ogarniętej wojną
domową bolszewickiej Rosji. Podczas pobytu w Piotrogrodzie Béla Kun poznał
Lenina, wkrótce też należał do ludzi z jego najbliższego otoczenia. Jako dziennikarz
z wykształcenia zaczął pisać artykuły w „Prawdzie”. 24 marca 1918 r. Kun wraz ze
swymi towarzyszami udali się na Kreml, gdzie spotkali się z Jakowem
Swierdłowem, rosyjskim Żydem, formalnym przywódcą Rosji Sowieckiej. Podczas
tego spotkania powołali Węgierską Grupę Rosyjskiej Partii Komunistycznej
(bolszewików), na której czele stanął Kun. Również kolejni węgierscy Żydzi objęli
Ibidem.
K. Mórawski, op. cit., s. 20-22.
19
A. Czubiński, op. cit., s. 239-240.
17
18
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ważne stanowiska: Ernő Pór – sekretarza, natomiast Tibor Szamuely – komisarza
do spraw wojskowych. W dowód „wdzięczności” właśnie Szamuely
nakazał aresztować i zgładzić tych węgierskich oficerów, którzy nie zgadzali się na
agitację bolszewicką w obozach jenieckich. W tym czasie razem z Szamuelym Kun
wydawał „Międzynarodowego Socjalistę” i „Rewolucję Socjalną”. W redagowaniu
pomagał im Máté Zalka, vel Béla Frankl20. W broszurze zatytułowanej „Czego
chcą komuniści” Bela Kun opisał metody walki i program ruchu komunistycznego.
Celem było powstanie zbrojne i międzynarodowa rewolucja, które miały przynieść
dyktaturę proletariatu21.
W kwietniu 1918 r. odbył się ogólnorosyjski kongres jeńców wojennych. Béla
Kun zaapelował o powrót do macierzystych krajów, aby wzniecić płomień
rewolucji i zakończyć rządy kapitalistów, księży i arystokracji. Kongres powołał do
życia międzynarodowe oddziały, które miały walczyć po stronie Sowietów. Kun
został organizatorem centralnego kierownictwa batalionów międzynarodowych.
Miesiąc później Lenin powołał do życia Federację Grup Zagranicznych Rosyjskiej
Partii Komunistycznej (bolszewików), w której grupa węgierska była najliczniejsza;
jej członkowie organizowali seminaria i instruktaże dla agitatorów. 4 października
1918 r. w moskiewskim hotelu „Dresden” odbyła się konferencja założycielska
Węgierskiej Sekcji „Międzynarodowej Partii Komunistycznej”, przekształconej
wkrótce w Węgierską Partię Komunistyczną, na której został też powołany jej
Komitet Centralny. Obecni delegaci podjęli uchwałę o wysłaniu na Węgry grupy
przeszkolonych propagandzistów „…w celu poświęcenia swych sił
międzynarodowej rewolucji na Węgrzech”, która dysponowała pieniędzmi
przeznaczonymi na planowany w Budapeszcie komunistyczny zamach stanu. W
Moskwie pozostawiono tylko Biuro Zagraniczne WPK, na czele którego stał Endre
Rudnyanszky oraz Tibor Szamuely, którego jednak Kun wezwał na Węgry22.
Pięć dni po zakończeniu walk pierwszej wojny światowej – 16 listopada 1918 r.
Béla Kun powrócił na Węgry pod przybranym nazwiskiem płk. Sebestyén’a.
Wkrótce też spotkał się z działaczami komunistycznymi, którzy powrócili z Rosji
komunistami węgierskimi, którzy spędzili wojnę w kraju. Obie grupy 24 listopada
1918 r. powołały do życia Węgierską Partię Komunistyczną (Kommunisták
Magyarországi Pártja, WPK), a w Budapeszcie został też uruchomiony lokal
partyjny. Organem prasowym była „Czerwona Gazeta” (Vörös Újság), a dla
żołnierzy drukowano „Czerwonego Żołnierza” (Vörös Katona). W liście Beli Kuna
do Lenina z 5 stycznia 1919 r. prosił o pieniądze na wydawanie wspomnianych
gazet23.
20
Ten były oficer węgierskich huzarów okrył się ponurą sławą podczas dowodzenia brutalnymi
operacjami wojskowymi przeciw białym formacjom na Syberii w 1918 r. W 1920 r. walczył po stronie
sowieckiej w wojnie z Polską. Odpowiadał za okrucieństwa wobec ludności cywilnej na Ukrainie i
Krymie podczas tłumienia wystąpień antyradzieckich. Zginął w 1937 r. w hiszpańskiej wojnie
domowej w stopniu generała pod przybranym nazwiskiem Pavol Lukács.
21
B. Kun, Co to jest Republika Rad?, w: B. Kun, op. cit., s. 56.
22
Do wspomnianej grupy weszli m.in. członkowie KC KPW: Karoly Vántus, Béla Kun, Erno Pőr,
Harton Beszkärid, Emil Bezdogh, Matyás Kovacz, Matyás Krisjak, Ivan Matuzovits i Ferenc Drobnik
– zob. A. Czubiński, op. cit., s. 214.
23
List do towarzysza Lenina, w: B. Kun, op. cit., s. 50.
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Po utworzeniu WPK komuniści natychmiast przystąpili do agitacji i organizacji
komórek partyjnych, zmierzając jawnie i konsekwentnie do rewolucji społecznej.
W swoich tezach programowych żądali nacjonalizacji fabryk, likwidacji majątków
ziemskich oraz sojuszu socjalistycznych Węgier z Rosją Sowiecką, wnikali też w
istniejące rady robotnicze i żołnierskie, bądź tworzyli nowe. Dodatkowo wracający
z niewoli rosyjskiej jeńcy wzmacniali propagandę bolszewicką. W szeregi WPK
wstępowali radykalni socjaldemokraci, lewicująca inteligencja, zdemobilizowani
żołnierze oraz przedstawiciele mniejszości żydowskiej, spośród których ci ostatni,
stanowiący znaczną część węgierskiej inteligencji – żywili spore sympatie
komunistyczne. W lutym 1919 r. Węgierska Partia Komunistyczna liczyła ok. 40
tys. członków. W ramach przygotowań do zamachu stanu komuniści zakupili
pewną ilość broni, która pozostała po wycofującej się na przełomie lat 1918-1919
niemieckiej armii feldmarszałka Augusta von Mackensen’a, którego wojska
okupowały terytorium Rumunii24.
Komuniści manipulowali społeczeństwem, prowokując strajki i rozruchy. W
grudniu podburzeni żołnierze usiłowali opanować Zamek Królewski w
Budapeszcie, w styczniu 1919 r. wybuchły trzydniowe starcia w ośrodku górniczym
w Salgótarján, gdzie 16 osób zginęło, 90 odniosło ciężkie rany. W mieście Szarvas
w zamieszkach zginęło 14 osób, 40 było poważnie rannych, a tłumy bezrobotnych i
żołnierzy atakowały drukarnie liberalnych gazet.
Również na wsi wystąpiły niepokoje, ponieważ inspirowani przez komunistów
chłopi oraz służba folwarczna występowali przeciw właścicielom ziemskim.
Rabowano i niszczono siedziby dworskie, dochodziło do samowolnych podziałów
ziemi. Chcąc załagodzić sytuację, prezydent Karolyi ogłosił 16 lutego 1919 r.
reformę rolną. Parcelacja dotyczyła majątków prywatnych o powierzchni powyżej
285 ha i kościelnych powyżej 116 ha. Czerwony hrabia – jak ziemiaństwo nazwało
Karoly`ego – urządził nawet publiczny spektakl podziału własnych dóbr. Reforma
nie zadowoliła jednak włościan, ponieważ dla buntujących się chłopów była ona za
mało radykalna.
Tymczasem nastoje społeczne w kraju radykalizowały się, na łamach
komunistycznej „Czerwonej Gazety” komuniści wezwali społeczeństwo do
zbrojnego powstania. 21 lutego uzbrojeni demonstranci napadli na redakcję
socjaldemokratycznego dziennika „Népszava” (Głos Ludu). Po interwencji policji
zginęło kilku funkcjonariuszy, na co rząd nakazał aresztowanie kilkudziesięciu
najważniejszych działaczy WPK. Podczas przesłuchań policjanci dotkliwie pobili
Bélę Kuna, zamknięto redakcję „Vörös Újság”. Jednak represje władz wobec WPK
przyniosły odwrotny skutek, popularność komunistów gwałtownie wzrosła, z
zrewoltowane tłumy na ulicach domagały się ich uwolnienia25.
Aresztowanym komunistom władze zapewniły dobre warunki, dzięki czemu –
za zgodą kilku sprzyjających im ministrów, utrzymywali kontakt z towarzyszami,
24
August von Mackensen (1849-1945), niemiecki generał, w latach 1917-1918 dowodził wojskami
Państw Centralnych na Bałkanach, które okupowały teren Rumunii i Serbii, na przełomie 1918 i 1919
r. kierował akcją ewakuacyjną wojsk Państw Centralnych z Bałkanów – zob.
www.armianiemiecka.tpf.pl/Biografie/mackensen.htm [dostęp: 14 I 2013]
25
W. Felczak, op. cit., s. 309-310.
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którzy przebywali na wolności. Niebawem splot okoliczności zadziałał na ich
korzyść, ponieważ wiosenna ofensywa Armii Czerwonej na Krymie zaniepokoiła
Ententę. Alianci zdawali sobie sprawę z wagi współpracy z Rumunią, która
oferowała swoje wojska i terytorium w charakterze zaplecza dla interweniujących
w Rosji wojsk. Ulegając naciskom rządu Rumunii szef misji wojskowej Ententy w
Budapeszcie, płk. Fernand Vyx 20 marca 1919 r. postawił władzom węgierskim
ultimatum, w którym zażądał bezwzględnego przesunięcia linii demarkacyjnej z
Rumunią w głąb terytorium węgierskiego. W dramatycznej sytuacji Karolyi podał
rząd do dymisji, licząc na współpracę socjalistycznego rządu z nim, jako
prezydentem. Społeczeństwo oczekiwało też, że nowe władze uczynią z Węgier na
tyle silne państwo, że będzie ono w stanie odrzucić ultimatum26.
Tymczasem socjaldemokraci zawarli porozumienie z przebywającymi w
więzieniu komunistami, proponując im fuzję obu partii, w sposób wręcz
kapitulancki zgodzili się na wprowadzenie „dyktatury proletariatu” i sojusz z Rosją
Sowiecką. W efekcie wspomnianego aliansu powstała Węgierska Partia
Socjalistyczna i 21 marca 1919 r. ogłoszono uroczyście powstanie Węgierskiej
Republiki Rad, a 22 marca ukonstytuowała się Rewolucyjna Rada Rządząca, która
wydała odezwę i ogłosiła powstanie socjalistycznych Węgier27.
Po 21 marca władzę w kraju objęła Rewolucyjna Rada Rządząca z
większościowym udziałem socjaldemokratów, a na jej czele stanął jako premier
polityk socjaldemokratyczny, Sándor Garbai28. Jednak owa przewaga była pozorna,
ponieważ faktyczne kierownictwo w państwie spoczywało w rękach komunistów.
Osobą numer jeden w państwie był Béla Kun, sprawujący urząd komisarza spraw
zagranicznych. Zresztą i ta iluzoryczna przewaga z czasem zniknęła, ponieważ
komuniści pozbywali się socjaldemokratów, przeprowadzając kolejne zmiany w
rządzie. Ostatecznie zdominowali nowo powstałą partię, a 12 czerwca 1919 r.
zmieniono jej nazwę na Węgierską Partię Socjalistyczno-Komunistycznych
Robotników, 23 czerwca uchwalono nową konstytucję. Powstała Węgierska
Socjalistyczna Federacyjna Republika Rad. Przy ustalaniu struktury państwa
komuniści korzystali ze wzorców Rosji Sowieckiej; władzę w terenie objęły rady
delegatów robotniczych, żołnierskich i chłopskich, a najwyższym organem było
Zgromadzenie Krajowe złożone z wybranych delegatów.
7 kwietnia władze przeprowadziły wybory do wszystkich organów władzy
republiki według obowiązującej listy kandydatów, popieranych przez WRR.
Komuniści węgierscy zaproponowali też władzom Rosji Sowieckiej zawarcie
przymierza zaczepno-obronnego, licząc zapewne na rychłe nadejście oddziałów
Armii Czerwonej, które zbliżały się do Karpat.
Komuniści węgierscy – wzorem Rosji Sowieckiej utworzyli Węgierską Armia
Czerwona, w której czerwonoarmiści dzielili się na komendantów i żołnierzy. W
szeregach WAC byli pochodzący z wyboru mężowie zaufania i oddelegowani do
każdej jednostki wojskowej komisarze polityczni. Zniesiono wszelkie
arystokratyczne tytuły i przywileje, w dziedzinie życia gospodarczego wydały
Ibidem, s. 308.
Ibidem, s. 311-312.
28
A. Czubiński, op. cit., s. 217.
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szereg dekretów, które – wzorem sowieckiego komunizmu wojennego – zrujnowały
kraj ekonomicznie. Komuniści zaczęli od nacjonalizacji przemysłu, przejmując
wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe i transportowe zatrudniające powyżej 20
osób, jednak w rzeczywistości upaństwawiano i mniejsze zakłady, określając ten
proces, jako „uspołecznienia produkcji”. Przedsiębiorstwem po upaństwowieniu
zarządzał „komisarz produkcyjny” wraz z trzyosobową „Radą Robotniczą”. Władze
powołały też Radę Gospodarki Ludowej, która miała nadzorować zmiany w
przemyśle i jego rozwój29.
Rewolucyjna Rada Rządząca ogłosiła też nacjonalizację ziemi. Zgodnie z jej
zasadami wszystkie majątki powyżej 58 ha wraz z inwentarzem przeszły na
własność państwa bez odszkodowania. Jednak chłopi zdziwili się, kiedy okazało
się, że zapowiadana parcelacja gruntów nie dała im ziemi, ponieważ pospiesznie
komuniści zaczęli zakładać spółdzielnie produkcyjne. Przejęte bezprawnie zamki,
pałace i dwory zostały przekształcone w ośrodki wypoczynkowe i sanatoria.
Władze upaństwowiły też banki, sklepy, hotele oraz kamienice, konfiskując
wszystkie prywatne depozyty bankowe, jak pieniądze, papiery wartościowe czy
biżuterię. Każdy obywatel został zobowiązany do przekazania na rzecz państwa
domowych kosztowności i dzieł sztuki o wartości powyżej 500 koron i to włącznie
z kolekcjami monet i znaczków pocztowych. Ludzie w panice ukrywali rodzinne
precjoza w piwnicach lub zakopywali je poza domem. W pałacach, dworach i
mieszkaniach rekwirowano cenniejsze wyposażenie, uznając je za „dobro
wspólne”; również Ludowy Komisariat Oświaty ogłosił, że wszystkie prywatne
zbiory biblioteczne należą odtąd do ludu, oraz wprowadzono ustawę o
powszechnym nauczaniu dzieci i młodzieży, co umożliwiło im szeroki dostęp do
oświaty – było to istotne zwłaszcza dla rodzin niezamożnych30.
Komuniści zaczęli wprowadzać w życie zasady swojej polityki mieszkaniowej,
np. tylko w samym Budapeszcie do odebranych ich właścicielom mieszkań
wprowadziło się 30 tys. rodzin robotniczych, a właścicielom łazienek nakazano
udostępnić je biedniejszym sąsiadom. Raz w tygodniu musieli też oddać je do
użytku dzieciom ze szkół i przedszkoli, mieli też obowiązek zapewnić im mydło,
ręczniki i ciepłą wodę. Zdarzały się jednak złośliwe kwaterunki. Do pewnego
mieszkania wprowadził się b. służący jego właściciela, który uprzednio okradł go.
W innym przypadku starsza kobieta musiała dzielić lokal z aktywną zawodowo
prostytutką. O losach mieszkańców każdej kamienicy decydował „mąż zaufania”.
W celu pozyskania biedniejszej części społeczeństwa władze podwyższyły płace o
30 proc., zrównały pensje urzędników i robotników, obniżyły czynsze za
mieszkania,
wprowadzając
jednak
kontrolę
dystrybucji
artykułami
żywnościowymi31.
Władze powołały organ koordynujący politykę gospodarczą – Radę Gospodarki
Narodowej, na której czele stanął Jéno Varga. Kiedy Rada zaczęła wprowadzać
„innowacje gospodarcze” szybko okazało się, że zamiast dobrobytu, jej polityka
Tylko w pierwszym miesiącu obowiązywania dekretu
zakładów przemysłowych.
30
W. Felczak, op. cit., s. 313.
31
A. Czubiński, op. cit., s. 222; por. W. Felczak, op. cit., s. 313.
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doprowadziła kraj katastrofy gospodarczej, w krótkim czasie powstał olbrzymi
deficyt budżetowy, wypuszczano pieniądze bez pokrycia i nastąpił spadek
produkcji. Finalnym efektem była szalejąca inflacja, a w miastach zapanował głód.
Wzorem z Rosji Sowieckiej władze rekwirowały na wsi żywność. Nie brakowało
tylko „rewolucyjnych pamiątek”, nieliczne otwarte jeszcze sklepy oferowały
portrety i popiersia przywódców rewolucyjnych, a także przypinane metalowe
gwiazdy z sierpem i młotem. Władze WRR borykały się z brakami kadrowymi,
komisarzami zostawali bardzo często ludzie bez wiedzy ekonomicznej i
kwalifikacji kierowniczych, jak np. ślusarze, cieśle, tokarze. Ze względu na wyżej
wspomniane braki kadrowe upaństwowioną fabryką lub majątkiem – zarządzali ich
dawni właściciele. Ziemia, na której przydział liczyli małorolni i bezrolni chłopi nie
została im nadzielona, ponieważ władze Węgierskiej Republiki Rad zamierzały
przystąpić do kolektywizacji, co ostatecznie doprowadziło do odwrócenia się
chłopstwa od rewolucji32.
W celu zachowania kontroli nad kulturą narodową wprowadzono cenzurę prasy,
literatury i sztuki, oraz zlikwidowano niekomunistyczne gazety. Węgierska Rada
Rządząca uchwaliła nowe, absurdalne regulacje, dzieląc wszystkich pisarzy według
„linii klasowej” na trzy kategorie. Wypłacano im pensje państwowe nie według
wartości dzieła a podług kategorii, do której należeli. Oczywiście tylko wtedy, gdy
twórczość była poprawna ideologicznie. W trosce o „zdrowie obywateli”
wprowadzono pełną prohibicję, a za złamanie zakazu groziły wyroki w trybie
doraźnym. Towarzyszyła temu zakrojona na szeroką skalę kampania
propagandowa, informująca o szkodliwym wpływie alkoholu. W kraju, gdzie
produkowano wino i pálinkę władze zakazały degustacji tych trunków. Jednak
niektórzy przedstawiciele władz otwarcie łamali zakaz spożywania alkoholu, nie
ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji. Pili dowódcy i żołnierze Węgierskiej
Armii Czerwonej, a działacze komunistyczni urządzali w swoich siedzibach nocne
libacje.
W zakresie sadownictwa władze zapowiedziały rewizje wyroków sądowych,
które zapadły w minionych latach, dzięki czemu osoby skazane za przestępstwa
dokonane na przedstawicielach tzw. burżuazji, mogli liczyć na ułaskawienie. Ludzi
tych reżim Kuna uznał za „ofiary systemu kapitalistycznego”; jednocześnie
należący do burżuazji, mieli być surowo ukarani za „szkody wyrządzone w
przeszłości proletariatowi”. W depeszy przesłanej do Beli Kuna 27 maja 1919 r.
przywódca bolszewików, Lenin zagrzewał go do fizycznej rozprawy z
socjaldemokratami i znaczną częścią społeczeństwa węgierskiego, które
kontestowały ideę rewolucji komunistycznej33. Na murach i budynkach pojawiły się
plakaty i napisy głoszące, że „w państwie proletariuszy tylko pracujący mają prawo
do życia!”34. W celu umocnienia dyktatury komuniści odrzucili również zasadę
stosowaną przez prawników na całym, cywilizowanym świecie głoszącą, że prawo
nie działa wstecz.

A. Czubiński, op. cit., s. 221-222; por. W. Felczak, op. cit., s. 313.
Zob. W. Lenin, Dzieła wszystkie, Warszawa 1988, T. 38: marzec-czerwiec 1919, s. 374.
34
Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror i prześladowania, Warszawa 1999, s. 258-159.
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Władze zwalczały narodową tradycję i symbolikę, a pod rygorem
odpowiedzialności karnej zakazały wykonywania hymnu narodowego i
wywieszania historycznej, trójkolorowej flagi węgierskiej. Oficjalnym hymnem
była „Międzynarodówka”, a symbolem państwowym WRR flaga czerwona. W
parlamencie zniknęły freski ukazujące historyczne wydarzenia. Koronę Świętego
Stefana, natomiast w Zamku Królewskim najważniejszy symbol państwa
węgierskiego przykryto czerwoną czapką. Polityka zacierania tradycji i historii
narodowej wynikała z samej zasady internacjonalizmu. Komuniści uważali
Węgierską Republikę Rad za część światowej republiki komunistycznej, co też
wynikało z ówczesnej koncepcji geopolitycznej bolszewików, którzy – chcą tego,
czy nie – nawiązywali do idei światowego imperium pod panowaniem rosyjskim,
aktualnych w carskiej Rosji przed 1914 rokiem35.
Od początku swojej dyktatury WRR przystąpiła do aktywnego zwalczania
węgierskiej świadomości narodowej. Którą traktowały jako nacjonalizm, a jej
przejawem było np. niszczenie pomników królów i bohaterów węgierskich.
Niechęć, jaką żywili bolszewicy do pamiątek narodowych objawiła się szczególnie
1 maja 1919 r., kiedy urządzili oni w Budapeszcie – mimo powszechnego w
mieście głodu – huczne obchody Święta Pracy. Chcąc wymazać pamięć 1000letniej historii państwa i narodu węgierskiego, na polecenie rządu robotnicy
zabudowali deskami znajdujący się w centrum miasta Pomnik Milenium,
zakrywając w ten sposób rzeźbę sławnego wodza Madziarów Arpada i 36-metrową
kolumnę z Archaniołem Gabrielem na szczycie, który według narodowej legendy
nakazał przyjąć koronę pierwszemu królowi Węgier – Stefanowi. Jako alternatywę
przy pomniku postawiono gipsową statuę Karola Marksa. Taki sam los spotkał
pomnik Gábor’a Baross’a – męża stanu, ministra handlu i transportu, który zniknął
wewnątrz szkaradnej, drewnianej piramidy zwieńczonej u góry czerwoną gwiazdą,
a. neoklasycystyczną bramę wjazdową słynnego 350-metrowego Tunelu pod
Wzgórzem Zamkowym nazwano triumfalną bramą dyktatury proletariatu; portal
szpeciły rzeźby czerwonoarmistów oraz gwiazda z sierpem i młotem. Komuniści
starali się stworzyć własną, nową tradycję. Wznoszono gipsowe obeliski Karola
Marksa, Karla Liebknechta i Róży Luksemburg. Stawiano pomniki węgierskim
rewolucjonistom i „bohaterom powstań ludowych”. W szkołach zaprzestano nauki
w duchu patriotycznym, a zaczęła obowiązywać doktryna walki klasowej. W
związku ze zmianami w programach nauczania historii wycofano dotychczasowe
podręczniki historyczne, jak również pomijano dzieła znanych pisarzy węgierskich
na rzecz promocji literatury powszechnej, szczególnie rewolucyjnej36.
35
Zob. P. Eberhardt, Prekursorzy i twórcy rosyjskiej geopolityki, „Przegląd Geograficzny” 2006, T. 4,
s. 455-471.
36
W Budapeszcie stanęła rzeźba Ignáca Martinovics'a, żyjącego w latach 1755-1795. Był on
wolnomularzem i spiskowcem należącym do węgierskich jakobinów, wcześniej zaś płatnym agentem
policji austriackiej, denuncjującym węgierskich patriotów. Kolejna postać historyczna, której
komuniści postawili pomnik to György Dózs (1470-1514), który był przywódcą buntu chłopskiego na
Węgrzech i w Siedmiogrodzie w 1514 r. Jego oddziały paliły i grabiły dwory, mordując bestialsko
właścicieli – zob. K. Benda, J. Elek, Vizsgálat Martinovics Ignác szászvári apát és társai ügyében,
Budapest 1983; zob. też: P. F. Sugar, P. Hanak, T., Frank, A History of Hungary, Indiana University
1994; por. W. Felczak, op. cit., s. 114-117; K. Mórawski, op. cit., s. 47.
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Na celowniku nowych władz znalazł się również Kościół katolicki, jak i inne
kościoły i związki wyznaniowe. Wprowadzono urzędowy rozdział Kościoła od
państwa, choć oficjalnie obowiązywała zasada neutralności państwa w stosunku do
religii. W praktyce była ona zupełnie nie przestrzegana, komuniści rzekomo
zapewniali wolność wyznania, ale w rzeczywistości prowadzili walkę zarówno z
praktykami religijnymi, jak i samą religią. Służył temu system ograniczeń i represji
oraz wspierana przez aparat państwowy agresywna propaganda ateistyczna, a
całość polityki antykościelnej nadzorował Urząd ds. Likwidacji Spraw Religijnych.
Działania skierowane były zarówno przeciwko Kościołowi katolickiemu, jak i
protestanckiemu: kalwinom, luteranom i unitarianom, chociaż ze szczególną
zaciętością komuniści prześladowali katolicyzm.
W takcie represji komuniści odebrali duchowieństwu prawa wyborcze, przejęli
cały majątek kościelny oraz należący do innych stowarzyszeń religijnych. Zajęto
ziemie, budynki i aktywa, a kościelne dzieła sztuki uznano za własność społeczną.
Władze rozwiązały też klasztory, a w ramach „reformy szkolnej” pozbawiono
duchowieństwo możliwości nauczania religii, jak i innych przedmiotów, likwidując
również szkoły katolickie lub zamieniając je w „centra kulturowe” czy też szkoły
świeckie. Z pozostałych placówek szkolnych usunięto nauczających księży
pozbawiając ich często środków utrzymania czy też nierzadko mieszkania. Na
uniwersytetach zostały zamknięte wydziały teologiczne, a siostry zakonne, które
troskliwie opiekowały się pacjentami, zostały wyrzucone ze szpitali. Zakazano
Kościołowi prowadzenia pomocy społecznej oraz zakazano działalności wszelkich
ruchów i stowarzyszeń o charakterze religijnym37.
W przemówieniach i prasie władze ośmieszały i szykanowały religię, księży
często porównywano do szalbierzy, samą religię określano mianem
kontrrewolucyjnej propagandy. Władze poddały kontroli treść kazań, wygłaszanych
podczas mszy niedzielnych, zakazały też wielu rytuałów religijnych.
Prześladowania dotknęły księży bezpośrednio, część aresztowano: w więzieniu
znaleźli się katolicki biskup Szombathely, hr. János Mikes i przyszły powojenny
Prymas Węgier, kard. József Mindszenty. Atakowano fizycznie kapłanów i siostry
zakonne, a niektóre napady kończyły się śmiercią. Dochodziło do wystąpień
antyreligijnych, podczas których aktywiści partyjni zakłócali nabożeństwa poprzez
wznoszenie prowokacyjnych haseł, komunistyczne bojówki bezcześciły też
kościoły, zakłócały procesje podczas Bożego Ciała, strzelały w kierunku ołtarzy i
uczestników przemarszu, a w Budapeszcie pewien komunista wjechał w
tłum wiernych rozpędzonym samochodem, a potem opluł Hostię38.
Podobnie, jak po 1917 r. w Rosji, tak i na Węgrzech komuniści stosowali terror
wobec dawnych elit i niepokornej części społeczeństwa, a przemoc, okrucieństwa i
zabójstwa miały wyeliminować przeciwników politycznych oraz zastraszyć naród
węgierski. Po zdobyciu władzy wprowadzono stan wyjątkowy, a każdemu, kto nie
podporządkował się dekretom nowych władz lub choćby podejmował próbę
A. Czubiński, op. cit., s. 222.
Rewolucja komunistyczna na Węgrzech 1919 roku
http://historieodklamane.salon24.pl/438523,rewolucja-komunistyczna-na-wegrzech-w-1919-r [dostęp:
28 I 2013].
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zorganizowania oporu groziła śmierć. Na mocy stanu wyjątkowego władze
zakazały przebywania na ulicach po godzinie 22.00, a od godziny 23.00 zabroniły
korzystać z oświetlenia domowego, wydano też nakaz oddania wszelkiej broni
palnej. Zbrojnym ramieniem partii była utworzona specjalna formacja milicyjna
„Czerwona Straż”, która powstała po rozwiązaniu policji, zaś odpowiednikiem
sowieckiej „Czeki” był Wydział Polityczny Ludowego Komisariatu Spraw
Wewnętrznych, którym kierował Otto Korvin (Klein). Aresztowanych ludzi
funkcjonariusze Wydziału Politycznego przetrzymywali w podziemiach
parlamentu, poddając ich torturom. W trakcie przesłuchań bito pałkami po piętach,
wkładano do gardeł linijki. Przesłuchujący aresztowanych funkcjonariusze wbijali
gwoździe pod paznokcie lub wieszali za związane z tyłu ręce. Aby zagłuszyć krzyki
przesłuchiwanych osób, w pobliżu otworów wentylacyjnych, oprawcy uruchamiali
silniki samochodów, a zwłoki zamęczonych wrzucali do Dunaju39.
W celu „walki z kontrrewolucją” zostało utworzonych 26 trybunałów
rewolucyjnych, ale brak wykwalifikowanych kadr powodował, że ich członkami
zostawali często ludzie bez wykształcenia prawniczego – dopuszczano nawet osoby
z przeszłością kryminalną. Zgodnie z założeniami „rewolucyjnej sprawiedliwości”
oskarżonym mógł być każdy, kogo uznano za „wroga proletariatu”. Rozprawy
odbywały się często „w terenie”, bez uprzedzenia lub przeprowadzenia żadnego
dodatkowego śledztwa. Odwołanie od wyroku było niemożliwe, ponieważ z reguły
była nim kara śmierci, którą wykonywano natychmiast. Na czele trybunałów
rewolucyjnych stał pochodzący z Galicji, Tibor Szamuely. Przed pierwszą wojną
światową Szamuely był socjaldemokratą, dziennikarzem oraz autorem szyderczych
tekstów antykościelnych. Człowiek ten stał się uosobieniem terroru rewolucyjnego,
był osobą o sadystycznych skłonnościach, dla którego idée fixe stanowiła
rewolucyjna przemoc. Podróżował pociągiem z trzydziestoosobową zbrojoną
eskortą, a wśród jego ludzi wyróżniał się Árpád Kohn-Kerekes – z zawodu kat.
Szamuely i jego ludzie pojawiali się wszędzie tam, skąd napłynęła informacja o
niezastosowaniu się przez lokalną społeczność do zarządzeń i praw rewolucyjnych
władz. Podczas tych akcji Szamuely często wydawał osobiście polecenia dotyczące
rozstrzeliwania lub wieszania podejrzanych. Miejscową ludność i rodziny ofiar
zmuszano do przypatrywania się egzekucji. Mordowano chłopów sprzeciwiających
się kolektywizacji, duchownych i przedstawicieli inteligencji. W egzekucjach
ginęły też dzieci, jak np. w Szolnok, gdzie Szamuely polecił zabić 16-letniego
chłopca za to, że ten nazwał go mordercą. Według historyków „Chłopcy Lenina”
odpowiadają za śmierć od 80 do 129 zarejestrowanych wyroków, jednak ich liczba
może sięgać nawet kilkuset ofiar, zważywszy, że – według obliczeń Arthura
Koestlera – tylko z rąk zastępcy Tibora Szemuely`ego, Józsefa Kerekesa mogło
zginąć około 500 osób, choć oficjalne dane mówią o 150 ofiarach40.
W więzieniach zamykano głównie przedstawicieli poprzedniego systemu –
uznanych za „wrogów społecznych”, którzy odsiadywali wyroki lub przebywali
tam w charakterze zakładników. Wśród więźniów byli najczęściej politycy,
parlamentarzyści, duchowni, arystokraci, wysocy wojskowi, żandarmi. Do
39
40

Ibidem.
Zob. A. Koestler, La Conde raide, Robert Laffont, Bouquins, Paris 1994.
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komunistycznych więzień i katowni WP trafili m.in.: trzykrotny premier Węgier
71-letni Sándor Wekerle, dwaj byli ministrowie obrony – baron Samu Hazai i baron
Sándor Szurmay de Uzsok oraz Eugene Rakosi – ceniony publicysta, krytyk
literacki i eseista. Pozostali na wolności arystokraci i wyżsi oficerowie ukrywali się
na prowincji lub ratowali się ucieczką do Wiednia. Do więzień trafiali też zwykli
ludzie – studenci, robotnicy, rolnicy, nad którymi znęcano się np. fingując ich
egzekucje. W tym wypadku więźniów wyprowadzano z celi, następnie strzelano im
nad głową41.
Prawdziwy postrach siali tzw. chłopcy Lenina (Lenin-fiúk). Było to
kilkusetosobowe komando, którym dowodził potężnie zbudowany były marynarz –
József Cserny. Członkowie oddziału byli ubrani na wzór sowieckich czekistów w
charakterystyczne skórzane czapki i kurtki, a na wyposażeniu mieli broń krótką,
karabiny maszynowe, granaty i noże myśliwskie. „Chłopcy Lenina” stanowili
osobistą ochronę Szamuely’ego i wyróżniali się szczególnym bestialstwem.
Schwytanych ludzi bez wyroku mordowali na miejscu lub okrutnie torturowali:
wyłupywali im oczy, wlewali duże ilości wody do ust. Skazanych na powieszenie
stawiali na krześle, zarzucali im pętlę na szyję, po czym uderzeniami kolb lub
dźgnięciami bagnetów zmuszali do zeskoczenia. Pewien chirurg wojskowy, który
niejedno widział podczas I wojny światowej zeznał, że był wstrząśnięty
okropieństwami, jakich dopuszczała się ta jednostka. „Chłopcy Lenina”
odpowiadali m.in. za śmierć generała żandarmerii Oskara Fery’ego i jego oficerów,
w tym dwóch w stopniu podpułkownika. Oprawcy powiesili ich w podziemiach
swej siedziby na rurach kanalizacyjnych. Grozę i wszechobecną komunistyczną
przemoc tego okresu sugestywnie opisała w swojej książce Cécile Tormay, która
była węgierską pisarką o konserwatywnych poglądach, nominowaną w 1937 r. do
Literackiej Nagrody Nobla. Przewodziła Narodowemu Związkowi Kobiet
Węgierskich, a z racji antykomunistycznych opinii, musiała przez cały okres
dyktatury komunistycznej ukrywać się przed groźbą prześladowań. Dramatyczne
przeżycia i obserwacje zawarła w swoich wspomnieniach, wydanych w Wielkiej
Brytanii42.
Trudno ustalić dokładną ilość śmiertelnych ofiar 133 dni reżimu
komunistycznego na Węgrzech. Raport działającej na początku lat 20-tych, pod
przewodnictwem dr. Alberta Váry’ego komisji, podaje liczbę 590 zabitych. Jest to
niepełny wykaz zamordowanych, ponieważ badania nie uwzględniły zmarłych z
powodu ran odniesionych podczas tortur i egzekucji dokonanych przez żołnierzy
Węgierskiej Armii Czerwonej. Można przypuszczać, że ogólna liczba ofiar
komunistów węgierskich sięgnęła prawdopodobnie kilka tysięcy osób. Ta smutna
statystyka stanowiła dopiero wstęp do właściwego etapu terroru, o czym Béla Kun
pisał w liście do Lenina 22 kwietnia 1919 r.43.
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Opisując rewolucję węgierską, nie sposób pominąć zagadnienia licznego udziału
w niej komunistów żydowskich. Powstaje pytanie – jakie były przyczyny takiego
stanu rzeczy? Wywrotowe idee marksistowskie zyskały dużą popularność wśród
osób pochodzenia żydowskiego. Na przełomie XIX i XX w. wielu europejskich
Żydów zaangażowało się w międzynarodowy ruch rewolucyjno-komunistyczny,
aktywnie wspierając projekt budowy „lepszego świata” według autorstwa swoich
pobratymców – Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Wielu żydowskich
intelektualistów również sławiło idee komunizmu, a zawodowi rewolucjoniści o
żydowskich korzeniach tworzyli w wielu państwach Europy, jak np. w Rosji, czy
Niemczech organizacje rewolucyjne, które były ośrodkami działalności
wywrotowej. Należy podkreślić, że wszyscy żydowscy rewolucjoniści wykazywali
się niezwykłym, niemal quasi-religijnym poświęceniem dla tej zbrodniczej idei, a
przykład owego „poświęcenia” szedł prosto z Rosji, gdzie po przewrocie
bolszewickim w listopadzie 1917 r. żydowscy komuniści stanęli wiernie u boku
Lenina w szeregach powstających władz sowieckich44.
Przewrót bolszewicki w Rosji i rewolty komunistyczne w Niemczech
unaoczniły, że dużą część przywódców rewolucyjnych stanowili Żydzi. Takie
postacie jak: Lew Trocki, Lew Kamieniew, Grigorij Zinowiew, Rozalia
Ziemliaczka, Martin Lacis, Karl Liebknecht, Róża Luksemburg, Kurt Eisner,
August Thalheimer dowiodły, iż kierowniczą rolę w rewolucjach po 1917 r.
odgrywali komuniści żydowscy. Szczególnie rewolucja węgierska ukazała ich
wyjątkowo duże zaangażowanie na rzecz marksizmu. Pomimo tego, że Żydzi
stanowili wśród ogółu ludności węgierskiej niewielki odsetek, wynoszący oficjalnie
około 5 proc. – to właśnie oni zdominowali władze Węgierskiej Republiki Rad.
Liczny udział komunistów żydowskich w rewolucji węgierskiej był więc
niewspółmiernie wielki w stosunku do ich ogólnej liczebności – podobnie, jak
miało to miejsce po 1917 r. w Rosji.
Ogromny udział Żydów w ruchu rewolucyjnym 1919 r. był niemałym
zaskoczeniem dla etnicznych Węgrów, ponieważ egzystencja Żydów węgierskich
nigdy nie była zagrożona. Przeciwnie, wiedli oni spokojne i stabilne życie,
posiadając z reguły wysoki status społeczny, a przed 1918 r. byli nawet ministrami
w rządach Austro-Węgier. W sprawach gospodarczych prowadzili nieskrępowaną
działalność handlową, zdobywali wyższe wykształcenie, uzyskując dostęp do
wolnych zawodów, a dzięki mieszanym małżeństwom otrzymywali również tytuły
szlacheckie. Tym bardziej dziwi ich uczestnictwo w rewolucji, która burzyła ład i
porządek społeczny, rujnując wypracowaną przez lata dobrą pozycję społecznomaterialną diaspory żydowskiej w tej części Europy45.
W środowisku węgierskich komunistów od początku, tj. jeszcze w czasie pobytu
w Rosji przywódczą rolę sprawowali Żydzi: Béla Kun, Ernő Pór, József
Rabinovics, Tibor Szamuely, Ernő Seidler i wielu innych, jak np. Mátyás Rákosi,
wł. Rosenfeld (1892-1971) – późniejszy przywódca komunistycznych Węgier po II
wojnie światowej. Za powstaniem Komunistycznej Partii Węgier w 1918 r. również
stali węgierscy Żydzi: obok wspomnianego już wielokrotnie Kuna Rabinovics i
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główny ideolog partii, József Révai (Lederer). Spośród 26 komisarzy ludowych, 20
było Żydami, a jedynym nieżydowskim członkiem rządu był przewodniczący
Rewolucyjnej Rady Rządzącej, Sándor Garbai. Dyktator Węgier w latach
stalinowskiego terroru, Mátyás Rákosi stwierdził w przypływie szczerości, że
Garbai’a wybrano jedynie po to, aby ktoś mógł podpisywać wyroki śmierci w
soboty46.
Jak już wspomniano, rzeczywistym przywódcą rewolucji był Béla Kun,
sprawujący urząd komisarza spraw zagranicznych. Aparatem terroru kierowali
Żydzi – Otto Korvin i Tibor Szamuely. Ten ostatni był też przez pewien czas
zastępcą komisarza ludowego obrony i komisarzem ludowym oświaty. Stanowisko
komisarza spraw wewnętrznych objął inny żydowski komunista Jenő Landler. Jego
zastępcą był Béla Vágó, właściwie Weiss, a od 9 czerwca do 1 sierpnia 1919 r.
funkcję tą pełnił József Rabinovics, komisarzem sprawiedliwości był Zoltán Rónai,
komisarzem obrony został socjaldemokrata József Pogány (Schwartz). Człowiek
ten dowodził grupą, która zamordowała w 1918 r. premiera hr. István’a Tiszę. W
czasie rewolucji pełnił też funkcje zastępcy komisarza spraw zagranicznych i
komisarza oświaty, a w 1922 r. jako agent Kominternu wyjechał do USA pod
nazwiskiem Johna Peppera, w celu wsparcia wywrotowej działalności
Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych. Resortem oświaty kierował też
przez pewien czas socjaldemokrata, Zsigmond Kunfi i teoretyk marksizmu, György
Lukács, (Löwinger). Z kolei komisarzem ludowym ds. socjalizacji został
socjaldemokrata, Vilmos Böhm, późniejszy dowódca naczelny Węgierskiej Armii
Czerwonej, a komisarzem ludowym ds. finansowych ekonomista Jenő Varga, który
w później był doradcą Józefa Stalina, wreszcie za rolnictwo odpowiadał Jenő
Hamburger – wszyscy byli żydowskiego pochodzenia.
Węgierscy komuniści podobnie jak Lenin doceniali rolę propagandy. W okresie
istnienia Węgierskiej Republiki Rad, agitacja komunistyczna była niezwykle
natarczywa. Indoktrynacji służyła cała ówczesna sztuka. Zarówno film, jak i
literatura, teatr, rzeźbiarstwo, malarstwo i grafika – wszystkie te dziedziny sztuki
miały za zadanie wychwalać „zdobycze proletariackiego państwa”, wskazywać
zagrożenia i piętnować przeciwników władzy sowieckiej. Wykorzystywano w tym
celu szczególnie filmy i grafikę plakatową. Wielu ówczesnych, często zdolnych
artystów węgierskich poparło ideologię komunistyczną. W kinach wyświetlano
rodzime filmy propagandowe, których zdołano wyprodukować około 40, a jeden z
nich, zatytułowany Przybywa mój brat został nakręcony na podstawie wiersza
lewicowego poety Antal’a Farkas’a. Film zrealizował Mihály Kertész, znany jako
Michael Curtiz – reżyser „Casablanki”. Na ekrany kin trafiły też sowieckie
produkcje filmowe, które przywiózł z Moskwy Tibor Szamuely47.
Najpopularniejszym środkiem agitacji był plakat. Duża część węgierskich
malarzy i grafików poparła komunizm, oddając talent na usługi czerwonej machinie
propagandowej. Byli to przeważnie artyści związani ze sztuką awangardową:
Rewolucja komunistyczna na Węgrzech w 1919 roku –
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futuryści, ekspresjoniści i kubiści, którzy dostrzegali w przemianach społecznych
szansę zrewolucjonizowania sztuki. Większość skupiona była wokół pisma „Ma”
(Dziś) założonego przez poetę i malarza Lajos’a Kassák’a. Ten przedstawiciel
konstruktywizmu i abstrakcjonizmu, z przekonań socjalista, należał nawet do
ówczesnego Zarządu Pisarzy, współwydawca periodyku, pisarz, autor
ekspresjonistycznych i postimpresjonistycznych obrazów, a także twórca
rewolucyjnych plakatów propagandowych, Bela Uitz. Czołowym artystą z tego
kręgu, współpracującym z reżimem komunistycznym był rzeźbiarz, grafik i malarz
Mihály Biró, autor wziętych reklam komercyjnych. Ten związany z
socjaldemokracją artysta, projektował jednocześnie dzieła propagujące socjalizm.
Jego najpopularniejszą pracą, a zarazem ikoną węgierskiej rewolucji stał się plakat
z charakterystyczną wielką postacią, uderzającą młotem („Czerwony człowiek”). W
uznaniu jego zdolności, powierzono mu stanowisko komisarza ds. plakatu
propagandowego. Pozostali czerwoni artyści, którzy tworzyli agitujące plakaty to
m.in. postimpresjonista i kubista Róbert Berény, autor słynnego afisza „Do broni!”,
który pracował w Departamencie Sztuki, grafik Dankó Ödön, który był twórcą
plakatu „Wstąp do Czerwonej Armii”, malarz i grafik Tibor Pólya, ilustrator i
grawer, Azary Prihoda – autor plakatu promującego komunistyczną edukację oraz
popularny portrecista żydowskiego pochodzenia Bertalan Pór, który wykonał m.in.
litografię „Proletariusze świata łączcie się!”. Zwolennikiem Węgierskiej Republiki
Rad był też malarz i fotograf László Moholy-Nagy (Weisz) – teoretyk Bauhausu.
Po upadku reżimu Béli Kuna, uwikłani w poparcie komunizmu twórcy najczęściej
wyjeżdżali do Wiednia lub Berlina48.
Istotny był stosunek społeczeństw węgierskiego do władzy komunistów. Na
początku przyjęło ono bierną postawę wobec przewrotu, ponieważ nie wszyscy
zdawali sobie sprawę z grożącego niebezpieczeństwa, a wielu też dało się zwieść
hasłom Béli Kuna o obronie integralności granic i „konfiskacie ziem
obszarniczych”. Jednak w miarę „postępów rewolucji” ludność zaczęła stawiać
opór, a jako pierwsza przeciwko dyktaturze wystąpili chłopi, którzy zawiedzeni
„reformą rolną” niechętnie przyjęli gospodarstwa spółdzielczo-produkcyjne,
obawiając się upaństwowienia ich i tak niewielkiej własności ziemi. Tradycyjni w
przekonaniach mieszkańcy wsi, sprzeciwili się również antyreligijnej polityce
państwa, a ich oburzenie budziły ataki reżimu na Kościół i wielowiekowe lokalne
zwyczaje religijne. Z kolei zakaz produkcji i sprzedaży wina wywołał protesty
właścicieli winnic. W rezultacie komunistycznych „reform społecznych” chłopi
okazali się – według frazeologii klasowej „elementem kontrrewolucyjnym”, stając
np. z kosami w rękach w obronie aresztowanych właścicieli ziemskich. Wkrótce
doszło do pierwszych wystąpień chłopskich przeciw rządowi, krwawo tłumionych
przez Tibor’a Szamuely’ego. Mieszkańcy wsi zrywali tory, przecinali linie
telefoniczno-telegraficzne i atakowały grupy rekwizycyjne, które przyjeżdżały na
wieś w celu jej „rozkułaczania” i kolektywizacji49.
Do walki przeciwko czerwonej dyktaturze włączyli się działacze węgierskiej
emigracji politycznej w Austrii, którzy 12 kwietnia 1919 r. utworzyli Komitet
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Antybolszewicki w Wiedniu, w skrócie zwany ABC. Na jego czele stanął hr. István
Bethlen, przyszły premier Królestwa Węgier. Organizacja skupiała węgierskich
arystokratów, wyższych wojskowych i finansistów, a należeli do niej hr. Pál Teleki,
który w latach późniejszych był dwukrotnie premierem Węgier i założycielem
węgierskiego skautingu oraz polityk nacjonalistyczny, Gyula Gömbös, który jako
przyszły premier Węgier uzależnił kraj politycznie od Niemiec50.
Zarówno bunty chłopskie w kraju, jak i antykomunistyczne inicjatywy ze strony
węgierskiej emigracji politycznej nie były w stanie samodzielnie obalić reżimu Béli
Kuna. Ratunek przyszedł ze strony interweniujących zbrojnie państw Ententy, które
nie zamierzały tolerować Węgierskiej Republiki Rad, jako rozsadnika idei
bolszewizmu w Europie. W dniu 4 kwietnia 1919 r. komunistyczny rząd węgierski
odrzucił kolejną po 1918 r. propozycję linii demarkacyjnej, złożoną przez
mocarstwa zachodnie. Po decyzji reżimu Kuna, 16 kwietnia rozpoczęła się
ofensywa wojsk rumuńskich, a 27 kwietnia WRR zaatakowały również wojska
czechosłowackie i francuskie.
W odpowiedzi władze Węgierskiej Republiki Rad ogłosiły powszechną
mobilizację, i początkowo wielu patriotów dalekich od socjalistycznych sympatii,
było gotowych walczyć o utrzymanie węgierskich granic. Do Węgierskiej Armii
Czerwonej powołano oficerów rezerwy, zostały też sformowane bataliony
robotnicze. Na apel władz Międzynarodówki Komunistycznej, na Węgry zaczęli
napływać ochotnicy z innych państw, z których utworzono Brygadę
Międzynarodową. W jej skład weszły m.in. bataliony: polski, rosyjski, niemiecki,
czeski, włoski, serbski i słowacki. Również z sąsiedniej Austrii przybyła
kilkusetosobowa grupa komunistycznych ochotników, a wśród nich znalazł się też
anarchista żydowskiego pochodzenia Leo Rothziegel51.
W kontekście węgierskiej rewolucji komunistycznej należy wspomnieć o
udziale polskich komunistów w rewolucji węgierskiej 1919 r., którzy byli pewni, że
broniąc rewolucji węgierskiej, walczą równocześnie o socjalizm w Polsce.
Większość z nich była od lat związana z radykalną lewicą (SDKPiL, PPS-Lewica),
część uciekła z Rosji do Austro-Węgier przed represjami carskiej policji
bezpieczeństwa – Ochrany, a niektórzy mieli za sobą udział w przewrocie
bolszewickim 1917 r. w Rosji. Pozostali należeli do emigracji zarobkowej lub
zostali przymusowo ewakuowani z Galicji; polska kolonia na Węgrzech liczyła w
tym czasie około 30 tys. osób52.
Po proklamowaniu Węgierskiej Republiki Rad, przebywający na Węgrzech
komuniści polscy utworzyli Węgierską Grupę Komunistycznej Partii Robotniczej
Polski, rozpoczynając też agitację rewolucyjną wśród polskich robotników, jeńców
b. armii rosyjskiej i powracających do kraju żołnierzy b. C.K. Armii. Z ich
inicjatywy rozpoczął się też werbunek do Węgierskiej Armii Czerwonej, natomiast
w kwietniu 1919 r. wydali oni pierwszy numer polskojęzycznej „Czerwonej
Gazety”. W tej akcji wyróżniał się Edmund Semil, ps. „Milski”, który był
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52
Marek Żukow-Karczewski, Polonia zagraniczna w czasach II Rzeczypospolitej, „Życie Literackie”,
20 VIII 1989 r., nr 33.
50
51

53

członkiem SDKPiL, a w 1917 r. uczestnikiem przewrotu bolszewickiego. Dużą
aktywność przejawiał także Józef Rotstadt, ps. „Krasny”, również członek SDKPiL,
który w grudniu 1918 r. był współorganizatorem Warszawskiej Rady Delegatów
Robotniczych, na Węgry przybył on w maju 1919 r. jako delegat Komunistycznej
Partii Robotniczej Polski53.
Polacy wstępowali też do batalionów robotniczych przy macierzystych
fabrykach lub do oddziałów Węgierskiej Armii Czerwonej, wielu też służyło w
batalionie rosyjskim, i w sformowanych dwóch batalionach polskich w Brygadzie
Międzynarodowej. Komendantem 1. Polskiego Batalionu został socjalista, były
legionista, porucznik Franciszek Gawliński, którego wysłano do Polskiej Misji
Wojskowej w Budapeszcie. Po dotarciu na miejsce Gawliński oznajmił, że
występuje z Wojska Polskiego, które napadło na Rosję Radziecką i od tej pory chce
służyć rewolucji. Komisarzem politycznym batalionu liczącego 300 żołnierzy został
Paweł Biernacki, uczestnik rewolucji lat 1905-1907 w Królestwie Polskim54.
Komendantem 2. Polskiego Batalionu był Józef Łapiński, ps. Czarny, który do 1918
r. również był działaczem SDKPiL i KPRP, a wcześniej weteranem rewolucji w
Rosji. W II Rzeczypospolitej był więziony za działalność w Komunistycznej Partii
Zachodniej Ukrainy, a po wojnie został działaczem PPR i PZPR. Wstydliwą kartą
w historii zapisał się jego oddział szturmowy, który pacyfikował powstanie
oficerów w Budapeszcie w czerwcu 1919 r. Wtedy to polskojęzyczna prasa
komunistyczna na Węgrzech domagała się „zduszenia żelazną dłonią proletariatu
zamieszek kontrrewolucyjnych”. Oba bataliony biły się też z oddziałami wojsk
czechosłowackich na froncie północnym. 1. Batalion odznaczył się w walkach o
miejscowość Érsekújvár (sł. Nové Zámky); tam też zginął jego dowódca F.
Gawliński. Polacy uczestniczyli również w zdobyciu Koszyc55.
Wzmocnione liczebnie oddziały Węgierskiej Armii Czerwonej w połowie maja
rozpoczęły kontratak przeciwko wojskom interwentów. W jej wyniku oddziały
rumuńskie i czechosłowackie zostały wyparte z Węgier. Wkrótce też wojska
rewolucyjne wkroczyły na Słowację, gdzie 16 czerwca ogłoszono powstanie
Słowackiej Republiki Rad. W zaistniałej sytuacji politycznej, swoją szansę
dostrzegły krajowe środowiska konserwatywne. Na wschodzie Węgier, we
francuskiej strefie okupacyjnej, w mieście Arad, hr. Gyula Károlyi, późniejszy
premier węgierski utworzył rząd narodowy, następnie zaś, w obliczu postępów
wojsk rumuńskich, wraz ze współpracownikami przeniósł się na południe, do
opanowanego przez Francuzów Szegedu. Dołączyli też do niego: minister spraw
zagranicznych, Pál Teleki i adm. Miklós Horthy de Nagybánya , któremu
powierzono tekę ministra wojny i misję sformowania Armii Narodowej. Horthy
wkrótce wyrósł na niekwestionowanego lidera obozu konserwatywnego. Był
doświadczonym wojskowym. Wykazał się talentem dowódczym i osobistą odwagą
podczas bitwy morskiej w 1917 r. w cieśninie Otranto. Awansowany do stopnia
Rewolucja komunistyczna na Węgrzech w 1919 roku –
http://historieodklamane.salon24.pl/438523,rewolucja-komunistyczna-na-wegrzech-w-1919-r [dostęp:
28 I 2013].
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kontradmirała, został ostatnim głównodowodzącym marynarki wojennej AustroWęgier. Miał już doświadczenie w tłumieniu rewolucji, ponieważ w lutym 1918 r.
spacyfikował bunt marynarzy w bazie morskiej w Cattaro56.
Wkrótce też do Armii Narodowej zaczęli napływać pierwsi ochotnicy.
Utworzono też Duszpasterstwo Wojskowe, a naczelnym kapelanem został
franciszkanin o. István Zadravecz, późniejszy biskup ordynariusz polowy.
Początkowo oddziały wojskowe liczyły 4 tys. żołnierzy, ale ostatecznie w
szeregach AN było 25 tys. ludzi. Uaktywniły się też cywilne organizacje
antykomunistyczne, jak Związek Budzących się Węgrów i radykalny,
nacjonalistyczny Węgierski Krajowy Związek Sił Obronnych, do którego należeli
również liczni oficerowie. W celu zwalczania władzy komunistów rząd otrzymał
finansowe wsparcie ze strony bankierów, sporą sumę zdobyto też podczas najścia
sympatyzujących z nim oficerów węgierskich na siedzibę poselstwa Węgierskiej
Republiki Rad w Wiedniu57.
Ośrodek antykomunistyczny i jego sprzymierzeńcy stanęli jednak przed trudnym
wyzwaniem. Kraj był uciskany przez rząd komunistyczny, a od zewnątrz szły
wojska Ententy. Siła militarna Węgier nie była zdolna ani do pobicia oddziałów
Węgierskiej Armii Czerwonej, ani do zatrzymania pochodu wojsk rumuńskich,
serbskich i czechosłowackich. Świadomi tego faktu węgierscy konserwatyści
skupili się na działalności dyplomatycznej i wyczekiwali na dalszy rozwój sytuacji,
unikając konfrontacji zbrojnej z krajami Ententy, gdy tymczasem część polityków
socjaldemokratycznych nawiązała już kontakty z dowódcami wojsk francuskich i
brytyjskich stacjonujących w Europie Południowo-Wschodniej58.
W kraju tymczasem narastał opór. 22 czerwca wybuchł strajk kolejarzy, a dwa
dni później w Budapeszcie doszło do powstania zorganizowanego przez oficerów,
które wsparła Dunajska Flotylla Wojenna i kadeci z elitarnej Akademii Wojskowej
Cesarzowej Ludwiki. Jednak powstanie zostało szybko rozbite, a wielu jego
uczestników zostało skazanych na śmierć lub więzienie. Komuniści zamierzali
przeprowadzić publiczną egzekucję pojmanych kadetów, zapobiegła temu dopiero
interwencja przedstawiciela włoskiej misji wojskowej w Budapeszcie, Guido
Romanelli’ego i ostatecznie ukarano ich ciężkimi robotami59.
Ostateczny cios rewolucji węgierskiej zadały wojska rumuńskie. Na początku
czerwca 1919 r. Ententa grożąc nową ofensywą, zażądała od Béli Kuna wycofania
swoich oddziałów za północną linię demarkacyjną. W zamian za to obiecano
rządowi rewolucyjnemu rozpatrzyć sprawę jego uczestnictwa w paryskiej
M. Patelski, Admirał Miklós Horthy de Nagybánya – kawaler Orderu Wojennego Marii Teresy, w:
Przyjaźń z tysiącletnim rodowodem. Szkice z dziejów relacji polsko-węgierskich pod red. Patrycji
Jakóbczyk-Adamczyk i Dariusza Roguta, Bełchatów 2009; por. J. Giziński, Węgierski spór o Miklosa
Horty'ego, „Rzeczpospolita”, 2-3 czerwca 2012.
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konferencji pokojowej oraz korektę granic węgierskich. Zgodnie z zawartym
porozumieniem wojska rumuńskie miały ustąpić z części terenów zajętych na
wschód od rzeki Cisy. Béla Kun przystał na te warunki. Jednak rząd Rumunii nie
zamierzał usłuchać państw zachodnich, licząc na aneksję ziem zamieszkiwanych
przez etnicznych Rumunów. Rząd w Bukareszcie zażądał od Węgierskiej Armii
Czerwonej złożenia broni, dlatego też Bela Kun zdecydował się na rozwiązanie
siłowe, polecając zaatakować wojska rumuńskie. Jednocześnie zaapelował do
„międzynarodowego proletariatu” o zorganizowanie 21 lipca powszechnego strajku
w imię solidarności z Węgierską Republiką Rad i Rosją Sowiecką. Apel ten nie
przyniósł jednak spodziewanych efektów, a 20 lipca oddziały węgierskie
rozpoczęły nową ofensywę, przekraczając Cisę60.
Po początkowych sukcesach, uderzenie całkowicie załamało się, ponieważ
żołnierze nie mieli już ochoty do walki. Wojska rumuńskie sforsowały Cisę i
wkrótce dotarły 30 km od Budapesztu. 1 sierpnia 1919 r. rząd komunistyczny
podał się do dymisji. Po 133 dniach zakończył się na Węgrzech krwawy
eksperyment marksistowsko-leninowski. Władzę w kraju chwilowo przejęli
działacze związkowi i socjaldemokraci, a 3 sierpnia 1919 r. do stolicy Węgier
wkroczyły bez walki wojska rumuńskie, biorąc udany rewanż za zdobycie przez
wojska austro-węgierskie Bukaresztu w 1916 r. Béla Kun i jego najbliżsi
współpracownicy uniknęli odpowiedzialności za swoje czyny, ponieważ dzięki
życzliwości austriackiego rządu socjaldemokratycznego, uciekli do Wiednia61. Nie
wszyscy mieli takie szczęście, np. Tibor Szamuely, który usiłował zbiec do Austrii
samochodem został zatrzymany na granicy i zastrzelony, choć inna wersja mówi o
jego samobójstwie62.
Pierwsze działania na rzecz przywrócenia na Węgrzech porządku
przeprowadziły dwa krótkotrwałe rządy socjaldemokratyczne. W ich ramach
uwolniono więźniów politycznych, unieważniono najważniejsze dekrety reżimu
komunistycznego, a ziemia, fabryki, banki i przedsiębiorstwa powróciły w ręce
prawowitych właścicieli, podobnie też stało się tak ze znacjonalizowanymi
kamienicami. Władze zlikwidowały też Rady Delegatów i trybunały rewolucyjne,
rozwiązały Węgierską Armię Czerwoną i Czerwoną Straż. Sądy węgierskie orzekły
też pierwsze wyroki na zbrodniarzach komunistycznych, w myśl których ponad 100
osób, odpowiedzialnych za prześladowania skazano na karę śmierci, a ogółem
wykonano 74 egzekucje. Na mocy orzeczonych wyroków sądowych zostali
powieszeni m.in.: jeden z dowódców „Chłopców Lenina” – József Cserny, szef
Ibidem, s. 317.
Béla Kun pozostał aktywnym komunistą do końca swych dni – w 1920 r. uczestniczył w rosyjskiej
wojnie domowej, biorąc udział w walkach o Krym, gdzie zasłynął z licznych zbrodni ludobójstwa w
stosunku do wziętych do niewoli żołnierzy i oficerów oddziałów gen. Piotra Wrangla. Działalność
wywrotową z ramienia Kominternu prowadził też w Niemczech, jednak ostatecznie osiadł w ZSRR,
gdzie pod koniec lat trzydziestych padł ofiarą stalinowskich czystek. Został rozstrzelany w 1938 lub
1939 r. – zob. G. Borsányi, The Life of a Communist Revolutionary: Béla Kun,Atlantic Research and
Publications 1993.
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policji bezpieczeństwa WRR – Otto Korvin, Árpád Kohn-Kerekes, dowódca
jednego z oddziałów milicji Szamuely’ego – Ferenc Gombos, a także jeden z
moskiewskich ojców Węgierskiej Partii Komunistycznej i członek trybunału
rewolucyjnego – Laszlo Jenö.
Nie każdy przestępca komunistyczny poniósł śmierć w majestacie prawa. Wiele
osób związanych z czerwonym reżimem i odpowiedzialnych za ludzką krzywdę
zginęło wskutek samosądów lub z rąk nadciągających, co bardziej zapalczywych
żołnierzy oddziałów Armii Narodowej adm. Horthy’ego. Zbrodnie komunistyczne
doprowadziły wielu ludzi do nieodpartej chęci odwetu, a sprzyjało temu panujące
na prowincji bezprawie. Chłopi chwytali komunistycznych funkcjonariuszy i sami
się z nimi rozprawiali, często też reakcja niektórych „białych oddziałów”
przekraczała dopuszczalne normy, których żołnierze rozstrzeliwali też aktywistów
lewicowych. Zdarzały się zabójstwa osób niewinnych; w warunkach rozprawy z
komunistami wystarczyło podejrzewane o sprzyjanie ich dyktaturze.
Dotkliwie dały się we znaki zwolennikom lewicy samodzielne oddziały
radykalnych nacjonalistów. Jednym z nich był oddział pod dowództwem kpt. Pál’a
Prónay’a, który jeszcze w okresie istnienia Węgierskiej Republiki Rad rozpoczął
własną wojnę z komunizmem. Widząc grozę i okrucieństwa rewolucji, sięgnął po
brutalne środki, tworząc w Szegedzie „ośrodek przesłuchań”, w którym były
przetrzymywane i torturowane osoby podejrzewane o sympatie bolszewickie.
Żołnierze oddziału kpt. Prónay’a przeczesywali całą prowincję w poszukiwaniu
komunistów i sprzyjających im osób, karząc chłopów buntujących się przeciw
powrotowi właścicieli ziemskich na majątki. Podczas rajdów szczególnie nękano
Żydów, niektórych zabijając, a od bogatszych żądając okupu. Prónay kontynuował
swą działalność również po klęsce komunistów, a jego żołnierze pod względem
okrucieństwa dorównywali bolszewikom63. Trzeba jednak podkreślić, że tego
rodzaju incydenty stanowiły margines i nie były elementem całościowego planu
Horthy’ego. Jako konserwatysta, adm. Horthy dążył do restauracji prawa i
porządku społecznego i nie zamierzał wszczynać nowych prześladowań, dlatego
też oddziały radykałów zostały rozwiązane przez władze węgierskie64.
Przeciwko porewolucyjnym gwałtom politycznym i nadużyciom występował
Kościół katolicki, który sam przecież wiele wycierpiał podczas rewolucji. Biskup
Ottokár Proházka stanowczo potępiał przemoc. Jako alternatywę dla niej oferował
naukę Kościoła, zgodną z Chrystusową zasadą „Zło dobrem zwyciężaj”. Powielana
od lat komunistyczna propaganda przyczyniła się do tego, że niektórzy wciąż
powtarzają, że liczba ofiar „białego terroru” w latach 1919-1921 to 5 tys. zabitych i
zaginionych – jest ona jednak niższa i wynosi od 1,5 tys. do 2 tys. osób. Otwartą
kwestią pozostaje jeszcze sprawa, ilu pośród zabitych i „zaginionych”, stanowią
ofiary wojsk rumuńskich, które także wyłapywały rewolucjonistów, bądź osoby,
które uciekły w tym czasie z Węgier. Po likwidacji WRR od 40 do 70 tys.
uczestników rewolucji zostało uwięzionych65. Również kierownicza rola
Jedną z „łagodniejszych tortur” stosowaną przez ludzi Prónay'a było przywiązanie ofiary do żłoba i
nakazanie jej zjedzenia siana.
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komunistów żydowskich w rewolucji węgierskiej wywołała silne nastroje
antyżydowskie i ściągnęła na tę grupę narodową represje władz. Pamięć o
niesławnej roli żydowskich towarzyszy w 1919 r. odbiła się negatywnie na
relacjach węgiersko-żydowskich w ciągu całego okresu międzywojennego oraz
podczas drugiej wojny światowej i hitlerowskiego Holokaustu, który znaczna część
Węgrów przyjęła jako „oczyszczenie cudzymi rękami” kraju z Żydów.
Tymczasem pozycja adm. Miklosa Horthy’ego umocniła się, kiedy
podporządkował sobie stacjonujące na zachodzie Węgier oddziały wojskowe
barona Antal’a Lehár’a. Jako dowódca Armii Narodowej, polityk ten zyskał
poparcie Ententy, której zależało na stabilizacji sytuacji. Ostatecznie 15 listopada
1919 r. wojska rumuńskie opuściły Budapeszt. Cena jaką zapłacili Węgrzy za
obalenie komunizmu nie wydaje się zbyt wysoka. Upokorzenie jakie przeżyli z
powodu kilkumiesięcznej okupacji rumuńskiej i rekwizycje dokonane przez wojska
rumuńskie były na pewno mniej dotkliwe, niż ewentualna dłuższa perspektywa
rządów Béli Kuna. 16 listopada 1919 r. do stolicy Węgier na czele oddziałów,
wjechał na białym koniu admirał Miklós Horthy, a wyłoniony nowy gabinet
reprezentował opcję konserwatywno-chrześcijańską – na Węgrzech rozpoczęła się
autorytarna regencja adm. Horthy’ego66.
SUMMARY
Ideas and Actions: Hungarian Soviet Republic in 1919
as an Example of the Revolutionary Totalitarian Regime
In the article, Grzegorz Baziur described the history and the fate of the
Hungarian Soviet Republic and its aggression against neighboring Slovakia, where
was proclaimed Slovak Soviet Republic. It was an attempt to “export of revolution”
from Hungary to Czechoslovakia. The author describes the circumstances of raising
power in Budapest by the Hungarian communists and the totalitarian system that
they created during the dictatorship from March to August 1919. The author
discusses the social reaction to the repression and crimes of the regime of Béla Kun:
from the initial public passivity to resistance in the country, and the role of
Hungarian political exile in Vienna in the fight against the communists. Further
author discusses the Entente’s military intervention and liquidation of the WRR and
the withdrawal of the Red Army of Hungary from Slovakia at the beginning of
August 1919. In the final part of the text author has devoted the situation in
Hungary after the suppression of the revolution by discussing: white terror and
extend the rule of Admiral Miklos Horty as regent, which was a continuation of the
monarchy in Hungary.
Key words: Hungary, Hungarian Soviet Republic, regency, Entente, terror.
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Bogusław KUŹNIAR
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DOWODY ZBRODNI NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH
NA LUDNOŚCI POLSKIEJ W LATACH 1939-1947
ORAZ ICH OCENA W ŚWIETLE PRAWA KRAJOWEGO
I MIĘDZYNARODOWEGO
Abstrakt
Artykuł prezentuje dowody wybranych zbrodni nacjonalistów ukraińskich na
narodzie polskim w latach 1939 – 1947. Celem wywodu jest określenie
odpowiedzialności prawnej członków OUN – UPA za te czyny, jak też zwrócenie
uwagi, że zbrodnicze działania nacjonalistów ukraińskich mają konkretny wymiar
prawny. Niepodważalnie były one w momencie ich popełniania, jak i są niezmiennie
nadal, poważnymi przestępstwami zagrożonymi surowymi karami.
Słowa kluczowe: Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińska Powstańcza
Armia, dowody zbrodni, ludobójstwo, II wojna światowa
Kolaboracja nacjonalistów ukraińskich z okupantem sowieckim i
niemieckim
Już w okresie międzywojennym nacjonaliści ukraińscy podejmowali na szeroką
skalę działalność propagandową, sabotażową i terrorystyczną wymierzoną
przeciwko polskim władzom państwowym i ludności Małopolski Wschodniej.
Sprawcami przestępstw byli przede wszystkim młodzi Ukraińcy, często z rodzin
duchownych greckokatolickich i inteligenckich, nierzadko studenci i uczniowie
szkół średnich należący do założonej w 1920 r. Ukraińskiej Wojskowej Organizacji
oraz jej następczyni, utworzonej w 1929 r. Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.
Porażka Polski we wrześniu 1939 r. nie otworzyła OUN drogi do budowy
nacjonalistycznego i totalitarnego państwa. Większość południowo – wschodniego
terytorium II Rzeczypospolitej, uważanego przez nacjonalistów za część składową
ukraińskiego obszaru etnograficznego, znalazła się
bowiem pod okupacją
sowiecką. Jednakże wśród osób witających wkraczających żołnierzy sowieckich
było bardzo wielu Ukraińców. Posługujący w Wiśniowczyku ks. Józef Anczarski
na temat przybycia wojsk sowieckich 18 września 1939 r. zanotował: Na
niewielkim rynku miasteczka zleciało się mnóstwo ludzi, aby obejrzeć widowisko.
Witali oswobodzicieli okrzykami radości i podnoszeniem rąk […] Wśród witających
„mołojców” najwięcej było Ukraińców. 24 września duszpasterz zapisał:
Bolszewicy jak dotąd nie zaczepiali księży i kościołów. Przeciw polskim księżom
kierowała się nienawiść i wielka wrogość ze strony Ukraińców i rozhulanych ich
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prowodyrów. Wpis z 25 września głosi, że Ukraińcy śpiewali nawet pieśni radości z
powodu upadku Polski i przybycia Armii Czerwonej.1
We wrześniu 1939 r. i w okresie pierwszej okupacji sowieckiej dochodziło do
zbrodni i kolaboracjonizmu nacjonalistów ukraińskich. Kwestia ta często jest
jednak pomijana w historiografii. Po pierwsze dlatego, że w wyniku polityki
represji na tle klasowym, ofiarami sowieckich eksterminacji byli również Ukraińcy,
zwłaszcza rodziny inteligenckie lojalne wobec II Rzeczypospolitej. Po drugie, wielu
nacjonalistów o wysokiej randze znalazło się w Generalnym Gubernatorstwie i tam
kolaborowało z III Rzeszą, a na terenie okupowanym przez Sowietów pozostali
raczej mniej znani działacze OUN. Po trzecie zaś, pragmatyczna przychylność
Sowietów wobec nacjonalistów ukraińskich w trakcie pierwszej okupacji
sowieckiej (szczególnie do połowy 1940 roku), po rozpoczęciu wojny niemiecko –
radzieckiej się skończyła. Te supozycje nie zmieniają faktu, że eksterminacja
polskiej inteligencji przez Sowietów była na rękę także dla OUN. Złożoność
problematyki obrazują jednoznaczne relacje o straszliwych zbrodniach ukraińskich
zamieszczone w pracy Ryszarda Szawłowskiego.2 Jedna z nich głosi, że
ukraińskiego mordercę polskich żołnierzy i tak nie ominęła wywózka na Sybir.
Będąc w głębi Rosji w 1941 roku podał się za Polaka i wstąpił do Armii Polskiej.
W Iranie udało się wykryć jego zbrodnię i wykonano na nim wyrok śmierci.3
Ks. J. Anczarski, Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej 1939-1946,
oprac. ks. J. Wołczański, Lwów-Kraków 1998, s. 27-32.
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psychologiczne. Agresja sowiecka i polska obrona. Sowieckie zbrodnie wojenne i przeciw ludzkości
oraz zbrodnie ukraińskie i białoruskie. T. 1. Monografia, Warszawa 1997, passim.
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Ibidem, s. 408-409. Relacja głosi: W roku 1939 ojciec mój, Jan Sidor, był właścicielem osady rolnej
w osadzie Nowosiółki we wsi Pleszowice, gmina Popowice, powiat Przemyśl, województwo lwowskie.
Gdzieś w połowie września 1939 wkroczyli tam Niemcy. Miejscowi Ukraińcy wystawili bramę
triumfalną na ich cześć. Miało wtedy miejsce następujące wydarzenie. Ukraińcy zaatakowali polską
grupę taborową, która transportowała rannych żołnierzy. Zaczęli rabować konie i wozy, rannych
Polaków wyrzucając do rowów. Dostrzegł to patrol niemiecki. Niemcy zrugali Ukraińców, kazali im
niezwłocznie położyć z powrotem rannych na wozy, oddać konie. Po tym kolumna ruszyła dalej,
prawdopodobnie w kierunku jakiegoś szpitala.
Niemcy z tych terenów szybko się wycofali, wkroczyli natomiast Sowieci. Wówczas Ukraińcy ponownie
wystawili bramę triumfalną – tym razem na cześć bolszewików.
Teren nasz leżał na trasie masowych ucieczek, od końca 1939, wielu naszych wojskowych na Węgry.
Jeśli trafili oni po drodze na polski dom, otrzymali jedzenie, nocleg i cenne wskazówki. Zupełnie
przeważnie inaczej było, jeśli natrafili na dom ukraiński.
Na kolonii Nowosiółki mieszkał Ukrainiec Kutra (imię zapomniałem), reemigrant z Francji, wiek
poniżej lat czterdziestu, który tam kupił gospodarstwo. Gdzieś w listopadzie 1939 trzech Polaków,
kierujących się na Węgry, miało nieszczęście poprosić o pomoc w domu Kutry. Ten ich przyjął, po
czym przy pomocy karabinu zmusił ich do wykopania jamy za swoją stodołą, dwu z nich zastrzelił.
Trzeciego zmusił do zakopania jam, a następnie zaprowadził i oddał w ręce sowieckiej milicji. Byli
tego świadkami sąsiedzi – Polacy i był to fakt powszechnie znany w okolicy.
Mimo takiego „wyczynu” Kutra został razem z Polakami wywieziony w lutym 1940 roku na Sybir.
Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że mieszkał na kolonii, gdzie poza nim mieszkali sami Polacy, a
NKWD miało rozkaz wysiedlić stamtąd wszystkich mieszkańców.
W drugiej połowie 1941 roku, podając się za Polaka, zameldował się on do powstającej w Rosji Armii
Polskiej, chcąc na gwałt Rosję opuścić. W obozie rozpoznano go, ale faktów z jesieni 1939 jeszcze nie
ujawniono.
Dopiero kiedy znaleźliśmy się w Pahlevi w Iranie w roku 1942, nasi ludzie, na czele z sierżantem
1
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Przeważnie jednak mordercy pozostali bezkarni. Przypadków zbrodni bardzo
często nawet nie spisywano, gdyż administracja polska (w formie jawnej) nie
działała, czasami robiono to z inicjatywy określonych osób (np. duchownych),
zazwyczaj jednak bez dokładnego opisu czy podania świadków. Jako że okupant
komunistyczny i niemiecki sam dopuszczał się okrutnych mordów, trudno po nim
spodziewać się wymierzania sprawiedliwości nacjonalistom ukraińskim.
Pomimo wszelkich zastrzeżeń dotyczących subiektywizmu i często braku precyzji
dokumentów osobistych (np. wspomnień), ich analiza dostarcza spójnego obrazu
postawy nacjonalistów ukraińskich w czasie pierwszej okupacji sowieckiej
względem okupanta i ludności polskiej. Nacjonaliści ukraińscy witali Armię
Czerwoną, a w pierwszych dniach po jej wkroczeniu, polskich żołnierzy (ale też i
cywilów) mordowali, bili, rozbrajali, zdzierali im mundury. Następnie ukraińscy
chłopi i nacjonaliści wdzierali się do struktur władzy okupanta sowieckiego i
szkodzili Polakom na różne sposoby.4
Przechodząc do zarysu zagadnienia kolaboracji OUN z III Rzeszą, w pierwszym
rzędzie zauważyć należy podobieństwo ideologiczne nacjonalizmu ukraińskiego do
niemieckiego nazizmu, gdyż oba te nurty zakładały ekspansję kosztem osób innej
narodowości, nienawiść rasową, stosowanie przemocy, brak pluralizmu
politycznego. Jednakże, kolaboracja nacjonalistów ukraińskich z Niemcami,
wyrażająca się np. poprzez służbę w Hilfpolizei, zdumiewa o tyle, że nazistowska
ideologia zakładała ekspansję głównie kosztem narodów słowiańskich i
wykorzystanie ludności tzw. „tubylczej” do niewolniczej pracy.
We wrześniu 1939 r. i w lipcu 1941 r. Ukraińcy entuzjastycznie witali armię
niemiecką. Zdzisław Daraż wspomina, że podczas przemarszu polskich jeńców
przez Horyniec w dniu 18 IX 1939 r. dziewczęta ukraińskie w strojach ludowych
wręczały kwiaty niemieckiej eskorcie.5 W lipcu 1941 r., po zajęciu przedwojennej
Małopolski Wschodniej przez Niemców, banderowcy planowali brutalne
rozprawienie się z osobami innej narodowości i ze swoimi przeciwnikami
politycznymi, o czym świadczą dokumenty archiwalne o treści: W okresie
zamieszania i chaosu można pozwolić sobie na likwidowanie niepożądanych
polskich, moskiewskich i żydowskich elementów […] Nasza władza powinna być
straszną. Własne sumienie nacjonalistyczne jest kodeksem.6 I inny przykład: Nasza
władza musi być straszna dla przeciwników. Terror wobec obcych wrogów i swoich
— zdrajców, to twórcza swoboda, powiew nowych idei Ukraińca-włodarza własnej
ziemi musi przebijać z każdego czynu i na każdym kroku.7 W dniach 30 VI – 11 VII
1941 r. banderowcy kolportowali we Lwowie odezwę w postaci ulotek i afiszów o
Romanem Szponarem z 17 Pułku Piechoty oraz z plutonowym (bodajże) Opałką z Medyki, zgłosili jego
zbrodnie z 1939 roku naszej żandarmerii wojskowej. Kutra został aresztowany i wymierzono mu karę
śmierci. Sprawiedliwości stało się zadość.
4
Warto zapoznać się z opracowaniami dobrze dokumentującymi sytuację w powiecie przemyślańskim:
J. Wyspiański, Barbarzyństwa OUN – UPA, Lubin 2009; idem, Zbrodnie OUN – UPA, Lubin 2012.
Obie prace dostępne są w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.
5
Z. Daraż, Zawierucha nad Sanem, Rzeszów 2006, s. 21-22.
6
W. Masłowśkyj, Z kim i przeciwko komu walczyli nacjonaliści ukraińscy w latach II wojny
światowej?, Wrocław 2001, s. 59.
7
Ibidem.
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treści:8 Narodzie ukraiński! […] Wiedz! Moskwa, Polska, Węgrzy, Żydzi – to twoi
wrogowie! Niszcz ich! [...] Twoim wodzem jest Stepan Bandera9.
W lipcu 1941 r. doszło do pogromów Żydów. Pierwszy miał miejsce po zajęciu
Lwowa przez Niemców i jego ofiarą do 6 lipca padło nawet około 6 tysięcy Żydów,
część ofiar stanowili Polacy.10 Do drugiego pogromu doszło we Lwowie i 35
miejscowościach Małopolski Wschodniej pod koniec lipca, dla upamiętnienia
śmierci Symona Petlury, zabitego 15 lat wcześniej przez żydowskiego
zamachowca.11
Współudziału w holokauście na Żydach dopuściła się ukraińska policja
pomocnicza, podległa dowództwu SS i Policji. Przynależność do niej miała
charakter dobrowolny.12 Brała ona udział w likwidacji gett, m. in. od 12 VIII 1942
r. we Lwowie. We Lwowskim Obwodowym Państwowym Archiwum zachowały
się setki meldunków policjantów dotyczących ilości zatrzymanych oraz
rozstrzelanych Żydów a także ilości zużytych nabojów. Podobna sytuacja miała
miejsce również w innych gettach.13
Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich spod znaku OUN
Bandery na Polakach, rozpoczęło się na Wołyniu i w południowej części Polesia na
przełomie zimy i wiosny 1943 r. Jako, że w początkowym okresie banderowcy tam
zaangażowali swoje główne siły, to dopiero w następnej kolejności nastąpiło
ludobójstwo na Polakach zamieszkujących inne prowincje II Rzeczypospolitej. Na
terenach, które weszły w skład Polski Ludowej, określanych przez banderowców
mianem „Zacurzonia”, kres zbrodniom położyła dopiero operacja „Wisła”. Celem
OUN-UPA była depolonizacja tych terenów i oderwanie ich od Państwa Polskiego.
Ludność polska Wołynia oraz części Małopolski Wschodniej, była mniej liczna
niż Ukraińcy oraz pozbawiona miejscowej inteligencji, która była deportowana w
głąb ZSRR podczas okupacji sowieckiej oraz niszczona przez okupanta
niemieckiego, również przy udziale nacjonalistów ukraińskich obu frakcji. Udział
ludności ukraińskiej w ludobójstwie na ludności polskiej Wołynia i części
Małopolski Wschodniej był powszechny. Niektórzy Ukraińcy, zwłaszcza
członkowie Samoobronnych Kuszczowych Widdiłów (SKW), czynnie uczestniczyli
w napadach i mordowali Polaków, inni zaś podjeżdżali w celach rabunkowych
furmankami w pobliże miejsc kaźni.

Ibidem, s. 34.
W. Poliszczuk, Pojęcie integralnego nacjonalizmu ukraińskiego, [w:] Polacy i Ukraińcy dawniej i
dziś, red. B. Grott, Kraków 2002, s. 80.
10
E. Prus, Holocaust po banderowsku. Czy Żydzi byli w UPA?, Wrocław 1995, s. 41. Dokumentacja
fotograficzna ukazująca bitych, eskortowanych, obnażanych i poniżanych Żydów w: W. Poliszczuk,
Dowody zbrodni OUN i UPA. Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu, t. 2, Toronto
2000, s. 228-236; E. Prus, Banderomachia. Łże-rząd Stećki na tle rzeczywistości, Wrocław 2007, s.
255-262.
11
Ibidem, s. 159 i n. Relacje świadków opisywanych wydarzeń w: W. Masłowśkyj, op. cit., s. 93-94.
12
E. Prus, Bluff XX wieku, Londyn 1992, s. 123-124.
13
W. Masłowśkyj, op. cit., s. 88.
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W Małopolsce Wschodniej miały miejsce liczne przypadki publicznych
antypolskich wypowiedzi niektórych ukraińskich duchownych greckokatolickich.
Dla przykładu proboszcz z Manasterza powiedział: […] kiedyś św. Piotr zapyta się
ciebie o dobre uczynki, ileś wyplenił polskiego kąkolu. I co ty na to, skoro tak
bezczynnie czekasz, aż inni za ciebie zrobią.14 Banderowcy samooskarżają się też w
licznych wierszach i pieśniach z okresu II wojny światowej, przesiąkniętych
nienawiścią do Polaków, Rosjan i Żydów. Śpiewano złowieszcze piosenki:
Budemy strilaty, rizaty nożem, poky z Ukrajiny Lachiw prożonem15, czy też jeszcze
bardziej popularną: Smert’ Smert’ Lacham; smert’ moskowśko-żydowśkij komuni;
u bij krywawyj OUN nas wede.16 Inny z utworów podżegających do mordowania i
wypędzenia Polaków, noszący tytuł „Kto kocha Ukrainę” głosi: Za Wisłę
wygonimy/ przeklętych Polaków/ i staniemy na granicy/ żeby do nas nie wtargnął
Lach. […] Będziemy strzelać/ i rżnąć nożami,/ przeklętą komunę/ z Ukrainy
wygonimy. 17
Banderowcy zadawali Polakom śmierć w sposób szczególnie okrutny oraz
dopuszczali się rabunku mienia i podpaleń. Ludność polska była pozbawiona
pomocy i żyła w ciągłym strachu.18 Wiktor Poliszczuk wylicza następujące metody
eksterminacyjne Polaków: odrąbanie głowy, zadawanie ciosu twardym narzędziem,
strzelanie w potylice leżącym ofiarom, zabijanie dzieci przez uderzenie głową o
ścianę, uśmiercanie przez zarąbanie, rozpruwanie brzucha, przeżynanie piłą,
wieszanie, palenie żywcem, topienie, rozrywanie ciała, duszenie. Szczególnie
drastyczne było oplatanie drutem polskich dzieci wokół drzewa. Autor ten
wymienia również mordowanie na oczach najbliższych.19 To ostatnie dotyczyło w
szczególności rodzin mieszanych polsko – ukraińskich, w których dochodziło
nawet do mordowania polskiego członka rodziny przez ukraińskiego
współmałżonka lub dzieci.20 Inny badacz, dr Alekasander Korman sporządził
wykaz aż 362 metod sadystycznego zadawania śmierci przez nacjonalistów
ukraińskich.21
Nacjonaliści ukraińscy nie odstąpili od swojej zbrodniczej praktyki z Wołynia,
województwa tarnopolskiego i stanisławowskiego, również w województwie
Ks. W. Piętowski, Stosunki polsko – ukraińskie po wybuchu II wojny światowej. Zarys, Czarna k.
Łańcuta 1988, maszynopis, s. 293, cyt. za: Z. Konieczny, Narastanie konfliktu polsko – ukraińskiego
w latach 1939 – 1943 na ziemiach południowo – wschodnich obecnej Polski, [w:] Wołyń i Małopolska
Wschodnia 1943 – 1944, red. C. Partacz, B. Polak, W. Handke, Koszalin – Leszno 2004., s. 202.
15
W. Poliszczuk, Dowody zbrodni…, op. cit., s. 225. Autor podaje następujące tłumaczenie:
„Będziemy strzelać, nożami rżnąć, aż z Ukrainy Lachów przepędzimy”.
16
Litopys UPA, Toronto 1996/1997, t. 25, s. 4, cyt. za: W. Poliszczuk, Dowody zbrodni…, op. cit., s.
312.
17
A My Tuju Czerwonu Kałynu Pidnijmemo. Zbirnik powstańskych piseń, Łuck 1992, s. 48-49, [w:]
Pochwała ludobójstwa UPA. Ukraińscy nacjonaliści o swojej ideologii, nienawiści, zemście, technice
zabijania; o swoich umiłowanych bohaterach, rezunach, wrogach; o swoim obłędnym imperializmie,
ucisku klasowym, tł. W. S. Dębski, wstęp L. Karłowicz, Lublin 1996, s. 37.
18
Por. np. W. i E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez OUN-UPA na ludności polskiej Wołynia
1939-1945, [w:] Polacy…, op. cit., s. 129.
19
W. Poliszczuk, Dowody zbrodni…, op. cit., s. 480-484.
20
Por. np. E. Prus, UPA w Małopolsce Wschodniej, [w:] Polacy…, op. cit., s. 168.
21
A. Korman, Stosunek UPA do Polaków na ziemiach południowo – wschodnich II Rzeczypospolitej,
Wrocław 2002, s. 101-113.
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lwowskim (także w jego zachodniej części, która weszła w skład Polski Ludowej).
We wschodniej części województwa rzeszowskiego, zwłaszcza w Bieszczadach i
na Zasaniu, dochodziło do mordowania Polaków, napadania i palenia polskich wsi
oraz rabunku mienia. Dla zobrazowania okrucieństwa banderowców, można podać
przykłady z wykazu popełnionych przez nich zbrodni, sporządzonego pod redakcją
naukową dr. Zdzisława Koniecznego:
• Rodzina polska Gorgoszów w obawie przed napadem na przysiółek, w
którym zamieszkiwali, schroniła się u rodzin ukraińskich. W dniu 3 IV
1944 r. banderowcy zamordowali matkę i ojca. Jedna z Ukrainek, widząc
że przy życiu pozostawili 17 miesięczne niemowlę, powiedziała: „komu
zostawiliście to małe”. W tej sytuacji banderowiec śmiertelnie pchnął
dziecko bagnetem.22
• W czasie napadu 26 V 1944 r. na wieś w powiecie hrubieszowskim,
nacjonaliści ukraińscy spędzili do jednego domu i spalili żywcem
kilkunastu Polaków.23
• Nad ranem 4 I 1945 r. polska samoobrona z Birczy odnalazła ciała rodziny
nauczycielskiej Sugierów z Sufczyny, którą UPA przed śmiercią poddała
strasznym torturom. Synowi obcięto genitalia i włożono je do ust matki.
Jedną pierś matki obcięto i przyłożono do ust syna, a do drugiej
przystawiono usta męża.24
• W 1945 r. UPA uprowadziła i zamordowała mieszkańców Woli Wielkiej w
powiecie lubaczowskim: 74 – letni mężczyzna w drodze na egzekucję przez
powieszenie był ciągnięty sznurkiem przywiązanym za genitalia, a 18 –
letni mężczyzna przed egzekucją był przez cały dzień trzymany w psiej
budzie, po czym został „zatłuczony” kołkiem.25
Do zagłady Rudki doszło 19 IV 1944 r. W tej niedużej polskiej wsi w powiecie
lubaczowskim, zamordowano od 60 do 75 osób, w tym co najmniej 10 kobiet i
dwoje małych dzieci.26 Ukraiński napad nastąpił o świcie, a więc zgodnie z taktyką
UPA, zaraz po zejściu polskiej służby wartowniczej. Nacjonaliści ukraińscy
przebrani za żołnierzy niemieckich, polecili sołtysowi Bazylemu Kalinowiczowi
zwołać mężczyzn na zebranie. Jednakże przybyło tylko kilku gospodarzy, których
łącznie z sołtysem zamordowano w stodole, po czym Ukraińcy mordowali osoby
uciekające ze wsi w stronę nieodległego jaru, a w jarze mordowali mężczyzn. Na
pytanie polskiej kobiety: „co my teraz mamy robić?”, jeden z nacjonalistów
ukraińskich odpowiedział: „wynoście się za San, bo to jest nasza ziemia”.27
Do sformułowania UPA na terenie Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego doszło
w lecie 1944 r. Pierwsze sotnie tworzyli przede wszystkim dezerterzy z Hilfpolizei.
Baligród o świcie 6 VIII 1944 r. został otoczony przez trzy sotnie UPA (w
Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach 1918-1947, Wrocław
2006, s. 188.
23
Ibidem, s. 212.
24
Ibidem, s. 261.
25
Ibidem, s. 348.
26
Ibidem, s. 194-195; A. Pachla, Zagłada wsi Rudka, „Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej” 1995,
nr 20, s. 8-9.
27
Ibidem.
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mundurach niemieckich i Hilfpolizei), których członkowie zamordowali 41 lub 42
mieszkańców tego bieszczadzkiego miasteczka, w tym przedstawicieli polskiej
inteligencji. Podczas napadu wyłapywano mężczyzn polskich wychodzących po
porannej mszy z kościoła oraz zabierano ich z domów, dokonując przy tym
rabunku. Kierujący tą zbrodnią „Burłaka” został ujęty w Czechosłowacji, następnie
skazany na karę śmierci i rozstrzelany 7 IV 1949 r. w więzieniu na Zamku
rzeszowskim. Doczekał się on tablicy upamiętniającej we Lwowie o treści: Tu w
filii ukraińskiego gimnazjum akademickiego uczył się Wołodymyr Szczyhelśkyj
„Burłaka” (1920-1949) – legendarny dowódca sotni „Udarnyki 4” przemyskiego
kurenia UPA. Zginął za wolną Ukrainę. Chwała bohaterom!.28 Nota bene, jeszcze
bardziej bulwersującym przykładem jest tablica pamiątkowa dowódcy UPA
Romana Szuchewycza, znajdująca się na budynku polskiej szkoły we Lwowie.
Z powodu licznych napadów UPA, ludność polska została zmuszona do obrony,
w której uczestniczyli cywile, żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego i
Wojska Polskiego oraz milicjanci. W walkach dochodziło do poważnych strat
polskich. W nocy z 27 na 28 marca 1945 r. doszło do likwidacji prawie wszystkich
posterunków MO w powiecie jarosławskim i lubaczowskim, wg Szoty i
Szcześniaka zginęło wówczas 30 milicjantów, 10 zostało uprowadzonych i
zamordowanych, dalszych dziesięciu raniono, ponadto zginęły 43 osoby cywilne.
Działający w Bieszczadach kureń „Rena” w okresie od 15 IV do 15 V 1945 r.
zniszczył ponad 20 posterunków MO w powiecie przemyskim i leskim.29 Można też
wymienić głośny napad UPA i SKW na Wiązownicę w dniu 17 IV 1945 r.,30 ataki
na Birczę 23 X 1945 r., 29/30 XI 1945 r. i 18 I 1946 r., jak również wiele innych
napadów na szereg miejscowości.31
Przepisy prawne określające odpowiedzialność za zbrodnie nacjonalistów
ukraińskich
Ze względu na cel i charakter zbrodniczych czynów nacjonalistów ukraińskich
wobec Polaków, uznać należy je za ludobójstwo, najokrutniejszą zbrodnię
określoną w międzynarodowym i krajowym porządku prawno – karnym, która
stanowi kwalifikowaną formę zbrodni przeciwko ludzkości. Prawo
międzynarodowe uznaje za zbrodnie przeciwko ludzkości, prześladowanie albo
nieludzkie czyny w stosunku do grupy ludzi, np. grupy narodowościowej, rasowej,
etnicznej, religijnej, światopoglądowej. Art. VI Karty Międzynarodowego
Trybunału Karanego, będącej integralną częścią Porozumienia międzynarodowego
w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi
Europejskiej, podpisanego w Londynie w dniu 8 VIII 1945 r. stanowi, że
jurysdykcji Trybunału podlegają zbrodnie przeciw ludzkości, mianowicie:
morderstwa, wytępianie, obracanie ludzi w niewolników, deportacja i inne czyny
nieludzkie, których dopuszczono się przeciwko jakiejkolwiek ludności cywilnej,
A. Brożyniak, Masowy mord w Baligrodzie 6 sierpnia 1944 r., „Nasz Dziennik”, 28 III 2008.
W. Z. Szota, A. B. Szcześniak, Droga do nikąd. Działalność Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce, Warszawa 1973, s. 281-282.
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T. Bereza, Tragiczne mikrohistorie: Wiązownica, 17 kwietnia 1945 roku, [w:] Akcja „Wisła”, red. J.
Pisuliński, Warszawa 2003, s. 191-192.
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przed wojną lub podczas niej, albo prześladowania ze względów politycznych,
rasowych lub religijnych przy popełnianiu jakiejkolwiek zbrodni wchodzącej w
zakres kompetencji Trybunału lub w związku z nią, niezależnie od tego, czy było to
zgodne, czy też stało w sprzeczności z prawem kraju, w którym zbrodni dokonano.
Przywódcy, organizatorzy, podżegacze i wspólnicy, uczestniczący w układaniu lub
wykonaniu wspólnego planu albo zmowy w celu popełnienia jednej z wyżej
wymienionych zbrodni, odpowiadają za wszelkie czyny, których dopuścił się
ktokolwiek bądź w związku z wykonaniem takiego planu. 32
Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 XII 1948 r.
ratyfikowana w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 18 VII 1950 r., definiuje w art. II
ludobójstwo jako którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze
zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub
religijnych, jako takich: a)zabójstwo członków grupy; b) spowodowanie poważnego
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy; c) rozmyślne
stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich
całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego. Zgodnie z art. III (punkty a –
e) tejże Konwencji karze podlegają: ludobójstwo, zmowa w celu popełnienia
ludobójstwa, bezpośrednie i publiczne podżeganie do popełnienia ludobójstwa,
usiłowanie popełnienia ludobójstwa i współudział w ludobójstwie.33
Zasługuje na uwagę, że autorem terminu „ludobójstwo” oraz uczestnikiem
travaux préparatoires omawianej Konwencji, był
prawnik polski o
międzynarodowej sławie – dr Rafał Lemkin (1901-1959), który już w październiku
1933 r. wystąpił na forum międzynarodowym z inicjatywą uregulowania konwencją
międzynarodową „przestępstwa barbarzyństwa”. Niejako powrócił i rozwinął tą
koncepcję w swoim uznanym dziele, wydanym w listopadzie 1944 r. w Nowym
Yorku pt. „Axis Rule in Occupied Europe”. W pracy tej użył terminu genocide,
będącego złożeniem greckiego genos (rasa, szczep) i łacińskiego cide (zabijanie).34
Obecnie obowiązujący Kodeks Karny z 6 VI 1997 r. odpowiedzialność za
dokonanie ludobójstwa określa w art. 118 § 1: Kto, w celu wyniszczenia w całości
albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub
grupy o określonym światopoglądzie, dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki
uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy, podlega karze pozbawienia
wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo
karze dożywotniego pozbawienia wolności.35

Porozumienie międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych
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Kryterium współczesnego politologa francuskiego zakładające, że ludobójstwo
jest to rzeź zamierzona w ramach ideologii, stawiającej sobie za cel unicestwienie
części ludzkości dla wprowadzenia własnej koncepcji dobra. Plan zniszczenia ma
obejmować całość określonej grupy,36 wypełnia genocyd nacjonalistów ukraińskich
na Polakach. OUN od swojego powstania realizuje faszystowską doktrynę Dmytra
Doncowa, zakładającą m. in. nienawiść i przemoc wobec wrogów nacji
ukraińskiej. Uchwała OUN z 1929 r. głosi: Całkowite usunięcie wszystkich
okupantów [„zajmanciw”] z ziem ukraińskich […] nastąpi w toku rewolucji
narodowej. Zbrodniczy charakter miała uchwała przyjęta na III Konferencji OUN
Bandery w lutym 1943 r. o treści: […] prowadzimy walkę o przygotowanie
Ukraińskiej Rewolucji Narodowej, która w chwili kryzysu współczesnej wojny
doprowadzi do usunięcia okupantów z Ukrainy. Obie uchwały wymierzone były
przede wszystkim przeciwko Polakom.37 Uchwała OUN z grudnia 1942 r.,
podpisana przez Mykołę Łebedia głosiła: Nie może być mowy o wypędzeniu
Polaków, wypędzenie niczego nie załatwia […] Chodzi o fizyczną eksterminację –
czyli totalne unicestwienie ich na miejscu […] bez oglądania się na cokolwiek i bez
różnicy płci i wieku. Majątek cały spalić, cenności przekazywać na fundusz
wyzwolenia Ukrainy. Z kolei rozkaz wydany przez Romana Szuchewycza w
styczniu 1944 r. głosił: W związku z sukcesami bolszewików należy przyśpieszyć
likwidację Polaków. W pień wycinać. Czysto polskie wsie palić, wsie mieszane –
tylko polską ludność niszczyć.38
Zasadne jest wprowadzenie kwalifikowanej formy ludobójstwa w odniesieniu do
genocydów charakteryzujących się szczególnie okrutnym sposobem zadawania
śmierci. Koncepcję taką wysunął prof. Ryszard Szawłowski, proponując łacińskie
określenie genocidium atrox (ludobójstwo dzikie, okrutne, okropne, straszne).
Stwierdza on, że ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich miało nie
tylko charakter totalny (jak np. holokaust na Żydach), ale również stosowano
szczególnie okrutne tortury oraz mordowano mieszane rodziny polsko-ukraińskie.39
Zauważyć można niepokojącą tendencję do zastępowania poprawnego terminu
prawnego „ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach”, przez
eufemistyczne zwroty, jak: „walki polsko-ukraińskie”, „antypolska akcja OUN”,
„konflikt polsko-ukraiński”. Posłużyli się nimi np. autorzy tek edukacyjnych IPN
przygotowanych dla polskich szkół.40 Często używane określenia zbrodni
nacjonalistów ukraińskich na Polakach: „czystka etniczna”, „eksterminacja”,
„rzezie”, „likwidacja”, mają charakter publicystyczny, choć „eksterminacja” jest
jednym z określeń charakteryzujących zbrodnie przeciwko ludzkości.41
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Ukraińscy członkowie OUN – UPA i SS „Galizien” a zarazem nielojalni obywatele
II Rzeczypospolitej, jako sprawcy czynów popełnionych na okupowanym polskim
terytorium, podlegali polskiemu prawu karnemu. Kodeks karny z 1932 r.
(obowiązujący aż do 1969 r.) zabraniała wielu czynów opisanych w tym artykule, w
szczególności pod sankcją nawet kary śmierci zabraniał zabójstwa drugiego
człowieka (art. 225 §1) i zamachu na niepodległy byt i całość terytorium Państwa
Polskiego (art. 93§1).42
Surowa odpowiedzialność za zbrodnicze czyny nacjonalistów ukraińskich
została również określona w prawie karnym przyjętym w początkowym okresie
Polski Ludowej.43 Za kluczowy akt prawny w tym zakresie należy uznać dekret
PKWN z 31 VIII 1944 r. O wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich
zbrodniarzy winnych zabójstwa i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz
zdrajców Narodu Polskiego, w którym wbrew zasadzie nieretroakcji przepisów
prawa karnego, postanowiono o karaniu za udział w przeszłości w dokonywaniu
zabójstw osób spośród ludności cywilnej, jeńców wojennych, w znęcaniu się nad
nimi albo w ich prześladowaniu. Takiej samej karze zgodnie z dekretem podlegało
pomocnictwo, podżeganie i usiłowanie.44
Głosy przedstawicieli doktryny nauki prawa oceniające działania OUN – UPA,
mimo że nie tak liczne, są jednak jednoznaczne i nie podlegają krytyce
merytorycznej. Marian Fleming stwierdził: UPA nie przestrzegała praw człowieka i
zwyczajów wojennych bowiem:
a) jej oddziały występowały w czasie walki i bezpośrednio przed nią w mundurach
Wojska Polskiego, swego przeciwnika, co stanowi podstęp zabroniony w prawie
międzynarodowym,
b) UPA zabijała ujętych żołnierzy WP, co było praktyką powszechną, świadczyło to
o istnieniu stosownych wytycznych ze strony wyższych przełożonych, a w każdym
razie o przyzwoleniu na taką praktykę przez polityczne kierownictwo,
c) UPA zabijało cywilne osoby narodowości polskiej, a także niektóre osoby
narodowości
ukraińskiej
odmawiające
współpracy
z
ukraińskimi,
nacjonalistycznymi organizacjami, stosowała więc terror polityczny,
d) niszczyła mienie cywilne w sytuacjach niezwiązanych z prowadzeniem działań
zbrojnych, w tym paliła wsie opuszczone przez przesiedloną lub dobrowolnie
wyjeżdżająca ludność cywilną.
Te poważne naruszenia międzynarodowego prawa wojennego nie pozwalają na
uznanie UPA za organizację wojskową odpowiadającą wymogom współczesnego
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prawa międzynarodowego, a jej członków za bojowników w rozumieniu tego
prawa.45
Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich w świetle orzecznictwa sądowego i
ustaleń Oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu
Już na etapie przygotowania do popełniana zbrodni, nacjonaliści ukraińscy
musieli się liczyć z przyszłą odpowiedzialności prawną. O ile ci z nich, którzy po II
wojnie osiedlili się na Zachodzie (w Kanadzie, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech,
itd.) ze względu na zimnowojenne uwarunkowania polityczne, w zasadzie mogli
czuć się bezkarnie, to w krajach bloku wschodniego nierzadkie były przypadki
wykrycia i osądzenia sprawców banderowskich zbrodni przeciwko ludzkości i
wymierzenia im kary śmierci lub wieloletniego więzienia. W państwach
komunistycznych dostrzegano bowiem zagrożenie dla bezpieczeństwa ze strony
nacjonalizmu ukraińskiego, a sprawców banderowskich zbrodni ujmowano także
poza obecnymi granicami Polski. Przykładowo przywódca UPA Roman
Szuchewycz zginął pod Lwowem w trakcie wymiany ognia z żołnierzami NKWD 5
III 1950 r. Inny zbrodniarz Iwan Szpontak został ujęty na Słowacji 20 XII 1958 r.,
gdzie prowadził nowe życie i otrzymał nawet odznaczenie państwowe z tytułu
wzorowej pracy.
Podczas rozprawy karnej Szpontak zeznał: jestem narodowości słowackiej, a o
ile w śledztwie podałem, że jestem narodowości ukraińskiej, to nie jest to zgodne z
prawdą, albowiem jestem narodowości słowackiej. W tym duchu od dziecka
zostałem wychowany, nigdy nie czułem się Ukraińcem, a z Ukraińcami i kwestią
ukraińska zetknąłem się w czasie II wojny światowej. Jeśli chodzi o moje sprawy
religijne, byłem obrządku grecko-katolickiego (unickiego), obecnie jestem
bezwyznaniowym. Ojciec mój jest z pochodzenia Rusinem, a matka Słowaczką,
bracia i siostry są Słowakami, a żona narodowości węgierskiej.46 8 III 1961 r. Sąd
Wojewódzki w Rzeszowie, Ośrodek Zamiejscowy w Przemyślu skazał Szpontaka
na karę śmierci, zamienioną 3 VI 1961 r. na dożywotnie więzienie, a następnie 26 II
1970 r. na karę 25 lat więzienia. Zwolniony z dalszego odbywania kary został w
dniu 4 XII 1981 r. W uzasadnieniu wyroku wymierzającego Szpontakowi karę
śmierci, Sąd Wojewódzki w Rzeszowie wskazał na zeznania świadków zgodnie
podkreślających szczególnie wyrafinowane okrucieństwo stosowane przez bandy
UPA podczas mordowania ujętych ludzi: rzucanie do ognia majora sowieckiego
Cekina, grzebanie żywcem poranionych ludzi w Gorajcu, rżnięcie piłą i okręcanie
drutem kolczastym mordowanych ludzi, łamanie rąk i nóg kołami i to nawet
dzieciom, wbijanie do uszu drewnianych kołków.47 Sąd Najwyższy kwalifikację
prawną w tejże sprawie oparł na art. 1 ust. 1 dekretu PKWN z 31 VIII 1944 r. O
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wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i
znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.48
W oparciu o powyższy dekret toczy się również długotrwałe śledztwo IPN w
sprawie zamordowania 28 II 1944 r. od 700 do nawet ponad 1000 mieszkańców
Huty Pieniackiej, miejscowości obecnie znajdującej się na terytorium Ukrainy.
Czyn ten został zakwalifikowany jako ludobójstwo. Sprawcami byli żołnierze 4.
Pułku Policyjnego SS „Galizien” składającego się z nacjonalistów ukraińskich.
Współdziałała z nimi miejscowa ludność ukraińska, która głównie dokonywała
grabieży. Jak dotąd udało się skazać jedynie Włodzimierza Czerniawskiego, który
przybył do Polski jako repatriant. Sąd Apelacyjny w Katowicach wymierzył mu w
1950 roku karę śmierci.49
Niejednokrotnie zdarzało się, że sprawcy ludobójstwa posługiwali się
dokumentami zrabowanymi swoim ofiarom i na ich podstawie repatriowali się do
Polski i otrzymywali gospodarstwa rolne, pracę czy mieszkanie. Dopiero po 30
latach, w 1976 r. udało się ująć Iwana Maslija vel Jana Masłowskiego, który pod
Wrocławiem pracował jako skromny krawiec. Śledztwo i przewód sądowy
bezspornie udowodniły jego zabójstwa z okresu służby w policji ukraińskiej. Sąd
Wojewódzki w Zamościu 27 X 1979 r. skazał go na karę śmierci, utratę praw
publicznych i konfiskatę mienia. Wyrok śmierci wykonano 20 VIII 1979 r.50
Oddziałowe Komisje Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
prowadziły w 2008 r. 47 śledztw w sprawie zbrodni nacjonalistów ukraińskich,
uznając te czyny za ludobójstwo. Zdecydowana część zbrodni dotyczy terytorium II
RP, które znajduje się poza obecnymi granicami Polski. Sporą trudnością w
przesłuchiwaniu świadków i gromadzeniu innych dowodów jest upływ wielu lat. Z
tego powodu bardzo trudne jest wykrycie i postawienie w stan oskarżenia
sprawców zbrodni, dziś nielicznych i w zaawansowanym wieku. Jednakże równie
istotnym aspektem postępowań jest ustalenie okoliczności czynów karalnych,
personaliów pokrzywdzonych i sprawców oraz skali zbrodniczej działalności OUN
– UPA.51
Śledztwo Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu we Wrocławiu wykazało, że nacjonaliści ukraińscy we wrześniu 1939 r.
rozbrajali polskich żołnierzy i mordowali ludność cywilną, a na początku 1940 r.
brali udział w typowaniu polskich rodzin do zesłania na Sybir. Śledztwo dowiodło
też, że nacjonaliści wzmogli ataki na ludność polską w trzeciej dekadzie czerwca i
w lipcu 1941 r. w związku z ich nadzieją na powstanie państwa ukraińskiego.
Najintensywniejsza zbrodnicza działalność OUN rozpoczęła się w 1944 r. Analiza
zeznań świadków i pozostałej dokumentacji śledczej wskazuje jednoznacznie na
ludobójcze zamierzenia banderowców i szczególne okrucieństwo dokonywanych
przez nich masowych zabójstw. Dowodzą temu blizny i zniekształcenia ciał ofiar
Dz. U. z 1944 r., nr 4, poz. 16.
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oraz perfidia ukraińskich sprawców ludobójstwa (np. mordowanie w czasie świąt
katolickich, używanie języka polskiego i podszywanie się pod partyzantów polskich
lub rosyjskich). Według prokuratorskich ustaleń, w sposób pośredni lub
bezpośredni do ludobójstwa przyczyniły się rozkazy i dokumenty OUN – UPA
nakazujące „likwidację” Polaków czy też „oczyszczanie terenu”. Wskazano, że ich
genezą była głośna uchwała I Kongresu OUN.52
Podsumowanie
Niespotykające się z głosami merytorycznej krytyki wypowiedzi prawników,
dobitnie potwierdzają ludobójcze znamiona czynów nacjonalistów ukraińskich.
Ostatnio ocenę prawną tych czynów przedstawiono w sposób jednoznaczny w
numerze 7-8/2013 „Palestry”, gdzie m. in. ukazał się artykuł należącej do
czołowych badaczy zbrodni nacjonalistów ukraińskich dr Lucyny Kulińskiej.53
Należy podkreślić, że wyroki sądów Polski Ludowej wydane na członków OUN –
UPA nadal wywołują skutki prawomocności materialnej. Odróżnia je to istotnie od
wyroków skazujących za członkostwo w polskim podziemiu niepodległościowym i
opozycji demokratycznej, wobec których z woli ustawodawcy, wymiar
sprawiedliwości III RP stwierdził nieważność, łącznie z przyznaniem na wniosek
represjonowanych osób odszkodowań za poniesioną szkodę i zadośćuczynień za
doznaną krzywdę.54 Niewzruszalność wyroków skazujących członków OUN – UPA
i brak odrębnej postawy prawnej do przyznania im, bądź ich spadkobiercom
odszkodowań, a także nadal prowadzone ściganie zbrodni nacjonalistów
ukraińskich, świadczą o niekwestionowanie zbrodniczym charakterze ich działań
wobec ludności polskiej w latach 1939 – 1947.
SUMMARY
Evidence of the Crimes Committed by Ukrainian Nationalists against the
Polish Population in the Years 1939—1947, and Their Assessment in the Light
of National and International Law
During the Second World War, in the south Eastern Borderlands (or, in Polish
Kresy Wschodnie) of the Second Polish Republic, the Ukrainian nationalists
collaborated with the German and Soviet occupiers. The Third Reich and the Soviet
Union were opposed to the creation of the totalitarian Ukrainian state by the
Organization of Ukrainian Nationalists (OUN). However, both the occupiers’ and
the Ukrainian nationalists’ aim was the extermination of the Polish nation. The
significant ideological similarity between the Ukrainian nationalism and German
P. Miszko, K. Matkowski, Zbrodnie ludobójstwa popełnione przez nacjonalistów ukraińskich w
Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1945 na podstawie narodowości polskiej – w świetle śledztw
OKŚZPNP we Wrocławiu, [w:] Zbrodnie przeszłości. Opracowania i materiały prokuratorów IPN, red.
R. Ignatiew, A. Kura, t. 2, Warszawa 2008, s. 50-52.
53
L. Kulińska, Przemilczane ludobójstwo, „Palestra” 2013, nr 7-8.
54
Kwestie te reguluje Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych
wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U.
z 1991 r., nr 34, poz. 149; zm. Dz. U. z 2007 r., nr 191, poz. 1372).
52
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Nazism was unequivocally shown by the complicity on a mass scale of the
Ukrainian nationalists in the Holocaust. In order to murder as many Poles in
Volhynia as possible, at the beginning of 1943, the OUN started forming the
Ukrainian Insurgent Army (UPA). A few months later, the UPA spread its terrorist
activities also throughout the south Kresy Wschodnie. Most of the terms frequently
used for crimes committed by Ukrainian nationalists, such as “slaughter” or “ethnic
cleansing”, do not have legal significance. In accordance with the Article 2 of the
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide of 1948,
these crimes should correctly be defined as genocide. Professor Ryszard
Szawłowski finds that due to particularly drastic cruelty, the genocide committed by
Ukrainian nationalists ought to be named, in Latin, genocidium atrox (“atrocious
genocide”). What is more, the activities of Ukrainian nationalists, among other
things, murder and subversive acts, were precisely and strictly forbidden by the
Polish Criminal Code of 1932 as well as by the laws adopted in Poland by the
communist authorities after the end of the German occupation. In the communist—
Poland many sentences, including life-time prison or death sentences, were passed
on the members of the structures of the OUN and UPA. There is no legal possibility
to overturn those verdicts; and, in addition the crimes committed by Ukrainian
nationalists are still prosecuted by the Institute of National Remembrance—
Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation. Likewise, the
pieces of evidence presented in the article, unarguably show that the activities of
Ukrainian nationalists against the Polish population in the years 1939—1947, were
inherently criminal.
Key words: the Organization of Ukrainian Nationalists, the Ukrainian Insurgent
Army, evidence of crimes, genocide, World War II.
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„PRZEGLĄD GEOPOLITYCZNY” 2015: 12

Mateusz HUDZIKOWSKI
Polskie Towarzystwo Geopolityczne

TYBET - MIĘDZY MITAMI A GEOPOLITYKĄ
Abstrakt
Autor wypunktował główne obszary problemowe sytuacji politycznej współczesnego
Tybetu przedstawione w literaturze o charakterze popularnej, głównie w źródłach
dziennikarskich, dziełach dotyczących kultury oraz relacjach podróżniczych i
historycznych. Zarysowany obraz znacząco odbiega od wizerunku Tybetu
kreowanego w mediach, który nierzadko jest bardzo uproszczony i zniekształcony.
Środki masowego przekazu niemal zupełnie pomijają zasadnicze czynniki polityczne
i uwarunkowania geopolityczne regionu. Stąd wniosek, że przekazy medialne, a
wraz z nimi stan wiedzy powszechnej na temat problematyki tybetańskiej nie tylko
są odległe od wiedzy zawartej w specjalistycznych opracowaniach i źródłach
naukowych (czego trudno oczekiwać), ale nawet ignorują podstawowe wiadomości
zawarte w literaturze popularnej i popularnonaukowej.
Słowa kluczowe: Tybet, Chiny, Dalajlama, uwarunkowania geopolityczne,
czynniki polityczne, literatura popularna, media.
Wstęp
Do niedawna sprawy związane z Tybetem, w szczególności polityczne problemy
regionu, w tym antagonizm chińsko-tybetański, często gościły w polskich mediach.
Nie trzeba było być wybitnym znawcą tej tematyki aby dostrzec, że telewizyjne
relacje były konstruowane w sposób dość jednostronny, na zasadzie opozycji:
„dobrzy Tybetańczycy – źli Chińczycy”, „chiński okupant – zniewolony Tybet”,
„eksploatacja i kolonializm – kultura harmonii i pokojowego współistnienia”.
Takie postrzeganie danego zagadnienia stanowi interesujący przykład na to, w
jaki sposób informacja dotycząca w założeniu świata polityki zostaje zastąpiona
przez wiadomości, które dotyczą zaledwie otoczenia problemów politycznych, ale o
samych problemach nie traktują. Pojęcia takie jak: interes polityczny, cel, zasoby,
strategia, potęga zostały w tym przekazie medialnym zastąpione określeniami
odległymi od sedna sprawy, nacechowanymi emocjonalnie i ideologicznie.
Pomijanie bądź zniekształcanie warstwy politycznej jest wyjątkowo niefortunne nie
tylko dla wiedzy powszechnej, popularnej, ale także dla rozwoju nauki o polityce.
Problematyka tybetańska jest bowiem dziedziną niszową, zarezerwowaną dla
wąskiego grona sinologów, orientalistów, kulturoznawców i językoznawców, dla
których czynniki polityczne nie stanowią z natury rzeczy głównego obszaru badań.
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Z kolei badacze polityki rzadko zajmują się Tybetem. Stąd duże ryzyko
przemilczeń i uproszczeń w debacie intelektualnej.
W niniejszym tekście chciałbym skonfrontować poglądy głoszone w mediach
oraz rozpowszechnione w społeczeństwie z wiadomościami, które są dostępne nie
tylko w źródłach przeznaczonych dla analityków polityki, ekspertów i badaczy, lecz
przedstawiane w łatwo dostępnej literaturze popularnej1. Gros autorów książek,
wydanych w Polsce i po polsku, zajmuje nieco bardziej neutralną pozycję wobec
problemów Tybetu w porównaniu do perspektywy prezentowanej przez media. Nie
forsują oni prochińskiego stanowiska, jednak prezentują pewne fakty, których
poznanie stanowi zabezpieczenie przed uproszczonym spojrzeniem i błędną
interpretacją rzeczywistości politycznej.
Będzie to jednocześnie case study prezentujące różnicę między wizerunkiem
danego zjawiska w mediach i jednocześnie stanem wiedzy powszechnej a
rozumowaniem, które można nazwać „analizą politologiczną”, „myśleniem w
kategoriach politycznego interesu (racji stanu)”, „myśleniem geopolitycznym”, czy
choćby obiektywnym (neutralnym) stanowiskiem badacza, zapoznającego się z
racjami obu stron konfliktu.
Mity
Powszechne i niezbyt poprawne z naukowego punktu widzenia poglądy na temat
Tybetu głoszą, że jest to główny ośrodek buddyzmu – "najbardziej pokojowej"
religii świata; mekka i ziemia obiecana dla wielu ludzi Zachodu, łaknących
duchowej odnowy, którzy „pielgrzymują” tam od czasów rewolucji obyczajowej lat
60. XX wieku; w końcu: mityczna kraina spokoju i wiecznej szczęśliwości, której
bogata, starodawna kultura i społeczny ład uległy zniszczeniu wraz z chińską
agresją i półwieczną komunistyczną okupacją.
Podobne zdania można napotkać w czołowych mediach i w środowiskach
obrońców praw człowieka, wśród buddystów, podróżników i osób
zafascynowanych tym regionem kuli ziemskiej. Część z tych opinii znalazła
aprobatę autorów literatury kierowanej do szerokiego grona czytelników; inne
zostały zdecydowanie przez nich odrzucone.
Patrick French, autor książki Tybet, Tybet2 był dyrektorem brytyjskiej
organizacji Free Tibet Campaign; osobą głęboko zaangażowaną w jeden z wielu
ruchów protybetańskich. To jednocześnie uznany i wielokrotnie nagradzany
brytyjski pisarz i historyk, który odebrał solidne brytyjskie wykształcenie. French
ma za sobą podróż do Tybetu; jego książka jest relacją z tej właśnie długiej, czasem
nużącej, a czasem interesującej przygody. Rozdział za rozdziałem French przeplata
historię i mity tej krainy z jej dzisiejszą rzeczywistością.
Patrick French dowiedział się wiele o Tybecie i co nieco z tej wiedzy udostępnia
czytelnikowi. Istnieje w Himalajach ubogi Tybet, kiedyś potężne królestwo, później
zacofana teokracja. Zdaniem autora, mieszkają tam przede wszystkim ubodzy
ludzie, żyjący poza głównym nurtem cywilizacji, czasami wydaje się – ujmując
1
Większość z cytowanych tu źródeł dostępna jest w bibliotekach miejskich. Autor sprawdzał
dostępność na obszarze województwa śląskiego.
2
P. French, Tybet, Tybet, Wydawnictwo Ushuaia.pl, 2007.
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rzecz filozoficznie - że żyjący także poza czasem. Były i są prześladowania,
drastyczne relacje, okropności chińskich zbrodni popełnianych nie tylko w Tybecie,
ale i w samych Chinach. Jest wszechobecna chińska propaganda sukcesu, która
niewiele ma wspólnego z rzeczywistym stanem gospodarki, społeczeństwa i
polityki Tybetańskiego Obszaru Autonomicznego. Są też realne motywacje
chińskiej dominacji: bogactwa naturalne, naturalna granica, obszar do zasiedlenia,
chińskie poligony nuklearne. To „ślad geopolityki”, o której wspomina w zupełnie
innym kontekście historycznym Wojciech Giełżyński3.
Jest też inne oblicze Tybetu. To ono sprawiło, że po powrocie French przestał
działać w FTC i otwarcie przyznał się do zmiany poglądów. French wspomina o
tybetańskiej „kolaboracji”, o tym, iż poza emigracją tybetańską mało kto walczy o
niepodległość Tybetu. Mówi o tym, że zwykli mieszkańcy Himalajów również
współpracują z Chińczykami, gdyż uważają to za słuszny kierunek rozwoju. Z
perspektywy autora, z dużym prawdopodobieństwem Tybet bez Chin byłby krajem
nędzarzy, którego elity nie umiałyby podźwignąć z upadku; z upadku, do którego
same doprowadziły. Patrick French pisze też o komercjalizacji spraw tybetańskich i
ich płytkim rozumieniu na Zachodzie – co wcześniej już relacjonował W.
Giełżyński4.
Wydaje się jednak, że niektórzy działacze zafascynowani Tybetem widzą
jedynie jego mityczną stronę, wizerunek rodem z opowieści Alexandry David-Neel.
Czytający jej słowa5 może odnieść podobne wrażenie, jakie tworzy w widzach
czołówka filmu Milarepa o tybetańskim bohaterze ludowym, gdzie narrator mówi:
„W owych czasach Tybet był krajem buddystów i mistyków, latających joginów i
wędrujących lamów....”6. A. David-Neel opisuje właśnie taki Tybet. Trudność w
odbiorze tej książki polega na tym, iż jej Mistycy i cudotwórcy Tybetu przypominają
Życie i naukę mistrzów Dalekiego Wschodu Bairda T. Spaldinga o podróży przez
Himalaje na przełomie XIX i XX wieku7 czy podobno hinduskie dziełka o jodze
Ramy Czaraki (który prawdopodobnie był Europejczykiem, a nie Hindusem8).
Ręczyć za ich wiarygodność czy choćby przez chwilę traktować je poważnie jest
niemożliwością. Podobnie można odnieść się do dzieła A. David-Neel. Już nawet
Ścieżkami jogi Paula Bruntona – równie enigmatycznego filozofa i podróżnika – to
relatywnie bardziej przekonujący tekst9.
Geopolityka
Całkowicie przeciwstawny do literatury podróżniczej i kulturoznawczej
(antropologicznej)10, radykalnie realistyczny punkt widzenia prezentuje
W. Giełżyński, Gra o Himalaje, Iskry, Warszawa 1980.
Ibidem.
5
A. David-Neel, Mistycy i cudotwórcy Tybetu, Przedświt 1991.
6
Milarepa. Magik, morderca, święty, reż. Neten Chokling, Bhutan 2006.
7
Zob. B. T. Spalding, Życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu, Wydawnictwo Head Republic,
2002.
8
Jogi Rama-Charaka, właść. William Walker Atkinson.
9
P. Brunton (prawdopodobnie właść. Raphael Hurst), Ścieżkami jogi, Wydawnictwo Przedświt, 1992.
10
H. Harrer, Powrót do Tybetu, Wydawnictwo STAPIS, Katowice 2009, H. Uhlig, Tybet. Kraj
zakazany otwiera swoje wrota, Książnica 2008.
3
4
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wspomniana już Gra o Himalaje W. Giełżyńskiego11. Lektura owa jest niezbędna,
by zrozumieć geopolityczne uwarunkowania sytuacji Tybetu, co jest generalnie
rzadko poruszanym tematem. Giełżyński napisał wartościową książkę, choć jest
dziennikarzem, a nie naukowcem. W ujęciu autora Tybet to zacofane państewko
położone na złożach cennych surowców; jest ono jednocześnie naturalnym buforem
oddzielającym jednych od drugich. Kto chce rządzić Azją, musi pomyśleć o zajęciu
Tybetu. Stąd utarczki sąsiadów o granice i chińska ekspansja. Himalaje, Hindukusz,
mniejsze pasma górskie i cała Wyżyna Tybetańska otoczone są mozaiką państw,
narodów, kultur, systemów politycznych i różnych religii. Tam krzyżują się ich
wpływy, a do niedawna także macki mocarstw: zimnowojennych i kolonialnych,
dążących do władania Heartlandem – obszarem geopolitycznym wg koncepcji
Halforda Johna Mackindera. Heartland – serce Azji – to klucz do rządzenia całą
kulą ziemską. Dawny Tybet przespał tą rywalizację. Odizolowany przez długi czas,
nie miał środków, by wziąć udział w grze.
Według Giełżyńskiego, analizując kwestię tybetańską trzeba brać pod uwagę
Realpolitik. Tybetańczycy nie byli narodem żyjącym w sprawiedliwości społecznej,
dostatku i spokoju, jak próbuje się ich charakteryzować w licznych "hagiografiach".
Nie przywiązywali wagi do rywalizacji politycznej w regionie i ponieśli tego
konsekwencje. Niezależność Tybetu była możliwa dzięki słabości Chin, a ta trwała
stosunkowo krótko. W ciągu kilkudziesięciu wieków historii Chiny dominowały w
Azji i powszechny pogląd mówi, iż znów dominować zaczynają. Tyle że na
większą skalę – globalną. Stawka jest dla Państwa Środka zbyt wysoka, by
zaakceptować argumenty sympatyków XIV Dalajlamy o niesprawiedliwości, jaka
dotknęła Tybetańczyków, i na tej podstawie zwrócić im niepodległość.
(Pop)kultura i jej wpływ na postrzeganie Tybetu
Interesującą kwestią jest geneza popularności buddyzmu i kultury tybetańskiej
na Zachodzie. Cenzura chińska zamknęła drogę myśli tybetańskiej do Państwa
Środka, nie wspominając już o restrykcyjnej polityce ludu Han wobec kultury i
religii Tybetu. Wraz z emigracją elit tybetańskich do Indii, otworzyła się możliwość
ekspansji na Zachód dosłownie wszystkiego, co tybetańskie. Ta podaż trafiła na
podatny grunt. Przełom lat 60. i 70. XX wieku kojarzy się jednoznacznie: hipisi,
otwarcie na Wschód, swoista „orientomania”, czyli przyjmowanie wszystkiego, co
wschodnie, w sposób absolutnie bezkrytyczny: medytacja transcendentalna,
narkotyki, biżuteria w stylu etno, podróże do Indii12. Podaż i popyt tworzy biznes,
którym stała się sprzedaż rękodzieła tybetańskiego i jego podróbek, ale głównie
wydawanie literatury z Tybetu, do tej pory zamkniętej w klasztorach i otoczonej
nimbem tajemniczości. Lamowie – jakżeby inaczej – rozpoczęli tournée po
amerykańskich uniwersytetach głosząc wykłady – oczywiście nie za darmo.
Zdaniem Giełżyńskiego, nastąpiła wtedy „materializacja tybetańskiego mitu”13.
W. Giełżyński, op. cit.
Warto zwrócić uwagę, w jaki sposób to zachłyśnięcie się Wschodem komentuje naoczny świadek,
Jurij Bezmienow: wykład Jak napaść na państwo (Dywersja ideologiczna), 1983, np.
https://www.youtube.com/watch?v=-exPJdU4_kU, dostęp: 27.10.2014. Zob. też: Tomas D. Schuman:
Love letter to America. Los Angeles: NATA, 1984. ISBN 978-0-9350-9013-0.
13
W. Giełżyński, op. cit.
11
12
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Rynek był nienasycony, a strategia przedsiębiorców bardzo dalekowzroczna. Każdy
mógł wybrać sobie to, co chciał z filozofii Wschodu, dopasowując do swoich
potrzeb, a ustawicznie pojawiało się coś nowego niczym nowe produkty w
atrakcyjnych opakowaniach.
Jest to zgodne z opinią Frencha, który opisując zachłyśnięcie się Zachodu
Tybetem opowiada, jak różni pisarze i wydawcy podsuwali Dalajlamie i jego
dygnitarzom niezweryfikowane „dzieła”, które Tybetańczycy autoryzowali, i które
w setkach i tysiącach egzemplarzy trafiały na rynek. Książki te podobno traktują o
Tybecie, podobno o metafizyce, podobno zdradzają sekrety długowieczności i klucz
do szczęścia... i podobno napisał je sam Dalajlama. To pod wpływem tych źródeł
opinia publiczna wyrobiła sobie fałszywe pojęcie o kraju Dalajlamy, ulegając
„tybetomanii”. Tybet himalajski i emigracyjny uległ jednakże degeneracji i erozji
częściowo z własnej winy, czego jest świadom i co otwarcie mówi Tenzing Gyatso,
a czego nie chce dostrzec większość aktywistów protestujących przed ambasadami
Chin14.
Rynkowa fala "tybetomanii" docierała powoli do najdalszych zakątków
zachodniego świata. To co dwadzieścia lat temu było modne we Francji – spotkania
z mistrzami buddyzmu tybetańskiego, pobyty w ośrodkach medytacji etc. - dziś jest
popularne w Polsce. Wniosek, że mit został skomercjalizowany wskutek zaistnienia
pewnych realiów gospodarczych, społecznych i politycznych i właściwie
pozbawiono go wszelkich głębszych treści, można wysnuć z relacji Artura Cieślara
z pobytu we francuskim ośrodku buddyzmu tybetańskiego15.
Warto podkreślić, że podobnie jak w przypadku przemyśleń Frencha
rzeczywiste oblicze "tybetańskiego mitu" poznajemy od osoby głęboko
zafascynowanej kulturą Wschodu. Czy nauczanie mistrzów buddyjskich na
Zachodzie jest sprawą ducha czy portfela? Sam Dalajlama zrazu przestrzega, że
buddyzm tybetański niekoniecznie jest odpowiedni dla ludzi Zachodu, ale
jednocześnie (podobno) patronuje europejskiemu lamie Ole Nydhalowi, który
przeszczepia tybetańską Diamentową Drogę na grunt zachodni. Nie trudno
zauważyć też, że lamowie z opisywanego przez Cieślara Kagyu Ling (choć główna
postać – Tokuda - to Japończyk) przynieśli ze sobą klerykalny system, który tak
bardzo zaciążył na dziejach Tybetu i uniemozliwił jakikolwiek postęp: niczym
bezproduktywna europejska arystokracja lamowie spędzają dni na modłach i
medytacjach (rzeczywistość według Cieślara była nieco bardziej prozaiczna), a
zwykli ludzie pracują, by utrzymać duchowych mistrzów16.
Uwarunkowania historyczne i geograficzne
Bogatą wiedzą o przeszłości Tybetu i organizacji ówczesnego państwa
tybetańskiego dysponuje Thomas Laird. Dzieli się on nią z czytelnikami w myśl
słów Dalajlamy, że dla zrozumienia, jak należy żyć w przyszłości, trzeba poznać
przeszłość. Książka Lairda jest zarysem dziejów Tybetu połączonym z ich
interpretacją (komentarzem) przez obecnego Dalajlamę w formie wywiadu-rzeki,
P. French, op. cit.
A. Cieślar, Czarny kot nocą, Wyd. Rosner i Wspólnicy, 2006.
16
Ibidem.
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co pozwala na zrozumienie punktu widzenia mieszkańców Dachu Świata17. W
pierwszej rozmowie strony ustalają podejście do tematu: omawianie wydarzeń na
zwykłym, politycznym poziomie, oraz w kontekście duchowym. Dalajlama był
bowiem przywódcą i politycznym, i duchowym. Początkowo Dalajlama nie chce
dostrzegać politycznych, „przyziemnych” (żeby nie użyć jego słów: niemoralnych)
motywacji średniowiecznych elit Tybetu, koncentrując się na „planie”, który – jego
zdaniem – był ludzką ręką realizowany przez Buddę. Do dwudziestowiecznej
historii Tybetu Tenzin Gyatso (prawdziwe imię i nazwisko XIV Dalajlamy)
podchodzi bez złudzeń: widzi grę sił politycznych wokół Dachu Świata, rozumie
konsekwencje sytuacji wewnętrznej, która przyczyniła się do upadku tego państwa,
bez żalu mówi o zdradzie ze strony Zachodu, nie próbuje ukrywać błędów
tybetańskich polityków.
Ciekawostką jest fakt, że Tenzin Gyatso jest z pochodzenia Chińczykiem (sic!).
Być może stąd wynika jego niechęć do powrotu do Tybetu. Jako chiński obywatel
mógłby zostać potraktowany jako zwykły polityczny przestępca, a nie przywódca
narodu. Urodził się bowiem w miejscu, które od wielu wieków nie należało do
Tybetu, lecz do Mongołów, a potem do słabych Chin. Gdy odkryto go jako
inkarnację, żył pod władzą muzułmańskiego watażki uznającego zwierzchność
Chin. Rodzice Dalajlamy mówili po chińsku. Tybetańskiego on sam nauczył się
dopiero w Lhasie. Negocjacje w sprawie „zwolnienia” małego lamy przez
Chińczyków trwały 2 lata. W końcu za astronomiczną sumę zezwolono mu na
wyjazd do Tybetu właściwego. Pieniądze lamowie pożyczyli od muzułmańskich
pielgrzymów zmierzających do Mekki, których spłacono w Lhasie (od
średniowiecza bowiem muzułmanie z Azji Centralnej, Syberii i Mongolii wędrują
przez Tybet do Mekki).
Thomas Laird przytacza w dialogu z Dalajlamą szereg argumentów
historycznych na niekorzyść Chin. Znakomita większość historyków jest bowiem
zdania, że Chiny nie sprawowały w średniowieczu zwierzchnictwa nad Tybetem, na
które tak chętnie się powołują uzasadniając odzyskanie Tybetu pół wieku temu.
Dzieje Azji są o wiele bardziej skomplikowane. Granice zmieniały się tak często,
jak powstawały nowe potęgi w tamtym regionie świata i jak upadały stare
królestwa. Tybet znajdował się pod dominacją mongolską przez dość długi czas, ale
była to relacja kapłan – patron niespotykana w dzisiejszym prawie
międzynarodowym i przypominała bardziej federację. Opierała się na pokojowym
współistnieniu. Potem mandżurskie plemiona podporządkowały sobie Mongołów
oraz Chińczyków – lud Han i jako dynastia mandżurska rządziły Chinami do 1911,
kiedy powstała Republika Chińska. W okresie rządów Mandżurów Tybet, w
przeciwieństwie do Mongolii, nie płacił im trybutu, a wojska mandżurskie były zbyt
słabe, by skutecznie zainterweniować na Dachu Świata. Co więcej, naród Han, na
fundamencie którego nacjonaliści Sun Jat Sena zbudowali nowoczesne państwo
chińskie obaliwszy Mandżurów (uważanych za najeźdźców i okupantów), przez
lata był w rzeczywistości podbity przez Mandżurów i podległy im dalece bardziej,
niż Tybet.

17

T. Laird, Opowieść o Tybecie, Wydawnictwo Rebis, Poznań, 2008.
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Jednak rząd chiński na tej – przyznajmy, że słabej - podstawie podnosi swe
prawa do Tybetu.
Z drugiej strony, Patrick French podaje, iż niepodległościowe żądania
Tybetańczyków są niepoparte realiami historycznymi. Wyzwolenie obszaru
większego niż tereny zamieszkane przez etnicznych Tybetańczyków to chęć
powrotu do granic mocarstwowych Tybetu z IX wieku, a nawet jeszcze więcej18.
Laird milczy na ten temat wspominając jedynie, iż Chińczycy uważają stanowisko
Tybetańczyków za „lwie aspiracje”. Obszar ten to około jedna trzecia ChRL. Żaden
kraj nigdy nie zgodziłby się na oddanie takiej części swojego terytorium na drodze
pokojowej. Nawet sama Autonomia Tybetańska ma tak wielkie znaczenie
strategiczne, o czym już wspomniano, iż racja stanu Chin nie pozwoli im na żadne
ustępstwa nie tylko dlatego, że aspirują do bycia globalnym mocarstwem, ale po to,
by utrzymać swą pozycję w Azji, co bez Tybetu byłoby niemożliwe.
Rzecz jasna, argumenty moralne są po stronie Tybetańczyków. Chińczycy
najechali kraj, który w świetle prawa był niepodległy (de facto można by z tym
polemizować) i dopuścili się wielu okrucieństw. Na temat skali ofiar po stronie
tybetańskiej Laird nie zgadza się z Frenchem, który uważa, iż ich liczbę
wyolbrzymiono i to znacznie.
Spustoszeń dokonanych przez komunistów w Tybecie nikt nie neguje; Laird
opisuje je dość szczegółowo. Trzeba zastrzec jednak, że agresywna postawa
Chińczykow w Tybecie zbiegła się ze zbrodniami popełnionymi przez Mao i jego
wspólników na swoich rodakach. Od czasów Denga Xaopinga władze Chin
złagodziły politykę wewnętrzną w Tybecie.
Wspomniany już Giełżyński, choć był dziennikarzem z bloku wschodniego, to
ze względu na ówczesne realia geopolityczne19 prezentował stanowisko
promoskiewskie, a więc antychińskie i niemal bezkrytycznie protybetańskie. Laird
– reprezentant demokracji liberalnej – również jest antychiński i niemal
bezkrytycznie protybetański. Ale w punkcie dotyczącym Denga jest między nimi
istotna różnica: Giełżyński w swojej książce wykpił reformy Denga i ich skutek
zarówno dla Chin, jak i dla Tybetu, traktując doniesienia o zwiększeniu produkcji
rolniczej w efekcie reprywatyzacji jak propagandę (choć sam pochodził z kraju,
gdzie taką propagandę stosowano). Laird akceptuje te przekazy i podkreśla, że na
reformach Denga skorzystał także Tybet.
Liberalizacja polityki wewnętrznej w ChRL od czasów Denga i reformy
ekonomiczne były widoczne w Tybecie, co podkreśla Laird. Sekretarz Generalny
Komunistycznej Partii Chin Hu Yaobang w 1980 roku wizytując Tybet stwierdził,
iż mieszkańcy Wyżyny Tybetańskiej są wskutek wcześniejszej polityki bardziej
ubodzy niż byli przed 1950 rokiem. To także wpłynęło na zmianę nastawienia
Pekinu do tego regionu i przełożyło się na wprowadzenie nowych rozwiązań
ekonomicznych i otwarcie – przynajmniej w retoryce – na dialog z emigracją
tybetańską. Przez lata 80. swobody religijne przyczyniły się do swoistej restauracji
buddyjskiego dziedzictwa w Tybecie. Nastąpiła odbudowa i restauracja niektórych
klasztorów, wolno było dokonywać praktyk religijnych, choć pod czujnym okiem
18
19

P. French, op. cit.
Książkę wydano w latach 80.
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służb bezpieczeństwa. W połowie dekady Tybet otwarto dla turystów – był to
przejaw pragmatyzmu władz chińskich, turystyka oznaczała napływ waluty i
rozwój przedsiębiorczości. Taka sytuacja trwała do końca lat 80., kiedy w KPCh
rozpoczęła się walka o władzę między reformatorami a twardogłowymi. Jej
przejawem były wydarzenia na Placu Niebiańskiego Spokoju. Spokój opuścił także
Tybet. Niepowodzenie w negocjacjach kierownictwa chińskiego z Dalajlamą
zaowocowało rozruchami w Lhasie – oczywiście stłumionymi przez Chińczyków.
Wbrew rozkazom „liberałów” twardą ręką w Tybecie zaczął rządzić namiestnik
Pekinu - Hu Jintao. Strategię obrał dalekowzrocznie, ponieważ opinia
twardogłowego umożliwiła mu zwycięstwo w wyścigu o fotel prezydenta Chin w
2003, co zwieńczyło jego błyskotliwą karierę partyjną. Wcześniej zastąpił Jiang
Zemina na stanowisku I Sekretarza KC KPCh.
Scenariusze przyszłości
Demontaż światowego systemu komunistycznego zbiegł się ze światowym
zainteresowaniem sprawą Tybetu. Społeczność międzynarodowa włączyła się w
rozgrywkę dyplomatyczną, a Dalajlama wygłosił słynną mowę w Parlamencie
Europejskim w Strasburgu. To wtedy Tybet stał się na powrót modny. Opinia
publiczna na świecie była zaciekawiona na przykład aktorem Ryszardem Gere,
który przeszedł na buddyzm, zainicjował kampanię społeczną i zaprzyjaźnił się z
Dalajlamą, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla w 1989 roku.
Komunistyczne Chiny w latach 70. porozumiały się z USA („dyplomacja
pingpongowa”), tworząc nieformalną antyradziecką formację. Stosunki z Ameryką
zacieśniły się jeszcze bardziej na wraz z końcem lat 80. Wbrew pochopnym
wnioskom przeciwstawiającym kapitalistyczną potęgę demokracji liberalnej (tzw.
przywódcę Wolnego Świata) ostatniemu imperium „komunistycznemu” (w którym
de facto jest więcej gospodarki wolnorynkowej niż w niektórych krajach Zachodu),
istnieją koncepcje przewidujące długofalową współpracę USA i Chin, choćby
George’a Friedmana w The Next Hundred Years: A Forecast for the 21st Century
(2009)20.
Inne scenariusze prognozują z kolei ekspansję Chińczyków w kierunku Syberii,
obfitującej w zasoby naturalne i wolną przestrzeń, niezbędną dla narodu Han,
borykającego się ustawicznie z boomem demograficznym (powolna migracja na
Syberię już trwa). To właśnie potrzeby surowcowe i przestrzenne mają leżeć u
podstaw brutalnej polityki Chin wobec Tybetańczyków i Ujgurów. Hanowie
stanowią 93% mieszkańców Chin, ale większość terytorium tego kraju wraz z
podstawowymi zasobami naturalnymi (jak woda pitna czy lasy) zamieszkują inne
nacje. Który ze światowych przywódców w takich warunkach oddałby kryjące
wielkie bogactwa ziemie tybetańskie, położone jedynie 100 km od Czengdu, stolicy
rdzennie chińskiej prowincji Syczuan?
Z takimi dylematami dotyczącymi wyboru pomiędzy idealizmem a politycznym
rozsądkiem borykać musiał się obecny Dalajlama jako duchowy i polityczny
przywódca narodu tybetańskiego na wygnaniu. Wspomina on o tym w swojej
autobiografii, dzięki której poznajemy wspomnienia człowieka autentycznie
20
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uwikłanego w historię, będącego na pierwszej lini politycznego frontu21. Jest to
jednocześnie człowiek, który w oczach społeczeństwa – jako buddyjski przywódca
– jest ponad polityką, ponad ludzkimi, przyziemnymi sprawami, ponad
politycznymi dylematami "mniejszego zła”. Człowiek postrzegany przez
współwyznawców za nieskażonego relatywizmem, walką o władzę, przemocą i
zdradą. Jak bardzo "oderwany" potrafi być Dalajlama od spraw "przyziemnych"
obrazuje lektura książki Przebudzanie umysłu, rozświetlanie serca jego autorstwa,
będąca zwięzłym i jasno napisanym podręcznikiem duchowym bazującym na
interpretacji podstawowych tybetańskich tekstów sakralnych dokonanej przez
Dalajlamę22. Jak Dalajlama, pełen „świętej cierpliwości”, odznaczający się –
przynajmniej według jego zwolenników - wieloma etycznymi przymiotami, a z
pewnością posiadający charyzmę moralnego przywódcy świata, wypełnił rolę
przywódcy politycznego? Jak zachował się, gdy przyszło mu decydować o życiu i
losie innych?
Dalajlama twierdzi, że jest świadom swoich błędów i zaniedbań, nie broni
swych decyzji, natomiast o wątpliwościach i emocjach, jakich doświadcza i
doświadczał mówi otwarcie, bez politycznej propagandy. Widać, że nie jest
"rasowym politykiem". Zmuszony do wzięcia odpowiedzialności za losy narodu
jako nastolatek bez żadnego przygotowania uczestniczył w heglowskim „stawaniu
się” historii. Starając się dostrzegać w ludziach dobro, dał się uwodzić komunistom,
choć wkrótce potem dostrzegł ich dwulicowość. Co ciekawe, poznał także wady
systemu kapitalistycznego, nie uległ ani prozachodniej euforii, ani
antykomunistycznej czy antychińskiej zapiekłości. Rzeczywiście – jeżeli dać wiarę
jego słowom - starał się „widzieć rzeczy takie, jakimi są”, zgodnie z głoszoną
buddyjską maksymą, czyli nie ulegać emocjom, zachowywać rozsądek mimo
targających nim sprzecznych uczuć.
Jednak Dalajlama to przede wszystkim polityk i to chyba w większym stopniu,
niż na przykład głowa kościoła katolickiego. Gwoli intelektualnej uczciwości, nie
można traktować Dalajlamy jako nieskazitelnego duchowego lidera. Po części
wynika to z tego, iż został przywódcą Tybetu w trudnych czasach konstytuowania
się nowego ładu światowego po II wojnie światowej i musiał stawić czoła jednej ze
światowych potęg. Z drugiej strony, parafrazując wypowiedź ajatollaha
Chomeiniego o tym, że islam jest religią polityczną23, można stwierdzić, że każda
religia ma wymiar polityczny – również buddyzm. Buddyści na świecie również
strzelają i podkładają bomby, o czym pisze Krzysztof Mroziewicz w książce Moc,
niemoc i przemoc24. Nawet postrzegany jako maksymalnie surowy i zdystansowany
wobec rzeczywistości buddyzm zen miał silne związki z japońskim militaryzmem
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podczas II wojny światowej, co pokazał Brian Victoria w wydanej przez
Uniwersytet Jagielloński w serii Ex Oriente pozycji Zen na wojnie25.
Postać XIV Dalajlamy oraz sprawy Tybetu do dzisiaj budzą liczne kontrowersje.
W 2011 roku Tenzin Gyatso złożył rezygnację ze stanowiska głowy państwa (na
wygnaniu) i przekazał swoje polityczne kompetencje na ręce demokratycznie
wybranego rządu na uchodźstwie.
Zakończenie
Przedstawiony w niniejszym tekście zarys głównych problemów politycznych
Tybetu i ich uwarunkowań opiera się głównie (ale nie tylko) na źródłach
dziennikarskich i relacjach podróżniczych. Nietrudno jednak zauważyć, jak dalece
przytoczone fakty odbiegają od uproszczonego, stereotypowego spojrzenia,
promowanego do niedawna przez środki masowego przekazu w Polsce.
Pierwszą nasuwającą się konkluzją jest stwierdzenie, że wiadomości o Tybecie,
podawane przez media, są bardzo ograniczone oraz wybiórcze. Przedstawiają one
przede wszystkim protybetański (i zarazem uproszczony) punkt widzenia, ignorując
zasadnicze interesy polityczne obu stron oraz uwarunkowania geopolityczne.
Drugi wniosek prowadzi do sformułowania, że łatwo dostępne zasoby wiedzy
niewymagającej specjalistycznego przygotowania pozwalają przeciętnemu odbiorcy
na zidentyfikowanie głównych obszarów problemowych dotyczących współczesnej
sytuacji politycznej w Tybecie oraz na zweryfikowanie stanowiska wobec badanego
zagadnienia.
W końcu, należy podkreślić, że powszechna, popularna wiedza o Tybecie opiera
się w dużej mierze na stereotypach i jest kształtowana na bazie uproszczonej i
wypaczonej wizji kultury oraz historii Tybetu, na co miała wpływ fala „eksportu”
tybetańskiej „popkultury” na Zachód w ostatnich dekadach XX wieku. Z całą
pewnością taki zubożony przekaz pomija lub zniekształca ważne czynniki o
charakterze politycznym, których znajomość jest niezbędna dla zrozumienia
sytuacji Tybetu.
SUMMARY
Tibet – Between Myths and Geopolitics
The author focused on main problems of the political situation of contemporary
Tibet, presented in popular books, mainly in journalistic, travel and historic
publications as well as in the books on Tibetan culture. This image is significantly
different than the image of Tibet presented by Polish media, which is frequently
very simplified and deformed. The mass media almost entirely ignore the crucial
political factors and geopolitical background of the Tibetan region. That leads to the
conclusion that the media news and relations, along with popular knowledge assets
in the society are not only unsupported by expert analysis and academic sources
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(what would be difficult to attain) but even discard the basic facts that can be found
in the popular and popular science literature.
Keywords: Tibet, China, Dalai Lama, geopolitical factors, political factors, popular
books, media
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INWESTYCJE – CHARAKTERYSTYKA POJĘCIA
I PODSTAWY RACHUNKU INWESTYCYJNEGO
Abstrakt
W niniejszej publikacji zaprezentowano istotę pojęcia inwestycji oraz
przedstawiono podstawowe formuły wykorzystywane w rachunku inwestycyjnym.
Pokazano, iż inwestycje dzielą się na wiele rodzajów, a struktura organizacyjna
dużych inwestorów powinna wspierać skuteczne i efektywne wdrażanie określonej
strategii inwestycyjnej. Najważniejszą cechą charakterystyczną publikacji jest to, że
ma charakter przeglądowy i jest wprowadzeniem do analizy inwestycji
międzynarodowych, które stanowią ważny element analizy geoekonomicznej.
Słowa kluczowe: inwestycje, rachunek inwestycyjny, rentowność inwestycji
Wstęp
Inwestycje należą do takiej kategorii pojęć, które od zawsze wzbudzają
kontrowersje. Wynika to głównie z 2 przyczyn. Po pierwsze i najważniejsze,
kojarzą się one z wysokim ryzykiem lub niepewnością, a zatem z czynnikami, na
które (w mniemaniu wielu pragnących podjąć inwestycję) nie posiada się żadnego
wpływu. Po drugie, mogą one wymagać zaangażowania zbyt wysokiego poziomu
środków pieniężnych, ale stopa zwrotu, jaką „obiecują”, wywiera największy
wpływ na decyzję inwestycyjną. Świadomy tego, autor pragnie dokonać
charakterystyki pojęcia inwestycji oraz zaprezentować podstawy rachunku
inwestycyjnego. Wynika to stąd, iż pożądane jest wnikliwe studium w celu
wskazania punktów stycznych między inwestycjami a wspomnianym rachunkiem.
Warto jeszcze podkreślić to, iż praktyka pokazuje, że rachunek inwestycyjny
nabiera coraz większego znaczenia w przypadku zarządzania inwestycjami, dlatego
także temu zagadnieniu zostanie poświęcona uwaga w niniejszej publikacji, co
przydaje prowadzonym rozważaniom użyteczny charakter. W pierwszej kolejności
zostanie zaprezentowana charakterystyka pojęcia inwestycji.
Inwestycja – prezentacja istoty pojęcia
Spośród niejasności, które dotyczą charakterystyki pojęcia inwestycji, można
wymienić problem z definiowaniem pojęcia oraz ich podział. Jednakże w literaturze
można odnaleźć akceptowany przez środowisko inwestorów pogląd, iż inwestycja
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może być zdefiniowana1 jako „(…) zaangażowanie określonej kwoty pieniędzy na
pewien okres, aby w przyszłości otrzymać jej zwrot kompensujący inwestorowi:
• czas, w którym pieniądze były zaangażowane,
• przewidywany współczynnik inflacji,
• ryzyko inwestycji”.
Rozległość materii poruszanej tematyki powoduje, iż istnieje wiele kryteriów
podziałów inwestycji. Autor jednak składania się ku poglądowi, iż inwestycje
można podzielić według dwóch zaprezentowanych niżej kryteriów. A zatem, dzielą
się one na2:
• inwestycje obiektowe,
• inwestycje oddziaływujące.
Warto zwrócić uwagę na to, że w ramach inwestycji obiektowych, wyróżnia się:
• inwestycje rzeczowe,
• inwestycje finansowe,
• inwestycje niematerialne.
Natomiast inwestycje oddziaływujących dzielą się na:
• inwestycje netto, które są przeprowadzane przez przedsiębiorstwa, i które dzielą
się na:
o inwestycje założycielskie,
o inwestycje rozszerzające.
• reinwestycje w zakresie aktywów posiadanych przez przedsiębiorstwa, w
ramach których przeprowadzane są:
o inwestycje zastępcze,
o inwestycje racjonalizujące,
o inwestycje przestawne,
o inwestycje dywersyfikujące,
o inwestycje zabezpieczające.
Autor wyraża pogląd, iż zaprezentowany wyżej podział dokładnie odzwierciedla
istotę pojęcia inwestycji. Dość wspomnieć o tym, iż nie uwzględnia on tylko
nabywania instrumentów finansowych przez zarządzających portfelami, lecz także
przedsiębiorstwa, które chcą na przykład zabezpieczyć funkcjonowanie jednego ze
swoich obszarów działalności. Trzeba przyznać, iż zaprezentowany podział
inwestycji jest na tyle wyczerpujący, że charakterystyka innych podziałów nie jest
wskazana. Pozbawiłaby ona bowiem przejrzystości prowadzonych rozważań. Warto
przy tym wiedzieć, iż inwestycja jest elementem gospodarki finansowej3, co jest
widoczne, gdy mowa o wypłacie środków pieniężnych celem powiększenia
przyszłych wpływów środków pieniężnych.
Reasumując, ogólna charakterystyka pojęcia inwestycji często przysparza wielu
problemów, jednakże odpowiednio zbudowana analiza pozwala, w ocenie autora,
na zrozumienie istoty tego pojęcia. Dokonując jednak charakterystyki pojęcia
F. K. Reilly, K. C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Wyd. PWE, Warszawa 2001, s.
29
2
K. Olfert, Finanzierung, Wyd. NWB Verlag, Kiehl 2011, s. 36
3
H. Bieg, H. Kußmaul, Finanzierung, Wyd. Verlag Franz Vahlen München, München 2009, s. 11
1
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inwestycji należy także uwzględniać fakt, iż zawsze dotyczą one przepływów
środków pieniężnych, czyli określonych kwot. Niemniej jednak należy uwzględniać
także i to, że w przypadku dużych inwestorów (np. przedsiębiorstw, instytucji
finansowych) struktura organizacyjna musi wspierać skuteczne i efektywne
wdrażanie strategii inwestycyjnej4. Oczywiście indywidualny inwestor takiej
struktury nie posiada, jednakże strategia inwestycyjna powinna być także u niego
elementem wspierającym proces podejmowania decyzji. A ten jest związany z
kalkulacjami. Niech będzie wolno autorowi przytoczyć, że w naukach
ekonomicznych kalkulacje dotyczące inwestycji stanowią trzon dziedziny wiedzy
zwanej rachunkiem inwestycyjnym5. Tematyce tej jest poświęcona kolejna część
niniejszej pracy.
Rachunek inwestycyjny jako istotny element analizy inwestycyjnej
Jak wspomniano, inwestycje związane są z ryzykiem. Niemniej jednak są
podejmowane przez inwestorów celem uzyskania większych wpływów środków
pieniężnych, aniżeli wydatków potrzebnych na sfinansowanie inwestycji. W tym
świetle rachunek inwestycyjny nabiera znaczenie dla inwestorów, którzy chcą
obliczać opłacalność oraz stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału.
Autor pragnie wyrazić pogląd, że prezentację rachunku warto rozpocząć od analizy
wartości bieżącej i wartości przyszłej zainwestowanego kapitału, czyli określonej
puli środków pieniężnych. Nie trzeba więcej pisać, że w warunkach kapitalistycznej
gospodarki wolnorynkowej jedną z najbezpieczniejszych form inwestowania
stanowi lokata bankowa, zwana lokatą terminową. Można ją scharakteryzować
jako umowę pomiędzy danym bankiem a klientem, która dotyczy lokowania
określonej sumy pieniędzy. Istotny jest fakt, że jest ona zawierana na określony z
góry czas, a po tym czasie bank zobowiązuje się do wypłaty zainwestowanego
kapitału wraz z odsetkami.
Zanim zostanie zaprezentowany rachunek inwestycyjny, warto odpowiedzieć na
pytanie, dlaczego lokata bankowa jest uznawana za bardzo bezpieczną formę
inwestowania środków pieniężnych. Otóż zazwyczaj w krajach kapitalistycznych
istnieje tzw. system gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunkach bankowych. W przypadku Polski, rodzime przepisy prawa dokładnie
charakteryzują tzw. środki gwarantowane6, które zdefiniowano jako środki
pieniężne, które są zgromadzone w banku na rachunkach i należności wynikające z
innych czynności bankowych, które są potwierdzone dokumentami imiennymi lub
imiennymi świadectwami depozytowymi, o ile stały się wymagalne przed dniem
spełnienia warunku gwarancji, oraz które są gwarantowane do wysokości
określonej odpowiednimi zapisami ustawy. Instytucją gwarantującą depozyty
banków w Polsce jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ponadto realizuje on także
B. Bruce, J. Greene, Trading and Money Management in a Student-Managed Portfolio, Wyd.
Academic Press, Waltham 2014, s. 41
5
P. Albrecht, R. Maurer, Investment- und Risikomanagement, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart
2008, s. 55
6
Rozdział 1, Art. 2/2) ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, Nr 144, poz. 1176, z 2010 r. Nr 140,
poz. 943, Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 134, poz. 781, z 2012 r. poz. 596, 1166.)
4
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działalność pomocową w stosunku do banków, które są zagrożone upadłością. W
kontekście funkcjonowania charakteryzowanego funduszu na uwagę zasługuje fakt,
że w Polsce limit gwarancji środków7 zgromadzonych w banku przez jednego
deponenta wynosi równowartość 100 tys. EUR. Oczywiście nie trzeba więcej
wyjaśniać, że nie ma w realnym świecie zysku bez ryzyka, a zatem oprocentowanie
lokat terminowych zazwyczaj jest dość niskie8.
A zatem, prezentację podstaw rachunku inwestycyjnego warto rozpocząć od
najprostszego modelu procentowego, który przybiera postać:
T

p 

T
K T = K 0 1 +
 = K 0 (1 + r )
 100 
, gdzie:
K0

- oznacza wartość bieżąca zainwestowanego kapitału,

KT

- jest wartością przyszłą kapitału otrzymanego na koniec okresu
inwestycyjnego,
p - jest stawką roczną oprocentowania kapitału, nie wyrażoną w procentach,
T – oznacza liczbę okresów (w latach).
Jednocześnie warto nadmienić następującą rzecz. Otóż gdy odsetki kapitalizuje się
„m” razy w roku, a stawka oprocentowania wynosi „r” (wyrażona w procentach w
ujęciu rocznym), a jednocześnie do momentu spłaty zostało „T” lat, to:

r

K T = K 0 1 + 
 m
r

1 + 
 m

Tm

, gdzie:

Tm

- jest mnożnikiem wartości przyszłej (czyli tzw. współczynnikiem
kapitalizacji).
Prezentując powyższe modele warto zwrócić uwagę na możliwość bezpośredniego
porównywania współczynników kapitalizacji dla każdego posiadanego scenariusza
inwestycyjnego o konkretnym horyzoncie inwestycyjnym, oczywiście celem
wybrania najlepszego, ponieważ tak postąpiłby racjonalny inwestor.
Uwagę należy zwrócić także na przypadek kapitalizacji ciągłej, w przypadku
której,
„ K T ” można obliczyć za pomocą prezentowanego niżej wzoru:

Tamże, Rozdział 4, Art. 23/1
Oprocentowanie to zależy od wielu czynników, w Polsce w głównej mierze od poziomu
podstawowych stóp procentowych NBP oraz od wysokości oprocentowania kredytów na polskim
rynku międzybankowym (WIBOR).
7
8
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r

KT =
K 0 1 + 
m → ∞  m
lim

Tm

= K 0 × e Tm

,
przy czym kapitalizacja następuje nieskończenie wiele razy w roku, natomiast:
e - oznacza liczbę Eulera (która w przybliżeniu wynosi 2,72).
Mając na uwadze zaprezentowane informacje, nie trzeba więcej wyjaśniać, iż
wartość bieżącą oblicza się w prezentowany niżej sposób:

K 0 = K T (1 + r )

K 0 = KT × e

−T

- w przypadku kapitalizacji „zwykłej”, oraz:

− Tm

- w przypadku kapitalizacji ciągłej:

Jednakże inwestując środki pieniężne przy zmiennych okresowych stopach
procentowych, wartość przyszła zainwestowanego kapitału jest obliczana według
poniższego wzoru:
T

K T = K 0 (1 + r1 ) × ... × (1 + rT ) = K 0 ∏ (1 + rt )
t =1

, przy czym:

r1 ,…, rT - są stopami procentowymi, po których kapitał jest inwestowanych w
różnych okresach czasu.
Łatwo wywnioskować, iż wartość bieżąca kapitału inwestowanego po różnych
stopach procentowych może zostać obliczona według zaprezentowanej niżej
formuły:

K 0 = K T (1 + r1 ) × ... × (1 + rT )
−1

−1

 T

= K 0 ∏ (1 + rt )
 t =1


−1

Jednakże, prezentując przypadek kapitalizacji ciągłej, warto też odnieść się do
sposobu obliczania ekwiwalentnych dyskretnych odsetek, według metody:

re = e r − 1 , gdzie:

re

- oznacza ekwiwalentne dyskretne odsetki.

W zaprezentowanym przypadku:

r = ln (1 + re )
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Analizując jakąkolwiek inwestycję, uwagę należy zwrócić na to, że inwestując
kapitał

KS

przy kapitalizacji ciągłej, w dowolnym okresie czasu t = s i przy

stopie procentowej równej „ r ”, oraz uwzględniając zależność t = T (> s ) , to:
r (T − s )

KT = K se

Trzeba przy tym mieć świadomość, że zmieniając w powyższej formule stopę
procentową „ r ” na intensywność odsetek r (t ) , wówczas:

T

K T = K s exp  ∫ r (t ) dt 
s

Natomiast znając powyższą zależność, intensywność odsetek także może zostać
obliczona. W takim przypadku wynosi ona:

r (t ) =

d  Kt
ln
dt  K s





Nie bez znaczenia jest też fakt, iż w rachunku inwestycyjnym bardzo ważna jest
renta9. Można ją zdefiniować jako ciąg takich samych płatności, które są
dokonywane w równych odstępach czasu. Powyższe oznacz, iż rentą mogą być na
przykład comiesięczne lub coroczne wpłaty na rachunek oszczędnościowy w
banku.
W przypadku kalkulacji dotyczących renty, można założyć, że:
PMT - oznacza okresową płatność (czyli rentę),
PV- jest wartością bieżąca renty,
FV- to wartość przyszła renty,
n – jest liczbą okresów,
natomiast odsetki kapitalizuje się „m” razy w roku, przy założeniu, że stawka
oprocentowania wynosi „r” (wyrażona w procentach w ujęciu rocznym), to należy
odnieść się do 2 przypadków.
Przypadek 1 dotyczy renty płatnej z dołu (na koniec okresu), wówczas zachodzi
poniższa zależność:

r

1 + 
m
FV = PMT × 
r
m

n× m

−1

, oraz

Renty w rachunku inwestycyjnym nie należy mylić ze świadczeniem pieniężnym otrzymywanym w
danym państwie w ramach systemu ubezpieczeń społecznych.
9
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 1 

1− 
r 

1+ 
m
PV = PMT × 
r
m

n× m

Natomiast przypadek 2 dotyczy renty płatnej z góry (na początku okresu) i
powoduje, że zaprezentowane wcześniej formuły przyjmują następującą postać:

r

1 + 
m
FV = PMT × 
r
m

n× m

−1



 1 

1− 
r 

1+ 
m
PV = PMT × 
r
m

r

× 1 + 
 m
, oraz

n× m

r

× 1 + 
 m

Autor zwraca uwagę na to, że pojęcie renty wiąże się z odpowiednimi wzorami,
które ułatwiają obliczanie jej przyszłej i obecnej wartości. Niemniej jednak istotne
jest to, iż w rachunku inwestycyjnym bardzo ważną rolę odgrywają jeszcze inne
metody, do których zalicza się NPV i IRR. Potwierdza się to w tym, iż mimo swojej
prostoty, są one stosowana do dnia dzisiejszego.
Pierwsza ze wspomnianych metod (ang. Net Present Value, czyli bieżąca
wartość netto) ma na celu ocenę efektywności ekonomicznej inwestycji oraz bycie
wskaźnikiem, a zatem posiada określoną wartość. Wartość NPV równa jest sumie
wartości bieżącej wszystkich związanych z danym projektem inwestycyjnym
przepływów gotówki. A ta wartość bieżąca obliczana jest przy wykorzystaniu
właściwego kosztu kapitału związanego z finansowaniem danego projektu
będącego stopą dyskontową.
A zatem, jeśli poczynione zostanie założenie, że:
NPV - jest wartością bieżąca netto,

CFt - oznacza stałe przepływy gotówkowe generowane przez inwestycję w
równych okresach czasu (czyli np. miesiącach, latach itp.),
r - jest stopą dyskontową, która służy do obliczania bieżącej wartości przepływów
gotówkowych (wyrażoną w procentach),
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I0

- są nakładami początkowymi, które są ponoszone na początku okresu (w
związku z poczynioną inwestycją),
t - to liczba okresów, w których eksploatuje się przedmiot inwestycji,
to NPV można obliczyć według poniższego wzoru:
n

NPV = − I 0 + ∑
t =1

CFt

(1 + r )t

Stosując zaprezentowaną metodę, projekt inwestycyjny powinien zostać
zaakceptowany, jeśli NPV jest dodatnie, a odrzucony – jeśli NPV jest ujemne.
Można łatwo wywnioskować, iż istnieje taka stopa dyskontowa, dla której NPV
wynosi 0. Stopa ta jest nazywana IRR (ang. Internal Rate of Return). Można ją
obliczyć wykorzystując poniższy wzór:
n

0 = −I 0 + ∑
t =1

CFt

(1 + IRR )t

Zaprezentowana wyżej formuła także jest wykorzystywana do oceny
efektywności ekonomicznej inwestycji w ten sposób, że jeśli projekt inwestycyjny
cechuje IRR wyższy od wymaganego kosztu kapitału związanego z finansowaniem,
wówczas należy ten projekt zaakceptować. Ale jeśli IRR projektu inwestycyjnego
jest niższy od tego kosztu, to należy projekt odrzucić. Zaprezentowany wyżej wzór
jest ostatnim w niniejszej publikacji.
Wnioski końcowe
We wstępnie publikacji wspomniano, iż inwestycje często wzbudzają
kontrowersje. Można z łatwością wyobrazić sobie sytuację, w której na inwestora
największy wpływ wywierają chciwość i/lub strach. Niemniej jednak główną cechą
charakterystyczną inwestycji jest to, iż wiążą się one z wydatkami środków
pieniężnych oraz że oczekuje się od nich odpowiedniego zwrotu. Wspomniany
zwrot wraz z wartością przyszłą jest przedmiotem rachunku inwestycyjnego i tym
pojęciom jest poświęcona jego główna część. Oprócz to, rachunek inwestycyjny
odnosi się do oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jego cechą charakterystyczną
jest prostota kalkulacji oraz praktyczny charakter, który przejawia się w
otrzymywaniu łatwo interpretowalnych wyników.
Reasumując, inwestycje są co prawda pojęciem, które wzbudza kontrowersje
jednakże są one jednym z elementów współprzyczyniających się do wzrostu
gospodarczego. Natomiast rachunek inwestycyjny jest narzędziem, którego celem
jest podstawowa analiza opłacalności inwestycji.
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SUMMARY
Investments – Characteristics of the Concept and Basics of an Investment
Account
This publication presents the essence of the concept of investment and presents
the basic formulas used in the investment account. It is shown that investments are
divided into many types and the organizational structure of large investors should
support the effective and efficient implementation of a specific investment strategy.
The most important feature of the paper is that it is a review and an introduction to
the analysis of international investment analysis, which is an important element of
another geo-economic analysis.
Key words: investments, investment account, profitability of the investment.
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Patrycja ZAJĄC
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

GEOPOLITYCZNE ZNACZENIE CZECZENII W
POLITYCE FEDERACJI ROSYJSKIEJ
Abstrakt
Artykuł przedstawia znaczenie geopolityczne Czeczenii dla Rosji, problemy jakie
rodzi utrzymanie panowania nad tym obszarem, oraz cenę jaką Federacja Rosyjska
zapłaciła za zachowanie strefy wpływu na Kaukazie Północnym. W artykule
poruszono kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, terroryzmem,
przeciwdziałaniem działaniom separatystycznym w regionie zestawione z
imperialną polityką Rosji.
Słowa kluczowe: Czeczenia, Rosja, geopolityka
Celem artykułu jest zaprezentowanie i analiza geopolitycznego znaczenia
Czeczenii
w polityce Federacji Rosyjskiej. Szczególną uwagę poświęcono
podstawowym problemom dotyczącym kształtowania polityki Rosji wobec
Czeczenii. Znaczenie republiki zostało zestawione z kierunkiem polityki
zagranicznej Federacji Rosyjskiej, stosunkiem podmiotów środowiska
międzynarodowego wobec działań Rosji w regionie konfliktu, jej aspiracjami
imperialistycznymi i problemami, z którymi musi się zmierzyć, nie tylko Rosja, ale
również cały zachodni świat (terroryzm).
Problem suwerenności Czeczenii już od ponad dwudziestu lat z mniejszą lub
większą intensywnością determinuje politykę Rosji na obszarze byłego Związku
Radzieckiego. Wynika on poniekąd z braku hierarchii norm w środowisku
międzynarodowym, co nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, która z nich jest
ważniejsza − integralność terytorialna czy prawo narodów do samostanowienia. W
istocie wszystko zależy od subiektywnych stanowisk stron zaangażowanych w
konflikt. Rosja stoi na stanowisku, że Czeczenia jest nierozerwalnie związana z
terytorium Federacji Rosyjskiej, władze Czeczenii, zwłaszcza w latach
dziewięćdziesiątych utrzymywały, że mają prawo do stworzenia własnego
państwa1. Z pewnością działania wojenne, które miały miejsce na jej obszarze,
Postawa elit czeczeńskich wobec niepodległości znacznie ewaluowana na przestrzeni 20 lat. Na
początku lat 90 dążenia do utworzenia własnego państwa były bardzo silne i stanowcze. W wyniku
intensywnej polityki władz rosyjskich w kolejnych latach stawały się coraz słabsze i szły w kierunku
uzyskania określonej niezależności w ramach państwa rosyjskiego, bez konieczności stawania się
nowy podmiotem w sensie formalno – prawnym. Zupełnie inny stosunek do Rosji miał Dżochar
Dudajew (lata 90), a w zupełnie innym kierunku szła polityka Achmata Kadyrowa, czy później jego
1

95

zarówno pod koniec XX wieku, jak i na przełomie XX i XXI, stały się jednym z
najszerzej opisywanych wydarzeń przez media na całym świecie. Ta niewielka, bo
zajmująca zaledwie 15,7 tys. km2 powierzchni i licząca około 1,2 mln
mieszkańców republika, stała się symbolem walki o niepodległość, a później
została utożsamiana z niechlubnymi działaniami terrorystycznymi2.
Można stwierdzić, że polityka Federacji Rosyjskiej wobec Czeczenii
zdeterminowała praktycznie całą politykę wobec Kaukazu Północnego. Przypadek
Czeczenii jest o tyle ciekawy, że w istocie obserwując zarówno działania w samej
republice (jej dążenia do niepodległości i motywacje społeczne nimi kierujące) oraz
stosunek pozostałych podmiotów do jej niepodległościowych aspiracji, można
zauważyć szereg problemów z jakimi od lat mierzy się całe środowisko
międzynarodowe. Wśród kluczowych należy wymienić: problem hierarchii norm w
środowisku międzynarodowym, kwestie łamania praw człowieka i ich wpływ na
wizerunek państwa, znaczenie konfliktów etnicznych we współczesnym świecie,
terroryzm międzynarodowy i kwestie prestiżu państwa oraz wpływ radykalizmu
religijnego na rozbudzanie działań społecznych. Ich dokładne określenie pozwala
znaleźć odpowiedź na pytanie − dlaczego utrzymanie niewielkiego, niewydolnego
ekonomicznie obszaru z potężnie rozwiniętą przestępczością jest dla Rosji tak
ważne.
Chociaż problem suwerenności Czeczenii jest przywoływany głównie w
kontekście rozpadu Związku Radzieckiego, to jednak jego geneza jest dużo bardziej
złożona. Pierwsze starcie pomiędzy Rosją, a ludnością zamieszkującą tereny
Czeczenii3 miało miejsce w pierwszej połowie XVIII wieku i tym samym
rozpoczęła się okres krwawych strać, które z różną intensywnością mają miejsce do
dnia dzisiejszego4. Zagrożenie ze strony Rosji i zdecydowany opór Czeczenii nadał
niezwykły wymiar konfliktowi w Kaukazie Północnym.
Region Kaukazu odgrywa duże znaczenie w świecie stosunków
międzynarodowych, głównie ze względu na swoje strategiczne położenie – na styku
Azji i Europy, pomiędzy Morzem Czarnym, a Kaspijskim5. Patrząc na rywalizację
mocarstw i działania najpierw ZSRR, a następnie Federacji Rosyjskiej można
stwierdzić, że sytuacja na Kaukazie determinuje zarówno politykę regionalną, jak i
globalną6. Jeszcze w czasach Rosji carskiej obszar ten był polem gry pomiędzy
syna Ramzana.
2
Czeczenia, http://encyklopedia.pwn.pl/index.php?module=haslo&id=3889393, 03.02.2014.
3
W przypadku ludności Czeczenii dość problematyczne jest zastosowanie określenia „naród”. W
głównej mierze to właśnie wspólny wróg (zagrożenie ze strony Rosji) doprowadził do konsolidacji
społeczeństwa wokół problemu ochrony swojej niezależności. Rosjanie mieli ogromny wpływ na
ukształtowanie tożsamości Czeczenów, która wcześniej miała bardzo ograniczony wymiar.
Dominujący na terenie Czeczenii rodowo-plemienny system społeczny sprzyjał tworzeniu więzi
rodzinnych i klanowych, a nie szerokich i mocnych więzi społecznych (na problem ten zwraca uwagę
w swoich pracach Maciej Falkowski). Mimo to, w literaturze często z pewnym uproszczeniu ludność
Czeczenii określa się narodem.
4
P. Grochmalski, Czeczenia. Rys prawdziwy, Wrocław 1999, s. 32 oraz P. Grochomalski, Rosja i
Czeczenia – stulecia nienawiści, Kraków 2006, s. 9
5
K. Iwańczuk, Geopolityka Kaukazu, [w:] Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, K.
Iwańczuk, T. Kapuśniak (red.), Lublin 2008, s. 15.
6
J. O’Loughlin, V. Kolossov, J. Radvanyi, The Caucasus in a Time of Conflict, Demographic
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Rosją, Turcją i Persją ze względu na swoje atrakcyjne położenie i unikatowość
kulturową. Przez obszar ten przechodziło wiele szlaków komunikacyjnych, którymi
transportowano jedwab oraz żelazo. W XVIII wieku, po odkryciu bogatych złóż
naftowych i rozpoczęcia ich eksploatacji, przywożono stamtąd cenne surowce
energetyczne. W sensie kulturowym Kaukaz oddzielał chrześcijańską Europę od
muzułmańskiego Bliskiego i Dalekiego Wschodu7. Leżące między Morzem
Czarnym i Kaspijskim tereny były zatem niezwykle atrakcyjne nie tylko dla leżącej
po sąsiedzku Rosji, ale również dla innych państw8.
Po upadku komunizmu zachowanie stabilności na Kaukazie Północnym było
ogromnym wyzwaniem i koniecznością. Sytuacja w Czeczenii pokazała jednak, że
spokój w regionie jest tylko marzeniem władz rosyjskich. Głównym powodem tak
poważnych problemów w rozwiązaniu konfliktu były niewątpliwie bezwzględne
działania Rosji wobec zbuntowanej republiki, ale również szereg działań
politycznych za czasów carskich i w okresie istnienia Związku Radzieckiego9. W
związku z tym sytuacja w Czeczenii od lat 90 XX wieku jest wypadkową
długotrwałego procesu jakiemu została poddana przez Rosję carską i jej
sukcesorów (ZSRR i Federację Rosyjską).
Już od początku XIX wieku Czeczenia została poddana silnym proces
modernizacji, które miały na celu rozwój republiki i możliwość wykorzystania jej
dla działań carskich10. Przede wszystkim należy zauważyć, że postępująca
industrializacja szła w stronę zmiany obowiązującego systemu plemienno –
rodowego. Tradycyjna gospodarka oparta głównie na wypasie bydła i uprawy roli
sprzyjała utrzymaniu archaicznych relacji społecznych. Podczas gdy, Rosja miała
określony ustrój oparty głównie na prawie państwowym, na Kaukazie Północnym
wciąż dominowało odwoływanie się do prawa zwyczajowego, a wszelkie spory
rozwiązywała starszyzna rodowa. Zarówno Rosja carska jak i Związek Radziecki
prowadziły szeroko zakrojoną politykę mającą na celu pełne włączenie Czeczenii i
unifikację jej z resztą terytorium11. Dążono głównie do laicyzacji społeczeństwa, a
co za tym idzie zmniejszenia wpływu islamu na Kaukazie. Proces ten nigdy nie
zakończył się sukcesem, a w ostatecznie przyjął zupełnie inny skutek. Naciskane
społeczeństwo w obliczu trudnej sytuacji i coraz bardziej bezwzględnej polityki
Rosji coraz częściej szukało wsparcia właśnie w islamie12.
Proces industrializacji postępował w związku z odkryciem bogatych złóż ropy
naftowej w Czeczenii, a jego dynamika gwałtownie wzrosła po oszacowaniu jej
Transition,
and Economic Change , „Eurasian Geography and Economics”, 48, No. 2, 2007, pp. 135.
7
K. Gołaś, Region Kaukazu w polityce Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty, „Przegląd
Geopolityczny”, 2011, tom 3.
8
Turcja w XVIII wieku niejednokrotnie wykorzystywała islam dla podkreślania podobieństw
kulturowych do narodów Kaukazu Północnego, głównie Czeczenii i Dagestanu.
9
N. J. Melvin, Building Stability in the North Caucasus Ways Forward for Russia and the European
Union, „Stockholm International Peace Research Institute”, nr 16.
10
M. Falkowski, „Kaukaskie terytoria plemienne”. Kaukaz Północny – cywilizacyjne obca enklawa w
granicach Federacji Rosyjskiej, „Prace Ośrodka Studiów Wschodnich”, nr 34, 2010, s.26.
11
S. Ciesielski, Rosja – Czeczenia. Europa Wschodnia 2, Wrocław 2003, s. 33- 43.
12
P. Grochmalski, Islam w Czeczenii [w:] Islam na obszarze postradzieckim, „Prace Ośrodka Studiów
Wschodnich”, nr 7, 2003.
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wartości. Surowiec okazał się cenny zarówno dla samej Czeczenii jak i dla Rosji.
Znaczenie niezwykle dobrej jakościowo ropy szybko dostrzegł Związek Radziecki.
90% olejów lotniczych produkowanych w Związku Radzieckim powstawało na
bazie ropy wydobywanej na obszarze Czeczenii. Wprawdzie ropa z Czeczenii
stanowiła zaledwie 1% całkowitego wydobycia w Związku Radzieckim, ale jej
niespotykana jakość, była bardzo wysoka 13. W 1991 roku roczne wydobycie
wynosiło 4,8 mln ton, a zasoby nowo odkrytych złóż oceniano na około 50 mln
ton14. Dla samej Czeczenii produkcja ropy naftowej stanowiła główny przychód do
budżetu. W związku z tym wszystkie działania wymierzone w przemysł naftowy w
Czeczenii szybko stały się narzędziem w walce z separatyzmem czeczeńskim. O ile
podczas pierwszej wojny czeczeńskiej rafinerie zostały tylko ostrzelane, tak aby
czasowo uniemożliwić produkcję, o tyle w trakcie drugiej wojny zostały całkowicie
zniszczone15. Rosjanie założyli, że Czeczenii nie będą w stanie samodzielnie
wznowić produkcji, ze względu na fakt, zatrudniania w rafineriach Czeczenów
wyłącznie jako prostych robotników fizycznych, nie mających ani wystarczającej
wiedzy, ani technologii aby ponownie uruchomić proces produkcyjny. Biorąc pod
uwagę, że zatrudnienie w sektorze energetycznym było kluczowe dla gospodarki
Czeczenii, a wpływy do budżetu z tego tytułu bardzo wysokie, liczono, że wkrótce
Czeczeni będą musieli poprosić Rosjan o pomoc16. Kiedy okazało się, że przyjęte
przez rząd założenia są błędne w trakcie drugiej wojny czeczeńskiej doszczętnie
zniszczono rafinerie w Groznym. Opisana sytuacja była przejawem przemyślanej
strategicznej decyzji, która miała doprowadzić do całkowitego uzależnienia
Czeczenii od pomocy gospodarczej Rosji.
O ile wydobycie ropy naftowej było priorytetem raczej dla Czeczenii niż dla
samej Rosji, o tyle zapewnienie bezpieczeństwa przesyłu surowca na trasie Baku –
Noworosyjsk było dla niej kwestią kluczowa. Rurociąg transportował ropę naftową
z Azerbejdżanu do Rosji przez terytorium Dagestanu i Czeczenii17. Liczący 1330
km rurociąg na odcinku 150 km przechodzi przez Czeczenię18. Destabilizacja
republiki stwarzała niebezpieczeństwo dla przesyłu surowców, a co za tym idzie dla
rosyjskich interesów19. Budowa nowych rurociągów, które omijałyby Czeczenię
były dla Rosji dużym wydatkiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej trudną sytuację w
latach 9020 .
M. Kuleba, Rurociągowe dno kaukaskich konfliktów, „Rurociągi”, nr 2-3, 2004.
Ibidem.
15
Ibidem.
16
90% kadry kierowniczej i inżynierów sterujących wydobyciem i przetwórstwem ropy zatrudnionych
w zakładach wydobywczych w Czeczenii stanowili Rosjanie.
17
Transport
routes
of
Azerbaijani
oil
(Baku-Novorossiysk,
Baku-Supsa),
http://www.azerbaijan.az/portal/index
_a.html?lang=az, dostęp: 09.02.2014 .
18
Ibidem.
19
J. C. K. Daly, Domodedovo and the Chechen Conflict,
http://www.isn.ethz.ch/DigitalLibrary/Articles/Detail/?
lng=en&ots627=fce62fe0-528d-48849cdf283c282cf0b2&id=126470&contextid734=126470&contextid735=
126466&tabid=126466, 11.02.2014.
20
J. Szukalski, Konflikt w Czeczenii i jego wpływ na sytuację w regionie Kaukazu [w:] Region
13
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Dodatkowo konflikt w Czeczenii podsycał trwający spór o podział surowców
Morza Kaspijskiego. Władze Rosji z niepokojem obserwowały rozlewający się
konflikt na Kaukazie Północnym. Inwazja, a właściwie „bratnia pomoc” dla
Dagestanu, realizowana głównie w formie militarnego ataku z 1999 r. wojsk
Szamila Basajewa, stanowiła poważne zagrożenie dla planów Federacji Rosyjskiej
dotyczących dochodzenia swoich praw do zasobów Morza Kaspijskiego. Już w
trakcie pierwszej wojny czeczeńskiej zdarzały się pojedyncze przypadki
uczestnictwa Dagestańczyków w działaniach Czeczenów. Wraz z rozkwitem islamu
i pojawianiem się haseł o utworzeniu państwa opartego na szariacie, głoszonych
przez rebeliantów i nacjonalistów czeczeńskich, coraz częściej wśród
Dagestańczyków pojawiały się głosy poparcia dla zjednoczenia Kaukazu,
umacniane wciąż żywym mitem wielkiego Szamila, bohatera walk z carską Rosją w
XIX wieku21.
Poglądy były szczególnie popularne w górzystej, zachodniej części Dagestanu,
gdzie wpływ islamu był wyjątkowo silny, a niechęć do Rosji potęgowana fatalną
sytuacją gospodarczą22. Okoliczności te wykorzystał Szamil Basajew dokonując w
1999 roku wraz z Habibem Abdelem Rahmanem Khatabem inwazji na Dagestan23.
Niestabilność republiki, a zgodnie z najgorszym scenariuszem oderwanie jej od
Federacji Rosyjskiej, stanowiła poważne zagrożenie dla interesów Rosji w regionie.
Położony nad Morzem Kaspijskim Dagestan stał się polem geopolitycznych
rozgrywek między Iranem, a Rosją24. Przedmiotem sporu był podział ropy, gazu i
węglowodorów znajdujących się na dnie akwenu25.
W okresie istnienia Związku Radzieckiego kwestie związane z Morzem
Kaspijskim regulowały dwustronne porozumienia z Iranem. Po rozpadzie, sytuacja
stała się znacznie bardziej skomplikowana, ponieważ swoje prawa zgłosiły kolejne,
nowopowstałe republiki Azerbejdżan, Kazachstan i Turkmenistan26. Każde z
państw miało własną wizję rozwiązania problemu i trudno było przyjąć jedno,
zadowalające wszystkich stanowisko. Ostatecznie z największą aprobatą spotkały
się dwa stanowiska. Pierwsze zakładało, że każde z państw otrzyma po 20 % (za
takim rozwiązaniem opowiadał się Iran), drugie stanowisko oparte było o podział
proporcjonalny do linii brzegowej. W związku z tym podział prezentowałby się
następująco: Rosja, Azerbejdżan, Turkmenistan po około 19%, natomiast Iran 13%.
Najbardziej skorzystałby Kazachstan, który dostałby aż 30% 27. Utrata Dagestanu
Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, K. Iwańczuk, T. Kapuśniak (red.), Lublin 2008, s. 145.
21
E. Souleimanov, Chechnya, wahhabism and the invasion of Dagestan , „Middle East Review of
International Affairs”, Vol. 9, No. 4, 2005, s. 60.
22
Ibidem.
23
M. Evangelista, Dagestan and Chechnya: Russia's Self- Dagestan and Chechnya: Russia's Self-Defeating Defeating Wars, „PONARS Policy Memo. Program on new approachesto Russia security”,
No 95, 1999.
24
G. Valvo, Dagestan: geopolityczne znaczenie najbardziej wysuniętej na południe republiki Rosji,
http://www.geopolityka.org/komentarze/1321-dagestan-geopolityczne-znaczenie-najbardziejwysunietej-na-poludnie-republiki-rosji, 11.02.2014.
25
Ibidem.
26
W. Gierańczyk, Międzynarodowe uwarunkowania pozyskiwania ropy naftowej w rejonie kaspijskim,
„Prace komisji geografii przemysłu”, nr 10, 2010, s. 133-134.
27
Ibidem.
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wprowadzałaby wątpliwość co do racjonalności proporcjonalnego podziału. Ta
kaukaska republika o powierzchni około 50, 300 km2 i liczący około 1,8 mln
mieszkańców w istocie otwiera drogę do Morza Kaspijskiego28. Oderwanie
Dagestanu spowodowałoby utratę linii brzegowej o 200 km, co oznacza, że
proporcjonalny udział Rosji w partycypacji Morza Kaspijskiego został ograniczony
do zaledwie kilku procent.
Zapewnienie stabilności Czeczenii pod koniec lat 90 miało zatem dużo szersze
znaczenie niż wyłącznie utrzymanie strefy wpływów w republice. W skrajnych
sytuacjach mogło dojść do aktów secesji lub też uwikłania się w kolejny, dość
poważny konflikt. Osłabiona kryzysem ekonomicznym i politycznym, obciążona
doświadczeniami i historią Związku Radzieckiego - Rosja, była państwem słabym i
zupełnie nieprzygotowanym do walki z małymi i ruchliwymi oddziałami
bojowników. Druga wojna czeczeńska, która miała skończyć się w „tydzień i pół
lub dwa tygodnie”. zgodnie ze słowami Władimira Putina, niebezpiecznie
przeciągała się na kolejne tygodnie stając się ewidentnym dowodem na słabość i
nieudolność armii rosyjskiej29. Działo się tak z kilku powodów: po pierwsze było to
walka dość specyficzna dla dowództwa rosyjskiego – starcie regularnej armii z
lekkimi siłami czeczeńskimi zupełnie pozbawionymi wsparcia lotniczego30. Po
drugie, wojna miała miejsce w terenie zurbanizowanym, a dodatkowo duża część
cywili brała udział w czynnej walce. Po trzecie, skład armii rosyjskiej był w
strasznym stanie. Jak opisuje to Mirosław Kuleba, w wojnie w Czeczenii brali
udział najemnicy, których opisuje w następujących słowach „Tych którzy przeżyli,
bezlitośnie tępieni przez Czeczenów można jeszcze spotkać na ulicach Groznego.
Poznaje się ich z daleka – noszą na głowach chusty. Nie ogolone twarze ozdabiają
czarnymi okularami. Rękawy mundurów podwinięte albo kamizelka kuloodporna
na gołe ciało, pokryte tatuażem.(…) Generał Lebiedź był wstrząśnięty, kiedy
zobaczył tych ludzi w bazie swojej armii federalnej pod Groznym. Na jednym z
posterunków ostrzelali jego samochód”31.
Druga wojna czeczeńska i wzrost postaw radykalnych doprowadził do
destabilizacji nie tylko we wspomnianym wcześniej Dagestanie, ale również w
Inguszetii, Kabardyno – Bałkarii, Osetii Północnej, Karaczajo - Czerkiesji i w Kraju
Stawropolskim32. W ostatecznym rozrachunku, drugi etap konfliktu ostudził
działania separatystyczne, pokazując jaki jest koszt walki z imperium – zniszczenie
kraju, ogromne starty ludności i masowe uchodźctwo33. Bardzo szybko solidaryzm
z Czeczenami, tak chętnie podkreślany przez pozostałe narody kaukaskie marzące o
niepodległości, zamienił się w niechęć do Czeczenów. Coraz częściej obarczano ich
E. W. Anderson, Global political flashpoint. An atlas of conflict, New York 2000, s. 93.
J. C. K Daly, op. cit.
30
G. Matyaski, Bitwa o Grozny 1999-2000 jako współczesny przykład wykorzystania pododdziałów
lekkiej piechoty w terenie zuranizowanym, http://www.obronanarodowa.pl/artykuly/display/bitwa-oogrozny-1999---2000-jako-wspolczesny-przyklad-wykorzystania-pododdzialow-lekkiej-piechoty-wterenie-zurbanizowanym/, 21.02.2014.
31
M. Kuleba, Niezłomna Czeczenia, Kraków 1997, s. 98.
32
J. Szukalski, op.cit, s. 162.
33
M. Falkowski, Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy
uregulowania. Konsekwencje, „Prace OSW”, Warszawa 2003, s. 36.
28
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winą za rozpętanie konfliktu i poważne represje nie tylko w stosunku do samej
Czeczenii, ale również do pozostałych ludów Kaukazu34. Działania w Czeczenii
pokazały, że walka z narodami Kaukazu jest niezwykle ciężka i wbrew pozorom
wymaga ogromnego zaangażowania. Determinacja walczących wynikająca z
doświadczeń religijnych, braku perspektyw związanych z ogromnym bezrobociem i
wsparcie, którego szukali w islamie powodowały zarówno przedłużanie konfliktu
jak i stwarzały warunki do jego szybkiego rozprzestrzeniania. Nieskuteczność i
stopniowa utrata kontroli wynikała z dość osobliwej polityki Rosji wobec Kaukazu
Północnego, która charakteryzowała się brakiem perspektywicznego myślenia,
działaniami doraźnymi oraz promowaniem rozwiązań siłowych przy stosunkowo
ograniczonej pomocy gospodarczej35. Dodatkowo elementem charakterystycznym
było stosunkowo długie niedostrzeganie ewolucji konfliktu z narodowowyzwoleńczego w kierunku walk o podłożu religijnym. W związku z tym wszelkie
działania nie tylko w stosunku do Czeczenii, ale i całego Kaukazu Północnego
koncentrowały się na eliminacji punktów zapalnych, a nie na likwidacji przyczyn,
w efekcie były zatem nieskuteczne.
Na początku XXI wieku sytuacja wyniszczonej wojną Czeczenii była tragiczna i
nie stwarzała perspektyw dla rozwoju nowego pokolenia. Przestępczość
zorganizowana, nielegalny handel bronią, liczne rozboje i przemoc powodowały, że
sytuacja w całym regionie zaczęła się robić nieciekawa, a bezskuteczność
dotychczasowych form walki zmuszała walczących do sięgnięcia po najbardziej
drastyczne środki36. Terroryzm międzynarodowy, szczególnie ważne narzędzie
walki czeczeńskich bojowników, zwłaszcza po wydarzeniach z 11 września stał się
podstawą do dyskusji jak państwa powinny sobie radzić z zagrożeniami
asymetrycznymi. Po roku 2001, zamachu w Biesłanie i kolejnych aktach
terroryzmu, których dopuszczali się bojownicy, Czeczenia przestała być
wewnętrzną sprawą Federacji Rosyjskiej. Władimir Putin wykorzystał oburzenie i
zastraszenie opinii publicznej wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych i zaczął
czynić starania aby przekonać środowisko międzynarodowe, że działania w
Czeczenią to nie tylko walka o integralność Rosji, ale przede wszystkim walka z
terroryzmem.
Należy zwrócić uwagę, że konflikt w Czeczenii w ciągu zaledwie kilku lat
przeszedł prawdziwą ewolucję spowodowaną głównie odrodzeniem religijnym. W
świadomości pokoleń Czeczeni byli narodem wybranym, który nie tylko walczył z
uzurpatorem o swoją wolność i zachowanie tożsamości, ale również o godne
miejsce dla islamu w swojej kulturze i tradycji37. Religia, która jeszcze w trakcie
pierwszej wojny czeczeńskiej miała dość ograniczony wpływ na motywacje
walczących, w trakcie drugiej wojny i w XXI wieku, zaczęła odgrywać kluczowe
znaczenie. Przywódcy bojowników coraz częściej zaczęli podkreślać, że islam jest
zagrożony, a walka z Rosją jest walką o przetrwanie islamu nie tylko w Czeczenii,
Ibidem.
K. Przybyła, Kaukaz Północnya bezpieczeństwo Rosji– nierozwiązywalny problem czy
zaprzepaszczona szansa?, „Bezpieczeństwo narodowe”, nr 19, III – 2011, s. 145.
36
Ibidem, s. 150.
37
P. Grochmalski, op. cit. s. 49.
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ale również na całym Kaukazie. Wyrazem wpływu religii na postawy walczących
widać w działaniach Szamila Basajewa i wspomnianej wcześniej inwazji na
Dagestan, która stała się bezpośrednim powodem drugiej wojny czeczeńskiej.
Chociaż otwarte działania wojenne w Czeczenii zostały już zakończone, to jednak
wyraźnie widać, że problem pozostał. Ekstremiści przypomnieli o sobie przy okazji
przygotowań Rosji do olimpiady w Soczi. Dwa zamachy w Wołgogradzie miały
być ostrzeżeniem dla Władimira Putina. Wybór miejsca nie był przypadkowy i miał
przede wszystkim znaczenie symboliczne. Mieszkańcy udzielają znaczącego
poparcia Putinowi w trakcie każdych wyborów, a sam prezydent w ramach
wdzięczności z entuzjazmem odwiedza Wołgogradzie. Przyczyną ataku był „taniec
szatana na kościach przodków”, jak określił to Umarow, zaznaczając przy tym, że
bojownicy mają „(…) obowiązek wykorzystać wszystkie środki, aby temu
zapobiec”38. Decyzja o ataku miała wzbudzić strach i zdyskredytować Rosję jako
bezpieczne miejsc do realizacji najdroższego i największego wydarzenia
sportowego w historii całych igrzysk.
Najbardziej spektakularne zamachy terrorystyczne miały jednak miejsce w
drugiej połowie lat 90 i na początku XXI wieku. Wystarczy wspomnieć o zamachu
w Budionnowsku z 14 czerwca 1995 roku, gdzie 200 czeczeńskich terrorystów
opanowało szpital biorąc 1500 zakładników. Dość nieudolna akcja ich odbicia
doprowadziła do śmierci ponad 100 zakładników39. Szczególne wrażanie na
światowej opinii publicznej miał również atak na szkołę w Biesłanie. Władimir
Putin zręcznie kreował wizerunek Czeczenów terrorystów na arenie
międzynarodowej. O ile w pierwszej wojnie czeczeńskiej walka
była
przedstawiana jako wewnętrzna sprawa Rosji, a działania zbrojne miały na celu
zapobieganie separatyzmowi czeczeńskiemu, o tyle podczas drugiej wojny
czeczeńskiej Putin podkreślał, że konflikt w Czeczenii jest walką z
międzynarodowym terroryzmem. Przedstawiając sprawę w ten sposób starała się
uzyskać aprobatę, a przynajmniej neutralność dla swoich działań w Czeczenii40.
Świat po zamachach z 11 września był bardziej skłonny przychylić się do
bezwzględnej walki z terroryzmem niż przeciwdziałać wyjątkowo brutalnym
atakom na walczącą o niepodległość ludność cywilną. Symboliczne znaczenie
miała zatem postawa prezydenta Rosji po zamachach na World Trade Center. Putin
jako pierwszy przywódca zatelefonował do Georga Busha z kondolencjami,
podkreślając, że udzieli Stanom Zjednoczonym wszelkiego wsparcia w walce z
terroryzmem41, zaznaczając, że „(…) tak niehumanitarny akt nie może pozostać
bezkarny42”.
W udowodnieniu walki z terroryzmem pomogła również postawa samych
ekstremistów, Doku Umarow zaznaczył, że „Dzisiaj Afganistan, Irak, Somalia i
Palestyna są naszymi braćmi w walce. Ten kto zaatakuje muzułmanów, kimkolwiek
Igrzyska nie będą spokojne, http://www.rp.pl/artykul/1026437.html?print=tak&p=0, 15.02.2014 r.
J. Dobrowolska – Polak, Ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów, Poznań 2011, s.112.
40
S. E. Cornel, The War Against Terrorism and the Conflict in Chechnya: A Case for Distinction, no.2,
2003, s. 168.
41
R. Sakwa, Putin: Russia’s Choice, London 2004, s. 216.
42
World shock over U.S. attacts,
http://edition.cnn.com/2001/WORLD/europe/09/11/trade.centre.reaction>, 17.02.2014.
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są i gdziekolwiek są, jest naszym wrogiem. Naszym wrogiem nie jest tylko Rosja,
ale też Ameryka, Anglia i Izrael – oni wszyscy są wrogami Islamu i
muzułmanów”43.
Z całą pewnością działania czeczeńskich ekstremistów były i nadal są
działaniami terrorystycznymi, ale trudno jest też jednoznacznie zaklasyfikować
wymiar działań rosyjskich żołnierzy w regionie konfliktu. Wielokrotnie organizacje
międzynarodowe zajmujące się kwestiami ochrony praw człowieka informowały
opinię publiczną o brutalnych zachowaniach Rosjan w Czeczenii44. Same rosyjskie
organizacje praw człowieka informowały o zabiciu 23-27 tys. cywilów, z czego
zauważalną część stanowiły dzieci. Doraźne egzekucje na osobach starszych i
dzieciach nie były sytuacją nadzwyczajną w trakcie pierwszej wojny czeczeńskiej.
Akty bestialstwa, do których dopuszczały się obie strony konfliktu były ostro
krytykowane przez inne państwa i organizacje międzynarodowe. Światowa opinia
publiczna była szczególnie oburzona uporczywym łamaniem praw człowieka przez
Rosję 45.
W ostatnim wywiadzie udzielonym Witoldowi Michałowskiemu Szamil
Basajew powiedział: „My jesteśmy terrorystami dla nich oni są terrorystami dla
nas”46. Zmiana motywacji strony czeczeńskiej i przekształcenie walki w wojnę o
podłożu religijnym sprawiła, że działania Rosji są bezskuteczne i mają charakter
raczej doraźny niż długofalowy. Wprawdzie otwarty konflikt został zakończony, ale
skutki aktywności stosunkowo niewielkiej grupy bojowników są szczególnie
dotkliwe dla bezpieczeństwa Rosji. „Kaukaski dżihad” jest groźny dla stabilności i
zachowania integralności terytorialnej imperium. Emirat Kaukaski, którego
powstanie było bezpośrednio związane z wojnami w Czeczenii, w istocie jest
organizacją terrorystyczną, która korzysta ze wszystkich możliwych metod dla
osiągnięcia swoich celów. Podbudowa ideologiczna i religijna działań stanowi
legitymizację dla wszelkich, nawet najbardziej brutalnych środków. Wbrew
pozorom wrogami Emiratu jest nie tylko Rosja, ale cały zachodni świat, a nawet
władze poszczególnych kaukaskich republik (w tym sama Czeczenia), którym
obecnie zależy bardziej na jak największej samodzielności w ramach państwa
rosyjskiego niż na stworzeniu suwerennego podmiotu. Do Emiratu napływają
bojownicy z Bliskiego Wschodu, a za finanse struktury odpowiadają regionalne
centra dżihadu z całego świata47. Skutki napiętej sytuacji na Kaukazie odczuwalne
do dnia dzisiejszego udowadniają, że nadal jest on „miękkim podbrzuszem” Rosji.

43
C. Douglas, Does Chechnya Represent a Strategic Terrorist Threat to the United States? A General
Assessment, Georgia 2013, s. 4.
44
Zob. Human Right Watch, Human Rights Watch’s Supplementary Concerns and Recommendations
on Russia Submitted to the United Nations Human Rights Committee in advance of its Review of
Russia, New York 2009, oraz Human Right Watch, Justice for Chechnya The European Court of
Human Rights Rules against Russia, New York 2007.
45
Zob. Amnesty International, Bezprawie. Przemoc. Bezkarność. Federacja Rosyjska wraz z
Republiką Czeczenii w dokumentach, Warszawa 2000.
46
W. S. Michałowski, My jesteśmy terrorystami dla nich, oni są terrorystami dla nas,
„Rurociągi. Polish pipeline journal”, nr 4/45/2006, s. 43.
47
W. Górecki, Rosyjski Kaukaz bez zmian lokalna wojna na przedpolach olimpiady, „Prace Ośrodka
Studiów Wschodnich”, nr 47, 2014.
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Szczególnie w trakcie pierwszej wojny mocno ucierpiał wizerunek imperium, na
co wpływ miało kilka czynników. Przede wszystkim przedłużające się walki, które
nie przyniosły ostatecznego rozwiązanie, po drugie obnażenie słabości imperium,
które borykało się w latach 90 z potężnym kryzysem finansowymi i stanęło w
obliczu utraty strefy wpływów. Trzecim czynnikiem były kontrowersyjne metody
walk armii rosyjskiej głośno krytykowane przez środowisko międzynarodowe.
Wszystkie wspomniane kwestie zostały wyeksponowane dzięki mediom z całego
świata, które bezwzględnie śledziły wydarzenia na Kaukazie i wysyłały swoich
korespondentów w rejon konfliktu. Wojna w Czeczenii pokazała jak ogromną siłę
stanowią media i ukazała nowe, dotychczas mało znane oblicze wojny, która nie
jest wyłącznie walką zbrojną, ale również konfliktem psychologicznym.
„Mediatyzacja wojny” stała się drugim, równie ważnym jak stłumienie walki
Czeczenów, problemem Rosji dostrzeżonym niestety dopiero w trakcie drugiego
konfliktu czeczeńskiego. Zachodnie media ukazywały konflikt w Czeczenii głównie
jako walkę narodową, skupiając się głównie na zbrodniach wojennych
popełnionych przez Rosjan oraz na uporczywym łamaniu praw człowieka48.Głośno
krytykowana była również postawa zachodnich rządów, które nie podjęły żadnych
skutecznych działań aby zapobiec szerzeniu się przemocy w regionie konfliktu,
argumentując że nie warto ryzykować uwikłania się w wojnę z Rosją dla sprawy
niewielkiego kaukaskiego narodu49. Opinia publiczna miała zatem możliwość
śledzenia wojny, bez pomijania jej najbardziej brutalnych aspektów. Do mediów
przenikały informacje o postępowaniu rosyjskiej armii, o jej fatalnej kondycji,
niemoralnych praktykach i skutkach decyzji politycznych elit. Z drugiej strony
wyłaniał się obraz niezłomnego narodu, który toczy zacięty bój o niepodległość. Z
całego świata napływały słowa uznania, a wiele narodów solidaryzowało się z
walczącymi Czeczenami50. Dwie wojny czeczeńskie ukazały jak ważne dla Rosji
jest utrzymanie prestiżu międzynarodowego po upadku Związku Radzieckiego.
Targane sprzecznościami wewnętrznymi, walczące z biedą i rozwarstwieniem
społecznym państwo usilnie starało się utrzymać jak najszerszą strefę wpływów, a
nieustanna krytyka środowiska międzynarodowego i stałe monitorowanie konfliktu,
utrudniało bezkarność działań.
Wizerunek Rosji na początku lat 90 mocno ucierpiał – mimo, że była sukcesorką
Związku Radzieckiego praktycznie nie wiele miała wspólnego z latami jego
największej świetności, chociaż wciąż bliskie pozostawały jej brutalne praktyki
pacyfikacji. Sytuacja w Czeczenii udowodniła, że obrany przez Rosję kurs w
polityce wobec obszaru postradzieckiego jest zupełnie nieskuteczny51. Promowana
M. Bowker, Western views of Chechen Conflict [w:] R.Sakwa (ed.), Chechnya: from past to future,
London 2005 s. 223.
49
Ibidem, s. 224.
50
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Warszawa 2000. Proporcja ta uległa zmianie w trakcie drugiej wojny czeczeńskiej na co wpływ miały
głównie działania terrorystyczne przez bojowników czeczeńskich.
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w latach 1992-1993, głównie przez Andrieja Kozyriewa, polityka miała opierać się
na wartościach demokratycznych praktycznie zupełnie nieznanych władzom
Związku Radzieckiego. Postawa „atlantycka” zwracała Rosję ku Zachodowi i
otwierała ją na wzajemną współpracę i pomoc52. Szybko jednak okazało się, że
obrany kurs przyniósł rozczarowanie, a niezadowolona z roli „młodszego brata”
Stanów Zjednoczonych Rosja, musiała dokonać poważnych zmian w sposobie
prowadzenia polityki zagranicznej. Powrót do bliższych Rosji ideałów przyniosła
kadencja Primakowa, który głosząc założenia neorealizmu politycznego rozpoczął
działania mające na celu odnowę mocarstwowości państwa. Zgodnie z podejściem
Primakowa Rosja była graczem, z którym musi się liczyć cały świat, a
najważniejszym celem jest szybka odbudowa swojego prestiżu i powrót do czasów
imperialnych. Podstawowym interesem było utrzymanie strefy wpływów głównie
na obszarze postradzieckim53. Realpolitik w praktyce koncentrowała się zatem na
sile i realizacji interesu narodowego, ostro krytykując postawy moralne i etyczne,
które mogą stać na przeszkodzie w realizacji zasadniczych celów państwa.
Zastosowanie Realpolitik doskonale widać na przykładzie działań w Czeczenii,
nie mniej jednak opinia publiczna nie powinna ujrzeć jej skutków, gdyż stanowiła
podważała autorytet Rosji i kwestionowała jej działania w regionie konfliktu. Błędu
polegającego na wolnym dostępie do relacjonowania wydarzeń z pierwszej wojny
czeczeńskiej starał się uniknąć Władimir Putin podczas drugiego etapu wojny.
Wjazd do strefy działań wojennych dla zagranicznych dziennikarzy został mocno
ograniczony i wymagał uzyskania stosownej przepustki54. Informacje, którymi
dysponowały media były odpowiednio selekcjonowane, a rzetelna relacja
bezpośrednia praktycznie niemożliwa.
Podsumowując, utrzymanie stabilnej sytuacji w Czeczenii jest kluczowe dla
zapewnienia spokoju w całym regionie Kaukazu Północnego. Obecnie wydaje się,
że tendencje separatystyczne wśród społeczeństwa czeczeńskiego znacznie osłabły i
oderwanie republiki jest mało prawdopodobne. Nie mniej jednak ze względu na
ewolucję konfliktu w stronę „kaukaskiego dżihadu” znacznie utrudnia prowadzenie
skutecznej polityki w tym regionie, jak również zagraża bezpieczeństwu Rosji.
Potwierdzeniem tego założenia są skutecznie przeprowadzone zamachy
terrorystyczne przed igrzyskami olimpijskimi w Soczi. Porozumienie z
bojownikami jest praktycznie niemożliwe, a efektywna walka wymaga
długofalowej polityki. Walka o Czeczenię w istocie jest walką o strefę wpływów,
których zachowanie jest niezwykle ważne dla zachowania mocarstwowej pozycji
Rosji.

Ibidem, 259.
Ibidem.
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Rosyjskiej,

http://www.kaukaz.net/cgi-
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SUMMARY
Geopolitical Importance of Chechnya for the Russian Federation
This article analyzes geopolitical importance of Chechnya for the Russian
Federation. It is concentrated on a few problems: provision of human rights, the
problems of stability in region, international terrorism, energy security and
separatist activities contrasted with Russia’s Imperial Policy. The Russian
Federation strives to maintain its presence in North Caucasus (especially Chechnya)
– it’s one of the most important prorities of the Russia’s foreign policy.
Key words: Chechnya, Russia, geopolitics.
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WYDOBYCIE BOGACTW MINERALNYCH W KRAJACH
NATO I W OBSZARZE POSTSOWIECKIM
Abstrakt
Artykuł stanowi analizę górnictwa państw z dwóch kręgów kulturowych: Zachodu
(Europa, Ameryka Pn., Australia i Nowa Zelandia) i Wschodu (Rosja i obszar
postsowiecki). Analiza dotyczy zmian w wielkości produkcji większości surowców
mineralnych. Uwzględniono zakres czasowy obejmujący zarówno czasy
prosperującej gospodarki światowej (2001-2007) oraz czasy kryzysu (2008-2012).
Dane do porównania zaczerpnięte zostały z dwóch źródeł: USGS oraz BGS. Celem
analizy porównawczej na zebranych danych jest przedstawienie perspektyw
rozwoju gospodarki światowej, w tym zmian równowagi geoekonomicznej i roli
bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego w tych dwóch blokach państw.
Artykuł zilustrowano specjalnie przygotowanymi mapami gospodarczymi i ma za
zadanie stanowić podstawę dla dalszej dyskusji nad bezpieczeństwem i geopolityką
oraz przyszłością relacji obydwóch bloków.
Słowa kluczowe: surowce mineralne, NATO, obszar postsowiecki.

Wprowadzenie
Od wieków naszą planetę zamieszkiwali ludzie niewiele różniący się od nas. Ich
chęć do życia była zawsze równie mocna jak nasza współczesna. Nie różnili się
również tym, co tak wyraźnie charakteryzuje współczesnych, czyli dążyli do
bogacenia się i władzy. Przy tym dzielili się na coraz mniejsze grupy: cywilizacje,
narody, społeczności regionalne, lokalne, kończąc na rodzinach. Wspólne korzenie i
wspólne interesy uwarunkowane poczuciem bezpieczeństwa stwarzały możliwości
do budowania wielkich sojuszy i bloków politycznych.1
Rozwój handlu, głównie w skali międzynarodowej, postęp techniczny, rozwój
kapitalizmu i inne zjawiska, które miały miejsce już pod koniec XVIII w.
spowodowały utworzenie światowego systemu walutowego (początkowo opartego
na złocie) i internacjonalizacji procesu gospodarowania zasobami. Handel
międzynarodowy istniał już od starożytności,2 jednak nie miał on większego
wpływu na gospodarkę w poszczególnych krajach. Nie mniej jednak już wtedy
zaznaczył się fakt konieczności zabezpieczenia dostaw strategicznych surowców,
1
2

Weaver, H. G., O głównej przyczynie rozwoju ludzkości, Fijorr Publishing, Warszawa 2001.
Zob. szerzej: Sołdaczuk, J., Historia handlu międzynarodowego, WSH, Warszawa 1995.
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jak cyna, żelazo, drewno. Nierównomierne rozmieszczenie zasobów, których nie da
zastąpić się niczym innym wpływało na to, że jedne grupy mogły czuć się
bezpiecznie i się bogacić, a inne żyły w poczuciu niepewności jutra, stopniowo się
uzależniając i tracąc swoją samodzielność. Współcześnie ten proces nadal zachodzi,
nie ma bowiem żadnej przyczyny, dla której ten fakt geoekonomiczny nie miałby
wpływać na bezpieczeństwo. Jest on wręcz spotęgowany rosnącym
zapotrzebowaniem na surowce i energię w dobie eksplozji demograficznej, a także
stopniowym wyczerpywaniem się zasobów.
Ostatni VI Zjazd Geopolityków Polskich, który odbył się w Rzeszowie w 2014
r., poświęcono w dużej mierze zagadnieniom bezpieczeństwa energetycznego, w
sytuacji destabilizacji stosunków międzynarodowych ekspansjonizmem rosyjskim.
Zmusiło to do refleksji zebranych nad stanem nie tylko uzależnienia od dostaw
surowców energetycznych, ale także pozostałych, bardzo istotnych dla przemysłu
zbrojeniowego. Dlatego okazała się potrzebna wnikliwa analiza stanu górnictwa w
Rosji, co było pokazane w publikacji przedkonferencyjnej.3 Niniejsze opracowanie
jest uzupełnieniem tej pierwszej, choć tematyka jest nieco odmienna. Wynika to z
faktu istniejącej opozycji dwóch bloków militarnych, w dalszej części pracy
nazywanych Zachodem i Wschodem. Bloki te wyróżniono głównie na podstawie
istniejących porozumień militarnych, ale także uwzględniono uwarunkowania
kulturowe. Tematyka konferencji związana także była z trwającym od lat kryzysem
finansowo- zadłużeniowym oraz kryzysem instytucji państwa. Oba w szczególności
dotknęły państwa postkomunistyczne, w tym nasz kraj. Opracowanie uwzględnia
geoekonomię NATO, gdyż Polska do tego sojuszu należy i w przypadku konfliktu
na większą skalę prawdopodobnie będzie dzielić gospodarkę wojenną z państwami
tego bloku militarnego.4 Blok Wschodu przeanalizowano dlatego, że nie tylko był
on tematem konferencji polskich geopolityków, ale przede wszystkim dlatego, że
Polska jest krajem frontowym, graniczącym z Rosja i Ukrainą, czyli krajami
ekspansywnym i destabilizowanym. Nie wnikając w szczegóły procesów
geopolitycznych, mających miejsce na Ukrainie, należy postawić pytanie, czy
Polska nadal w tych warunkach jest bezpieczna pod względem zaopatrzenia
polskiej gospodarki w surowce mineralne. Na to pytanie pomóc może odpowiedzieć
przedstawiona i opisana niżej analiza aktualnego wydobycia.
Klasyfikacja surowców mineralnych
Do analizy zaklasyfikowano najważniejsze surowce mineralne, które można
podzielić na kilka grup. Najważniejszą z nich są surowce energetyczne.
Wytwarzana z nich energia elektryczna oraz paliwa napędzają produkcję
gospodarek narodowych. Niektórzy badacze twierdzą wręcz, że wielkość
gospodarek nie należy do dziedzin, które można skutecznie mierzyć wartościami
takimi jak PKB, a lepszą miarą jest konsumpcja energii.

Wilczyński, P. L., Surowce mineralne Rosji [w:] Sykulski, L. (red.), Studia nad rosyjską geopolityką,
PTG, Częstochowa 2014, s. 47-68.
4
Rainelli, M., La nouvelle théorie du commerce international, La Découverte, Collection Repères,
Paryż 2003.
3
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Spośród surowców energetycznych najważniejszą rolę odgrywa ropa naftowa.
Jest to czarna, mazista ciecz, będąca mieszaniną różnych węglowodorów,
powstałych w warunkach beztlenowych, w procesach rozkładu materii organicznej.
Zastosowań ropy naftowej jest o wiele więcej niż liczby różnych składników w niej
zawartych. Głównym przeznaczeniem ropy naftowej jest produkcja paliw płynnych.
W czasie wojny większość z nich przeznaczanych jest na zaopatrzenie wojska, w
szczególności jeśli dysponuje ono znaczną ilością sprzętu zmechanizowanego, floty
i lotnictwa. Dlatego zaopatrzenie i zapasy ropy naftowej mają znaczenie
strategiczne.
Surowcem towarzyszącym ropie naftowej są złoża gazu ziemnego. Jest to
materiał o charakterystycznej woni i jako jedyny występujący w postaci gazowej.
Gaz ziemny jest bezbarwny i pali się w zależności od składu błękitnopomarańczowym płomieniem. Surowiec ten powstaje tak samo, jak ropa naftowa,
jest jednak mieszaniną mniej skomplikowanych węglowodorów. Zastosowań gazu
ziemnego również jest sporo. Do najważniejszych należy produkcja energii i
ogrzewanie. O ile ropa w sytuacji konfliktu zbrojnego będzie konsumowana
głównie przez armię, to na zagrożenie brakiem dostaw gazu będzie narażona
ludność cywilna. Szczególne kłopoty mogą wystąpić na obszarach dużych miast,
gdzie na masową skalę wprowadzono gazowe ogrzewanie mieszkań. Trudno sobie
wyobrazić sytuację, gdy polskie miasta wyludniają się z powodu zimy, a do takiego
fenomenu może dojść, gdyż w wyniku polityki europejskiej ograniczono
stosowanie paliw stałych w elektrociepłowniach i kotłowniach domowych, czego
przykładem jest Kraków.
Polskim głównym surowcem do produkcji energii elektrycznej pozostaje węgiel,
występujący pod różnymi postaciami, jako antracyt, węgiel kamienny, węgiel
brunatny lub torf. W zależności od wieku złóż, węgiel ma w sobie inny odsetek
zanieczyszczeń, a także konsystencję i barwę. Najbardziej cenny jest antracyt, przy
czym cena ta zależy przede wszystkim od kaloryczności paliwa. Nie należy
zapominać, że zasoby węgla wykorzystywane są także w innych dziedzinach
gospodarki. Z antracytu produkuje się koks, z węgla kamiennego wytwarza się
energię cieplną, a oba te rodzaje węgla stosuje się także w produkcji stali, tak
bardzo istotnej w przemyśle zbrojeniowym i innych sektorach gospodarki. Można
nawet z węgla produkować ropę naftową i gaz ziemny, co jednak jest dużo
kosztowniejsze niż wydobycie. W niniejszej analizie przedstawiono wyniki
obejmujące zbiorczo wszystkie rodzaje węgla.
Ostatnim z surowców energetycznych przedstawionych w niniejszej analizie jest
ruda uranu, czyli tlenek uranu – uraninit. Surowiec ten występuje w postaci szarometalicznych skał, bądź w złożach aluwialnych, gdzie rozdrobniony, wymieszany
jest z pozostałymi składnikami osadów. Uran zawarty w skałach składa się głównie
z dwóch izotopów, spośród których tylko jeden ma zastosowanie energetyczne. Nie
wchodząc w szczegóły, o bogactwie złoża decyduje stężenie tego izotopu, a także
ilość uraninitu w skale i wielkość złoża. Wydobyta ruda po skomplikowanym
procesie wzbogacania (zwiększania stężenia izotopu rozszczepialnego), ma
zastosowanie w elektrowniach jądrowych jako paliwo w reaktorach, ale także w
przemyśle zbrojeniowym jako materiał nuklearny w bombach atomowych oraz już
dowolny izotop uranu, jako lepszy i droższy materiał na amunicję.
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Drugą grupą surowców mineralnych, która również jest bardzo istotna z punktu
widzenia bezpieczeństwa gospodarek narodowych, są rudy żelaza oraz rudy metali
stosowanych do wzbogacania i ulepszania stali. Stal to materiał główny w całym
przemyśle zbrojeniowym. Brak możliwości wytwarzania stali w różnych jej
odmianach skazuje dane państwo na szybką utratę ciężkiego sprzętu bojowego,
którego nie będzie można zastąpić nowym ani naprawić.
Na rudy żelaza składają się różne typy skał, zawierające tlenki lub węglany
żelaza. Do tlenków zaliczamy takie minerały jak hematyt i magnetyt. Uwodnionymi
tlenkami żelaza wydobywanymi jako ruda żelaza są getyt i limonit. W Polsce
występuje także syderyt, będący węglanem żelaza. Magnetyt ma barwę czarną,
hematyt – ciemnobrązową, getyt i limonit – rdzawą, a syderyt szarobrunatną.
Do pozostałych rud stosowanych w hutnictwie stali należą: rudy manganu,
chromu, niklu, wolframu, kobaltu, molibdenu i wanadu. Rudy manganu występują
w postaci czarnych nacieków piroluzytu (tlenku manganu) na skale macierzystej.
Rudy chromu to szare lub szarobrunatne skały chromitu, czyli tlenku chromu i
żelaza. Ruda niklu występuje w dwóch postaciach. Garnieryt to jasnozielony
minerał będący uwodnionym krzemianem niklu i magnezu. Pentlandyt z kolei to
szarometaliczny siarczek żelaza i niklu. Rudy wolframu występują w czterech
postaciach, z których najważniejszą i najpopularniejszą jest szarometaliczny
wolframit, będący tlenkiem wolframu, żelaza i manganu. Do pozostałych trzech
rodzajów rudy wolframu należą szelit, ferberyt i hubneryt. Szelit to pomarańczowy
tlenek wolframu i wapnia. Ferberyt to czarny, metaliczny tlenek wolframu i żelaza.
Hubneryt występuje w postaci ciemnobordowo-czarnych kryształów tlenku
manganu i wolframu. Rudy kobaltu również występują w czterech postaciach.
Najważniejszą z nich i najpopularniejszą jest kobaltyn – siarczek kobaltu i arsenu.
Ma on barwę szarą. Drugim rodzajem rudy kobaltu jest różowo-fioletowy erytryn,
będący uwodnionym arsenianem kobaltu. Trzecim rodzajem jest wielokolorowy
(szaro-złocisto-srebrzysty) glaukodot, będący siarczkiem kobaltu, żelaza i arsenu.
Ostatnim rodzajem rudy kobaltu wydobywanym na świecie jest skutterudyt o
barwie szarej, będący arsenkiem kobaltu. Rudy molibdenu stanowią szare skały
molibdenitu, czyli siarczku molibdenu. Ostatnia z rud zaklasyfikowanych do tej
grupy – rudy wanadu, występuje w trzech postaciach, tj. patronit, wanadynit i
karnotyt. Patronit to czarna skała zawierająca siarczek wanadu. Wanadynit to
minerał czerwonych kryształów chlorku i wanadianu ołowiu. Karnotyt to z kolei
żółta skała będąca jednocześnie rudą uranu, zawierająca bowiem uwodniony tlenek
wanadu, tlenek uranu i potas. Każda z wymienionych rud zgodnie z współczesną
metalurgią jest surowcem dzięki któremu można dowolnie zmieniać i uszlachetniać
stal i wyroby z niej wykonane. Takich zastosowań jest wiele, jak na przykład
zwiększenie odporności na korozję, utwardzenie, zmiana właściwości kowalnych,
właściwości termicznych, magnetycznych, czy ceny.
Kolejną grupę surowców stanowią pozostałe metale podstawowe, czyli takie,
które stosuje się samodzielnie, a nie w stopach z innymi metalami. Każdy z nich ma
inne zastosowanie i występowanie. Pierwszym z tej grupy metalem jest aluminium.
Złoża aluminium występują w dwóch rodzajach miejsc. Pierwsze w wierzchniej
warstwie pokryw wapiennych, a drugie w glebach laterytowych w klimacie
gorącym i bardzo wilgotnym. Głównym materiałem zawierającym aluminium, czyli
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metaliczny glin, są boksyty. Jest to skała trójkolorowa o barwach szarej, białej i
pomarańczowej. Skałę tą budują różne minerały zawierające wodorotlenki glinu,
uwodnione tlenki glinu i inne związki glinu oraz innych metali, najczęściej tytanu i
żelaza. Aluminium wytwarzane jest w wymagającym wiele energii elektrycznej
procesie poprzedzonym wytopem. Dlatego aluminium mimo swej powszechności
jest relatywnie drogie. W przemyśle metal ten ma wiele zastosowań. W
zbrojeniówce głównie stosuje się go ze względu na jego lekkość w produkcji broni
lotniczej i rakietowej. Sproszkowane aluminium stosuje się także jako paliwo
rakietowe lub jako materiał wybuchowy.5
Kolejnym ważnym metalem jest tytan. Rudy tytanu występują w dwóch
postaciach. Pierwszą jest rutyl, który jest skałą szarobrunatną, w zależności od
domieszek. W skale tej zawarty jest tlenek tytanu. Drugą jest ilmenit – tlenek tytanu
i żelaza – skała o barwie brązowej. Metal ten jest dość popularny w skorupie
ziemskiej, lecz podobnie jak aluminium problematyczne i kosztowne jest jego
pozyskiwanie z rud. Głównym zastosowaniem tytanu jest tworzenie pancerzy i
innych odpornych i twardych materiałów.
Miedź to metal o bardzo licznych zastosowaniach. Występuje w postaci bardzo
wielu minerałów, przedstawionych w tab. 1. Miedź czystą stosuje się w
urządzeniach elektrycznych, natomiast w stopach można ją spotkać najczęściej w
mosiądzu i brązie. Z mosiądzu w przemyśle zbrojeniowym często wytwarza się
łuski do amunicji. Wraz z rozwojem przemysłu elektromaszynowego wzrosło
zapotrzebowanie na miedź do budowy urządzeń i narządzi elektrycznych.
Tab. 1: Minerały wydobywane jako rudy miedzi.
Minerał miedzi Wzór chemiczny
Barwa
Chalkopiryt
CuFeS2
szaro-żółta
Chalkozyn
Cu2S
szara
Kowelin
CuS
szaro-fioletowa
Bornit
2Cu2S·CuS·FeS
szaro-różowa
Tetraerdyt
Cu3SbS3 + x(Fe,Zn)6Sb2S9 zielono-szara
Malachit
CuCO3•Cu(OH)2
zielona
Azuryt
2CuCO3·Cu(OH)2
niebieska
Kupryt
Cu2O
czerwona
Chryzokola
CuO·SiO2·2H2O
niebiesko-zielona
Tennantyt
Cu12As4S13
szara
Źródło: Hammond, C. R., The Elements Handbook of Chemistry and Physics, CRC
Press, Boca Raton 2004, rozdz: Copper.6
Cyna to metal o długiej historii w przemyśle zbrojeniowym. Była
najważniejszym obok miedzi metalem strategicznym w epoce brązu i istotnym aż
do czasu zaprzestania wytopu dział artyleryjskich z brązu. Obecnie zastosowań tego
Wilczyński, P. L., O nauczaniu na temat bogactw naturalnych świata na przykładzie boksytów [w:]
Geografia w szkole, 2, 320, 2010, s. 48-61.
6
Hammond, C. R., The Elements Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press, Boca Raton 2004.
5
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metalu już nie ma tak wiele. Głównym jego przeznaczeniem współcześnie jest
pokrywanie stali, dzięki czemu konserwy z niej wykonane, przechowują żywność o
wiele dłużej, co jest istotne przy zaopatrzeniu armii na froncie. Skałą, która zawiera
rudę cyny jest kasyteryt o barwie czarnej, będący tlenkiem tego metalu.
Rudy cynku i ołowiu występują często razem, przez co wydobywane są w tych
samych kopalniach i przetwarzane w tych samych hutach. Dopiero w nich metale te
są rozłączane. Ołów występuje w postaci minerału o nazwie galena, będącego
siarczkiem tego metalu. Galena ołowiana to minerał szary, metaliczny o budowie
krystalicznej. Cynk z kolei towarzyszy ołowiowi w postaci sfalerytu, zwanego
także blendą cynkową. W odróżnieniu od galeny minerał ten ma kolor żółtometaliczny i o wiele mniejsze kryształy. Galena i sfaleryt często są ze sobą
zmieszane. Można również wydobywać rudy cynku i ołowiu ze złóż aluwialnych.
Głównym zastosowaniem cynku jest wytwarzanie elementów urządzeń
elektrycznych, np. baterii, a także wykonywanie powłok antykorozyjnych.
Przeznaczeniem ołowiu w przemyśle zbrojeniowym jest głównie produkcja
amunicji, przez co pozostaje on nadal surowcem strategicznym.
Rzadziej wydobywanym i wykorzystywanym półmetalem jest antymon.
Występuje on w postaci rud, których głównym składnikiem jest stybnit – minerał o
czarnych, połyskliwych kryształach. Zawierają one siarczek antymonu. Innym
metalem, który rzadziej się wydobywa jest rtęć, której głównym zastosowaniem jest
wytop złota. Rtęć występuje w postaci rud, których głównym składnikiem jest
cynober, czyli czerwony minerał zawierający siarczek rtęci.
Kolejną grupą surowców mineralnych są metale i kamienie szlachetne, których
głównym zastosowaniem jest pozostawanie w czystej postaci jako nośnik kapitału,
dzięki swym właściwościom i rzadkiemu występowaniu. Złoto występujące
zarówno w żyłach oraz osadach jest głównym reprezentantem tej grupy surowców.
O wiele droższym metalem jest jednak platyna i inne metale zaliczane do grupy
platynowców, jak np. pallad. O wiele powszechniejszym metalem jest srebro, które
także uznawane jest za metal szlachetny. Uzupełnieniem tej grupy surowców są
kamienie szlachetne, z których do analizy wzięto najcenniejsze, czyli diamenty.
Wszystkie surowce tej grupy pozostają kosztowne, nie tylko dzięki swej trwałości i
chemicznej obojętności, pozwalającej na długie przechowywanie w niezmienionej
postaci. Wzrost cen tych surowców wynika obecnie z tego, że mimo wzrostu
wydobycia, powiększyła się także liczba zastosowań przemysłowych, a także popyt
na wyroby przemysłowe zawierające tę grupę surowców. Wzrósł także popyt na
biżuterię i materiały kupowane w celu przechowywania kapitału w dobie utraty
zaufania do banków centralnych wynikającej z kryzysu.
Ostatnią grupą surowców mineralnych przedstawioną w tym artykule są surowce
chemiczne. Ich rola w przemyśle zbrojeniowym już nie jest aż tak wielka, jak
poprzednio opisanych grup. Do tych surowców zaliczono przede wszystkim sole:
kamienną i potasową. Ta druga jest istotna ze względu na pozyskiwanie z niej
potasu, który ma zastosowanie w materiałach wybuchowych. Pozostałe surowce
chemiczne to fosforyty i apatyty, które również można przerabiać na materiały
wybuchowe, choć głównym ich zastosowaniem pozostanie produkcja nawozów. W
grupie tej znajduje się coraz rzadziej wydobywana siarka rodzima, którą zastępuje
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się siarką pozyskiwaną z różnych procesów przemysłowych, a także magnezyty,
mika, azbest i grafit.
Przedstawione wyżej surowce mineralne podzielone na grupy stanowią
większość obecnego światowego wydobycia. Pominięto surowce powszechne, które
występują niemal w każdym kraju, jak woda pitna, piasek, glina, surowce
budowlane, np. kruszywa. Dołączenie ich do analizy nie poprawiłoby jej jakości, a
wielkości wydobycia w każdym kraju utrudniłyby skupienie się na surowcach
strategicznych. Z drugiej strony wydobycie wody w dobie kurczących się jej
zasobów, które można stosować do celów spożywczych, można uznać również za
strategiczny sektor gospodarki. Jak się okazuje, o zasoby te wybuchło dotychczas
sporo konfliktów. Nie zmienia to jednak faktu, że zarówno w krajach NATO, jak i
Wschodu nie ma większego problemu z zasobami wody pitnej.
Kraje NATO vs Rosja i jej państwa satelickie
Znaczenie surowców dla krajów wysoko rozwiniętych jest tym większe, im
bardziej ich gospodarka bazuje na przemyśle. Z kolei przemysł jest jednym z
głównych czynników bezpieczeństwa narodowego w zakresie gospodarczym a
także wojskowym. Bezpieczeństwo gospodarcze i energetyczne jest przedmiotem
zabiegów władz każdego kierującego się realną polityką państwa. Aspekty
strategiczne mają naczelne miejsce w paradygmacie bezpieczeństwa gospodarczego
Rosji i każdego innego wielkiego mocarstwa. W nauce rozwinięto szereg zagadnień
teoretycznych na ten temat, co pozwoliło utworzyć osobną subdyscyplinę
geopolityki, zwaną geoekonomią.7
Relacje między Zachodem i Wschodem mają bogate uwarunkowania
historyczne i polityczne. W niniejszym artykule pominięte zostały te aspekty, gdyż
jest to dość szeroki temat, a należało skupić się na powziętym celu, którym było
porównanie wielkości produkcji górniczej dwóch sąsiadujących ze sobą bloków.
Zwrócić jednak należy uwagę na interesy strategiczne Rosji i głównych państw
NATO. Przede wszystkim obszarem rywalizacji gospodarczej są aktualnie zasoby
rejonu Morza Kaspijskiego. Istotne zmiany następują także w polityce mocarstw
wobec zasobów Arktyki,8 do których roszczenia coraz częściej popierane są
obecnością floty i lotnictwa. Nie można także pominąć ostatnich wydarzeń
ukraińskich, których przedmiotem jest Donbas – donieckie zagłębie przemysłowe.9
Powyższe przykłady rywalizacji podkreślają opozycyjność wobec siebie Rosji i
jej państw satelickich a bloku państw zachodnich. Ponadto zwrócić można uwagę
na istotność także innych obszarów sąsiadujących, takich jak Bałkany,10 Bliski

Pronińska, K. M., Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia
surowców energetycznych, DW Elipsa, Warszawa 2012.
8
Graczyk, P., Arktyka i geopolityka. Obszar Arktyki w perspektywie wybranych koncepcji
geopolitycznych i geostrategicznych [w:] Przegląd geopolityczny, 2, 2010, s. 121-142.
9
Zapałowski, A., Ukraina i Europa Wschodnia. Geopolityczne wyzwania dla Polski i Rosji, Instytut
Geopolityki, Częstochowa 2014.
10
Hebda, W., Projekty energetyczne na Bałkanach – szansa wzmocnienia bezpieczeństwa
energetycznego Europy [w:] Hudzikowski, M., Zapałowski, A. (red.), Studia wschodnie. Polityka –
Gospodarka – Bezpieczeństwo, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2014, s. 117-148.
7
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Wchód i Chiny.11 Nie do przecenienia jest także polityka prowadzona przez wielkie
korporacje wydobywcze, którą opisał na przykładzie Gazpromu W. Michałowski.12
Międzynarodowe stosunki gospodarcze obecnie oparte o internacjonalizację
procesu gospodarowania i różne teorie handlu międzynarodowego,13 wskazują, że
w dobie kryzysu może dojść do zaostrzenia sytuacji politycznej na świecie, w
efekcie której Polska będzie krajem frontowym NATO. We wprowadzeniu
uzasadniono istotność tego tematu badawczego.
Zarówno państwa NATO jak i Rosja i jej państwa satelickie nie mają takiej
samej polityki gospodarczej. Szczególnie w obliczu kryzysu energetycznego
wychodzą na jaw partykularne interesy poszczególnych państw.14 Państwa
zachodnie w zależności od przynależności od Unii Europejskiej stają niekiedy w
opozycji wobec USA. Jednakże ze względu na cele niniejszego artykułu jako
wyznacznik przynależności do Zachodu ustanowiono sojusz militarny, jakim jest
NATO. Aktualnie do organizacji tej należą następujące państwa: Albania, Belgia,
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania z Grenlandią, Estonia, Francja i jej terytoria
zależne, Grecja, Hiszpania, Holandia i jej terytoria zależne, Islandia, Kanada,
Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i jej
terytoria zależne oraz Włochy.
Przynależność do bloku militarnego wschodniego kręgu kulturowego jest dużo
trudniej określić. Prawosławie, które wyznacza granicę Wschodu występuje daleko
szerzej niż sięgają polityczne wpływy Moskwy. Przykładem może być tu Grecja,
Rumunia i Bułgaria, które należą do NATO. Dlatego ograniczono Wschód do
obszaru postsowieckiego. Ponadto tylko niektóre z państw postsowieckich
zaliczono do wschodniej części porównywanych krajów. Należą oczywiście do nich
Federacja Rosyjska i Białoruś, które pod względem militarnym współpracują ze
sobą najbliżej.15 Do tych państw zaliczono także Ukrainę, choć początkowo jej
przynależność była kwestią otwartą. W obecnej sytuacji, której wyznacznikiem
było niewielkie zaangażowanie Zachodu na Ukrainie oraz skuteczne
przeprowadzenie inwazji na Krym przez Rosję, stwierdzić można, że w sytuacji
konfliktu na większą skalę państwo ukraińskie będzie musiało podporządkować się
woli Moskwy.16 Ze względu na niechęć Mołdawii do NATO sądzić można, że kraj
ten wobec strachu przed utratą Naddniestrza również stanie po stronie Rosji.
Spośród państw kaukaskich Rosja może cieszyć się poparciem jedynie Armenii.
Ani Gruzja, wojująca Rosją w r. 2008, ani Azerbejdżan, mający bardzo bliskie
stosunki z Turcją, nie zostały wliczone w krąg państw Wschodu. Z oczywistych
Specjalski, M., Geopolityka Jedwabnego Szlaku [w:] Rurociągi, 3-4/68, 2013, s. 21-28.
Michałowski, W., W pętli Gazpromu, Antyk – Marcin Dybowski, Warszawa 2013.
13
Budnikowski, A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2003.
14
Kuciński, K., Istota kryzysu energetycznego [w:] Kuciński, K. (red.), Energia w czasach kryzysu,
Difin, Warszawa 2006, s. 13-36.
15
Raś, M., Doktrynalne uwarunkowania polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej [w:] Czajkowski,
M., Cziomer, E. (red.) Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw członkowskich WNP, WNPiSM UJ,
Kraków 2006, s. 25-31.
16
Zapałowski, A., Ukraina i Europa Wschodnia. Geopolityczne wyzwania dla Polski i Rosji, Instytut
Geopolityki, Częstochowa 2014.
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względów jako kraje NATO z dawnego postsowieckego obszaru wpływów wyjęte
zostały także państwa bałtyckie. Grupą państw współpracujących z Rosją są
podmioty polityczne Azji Środkowej: Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan,
Turkmenistan i Uzbekistan. Wszystkie wymienione państwa po jednej i po drugiej
stronie przedstawia ryc. 1.
Ryc. 1: Rozmieszczenie analizowanych krajów.

„Zachód”

„Wschód”

Źródło: NATO - Campaign for Nuclear Disarmament: http://www.cnduk.org/getinvolved/activist-centre/item/1111-map-of-nato (28.06.2014); Rosja i państwa
satelickie – opr. własne.
Globalny kryzys gospodarczy a przemysł i wydobycie
Światowy kryzys gospodarczy trwa już od 2007 roku. Pozwoliło to naukowcom
omówić ten temat ze szczegółami. Kryzys gospodarczy może wpływać na sytuację
demograficzną,17 migracje,18 produkcję przemysłową,19 wzrost gospodarczy20 oraz
wynajdywanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce surowcami,21 a także w
przemyśle zbrojeniowym.22 Nie zamyka to pełnej listy interakcji między
zjawiskami kryzysowymi a gospodarką. Skupiając się na wydobyciu surowców
Rettinger, R., Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację demograficzną Ukrainy [w:] Prace Komisji
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 2011, s. 51-58.
18
Nowotnik, D., Migracje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu
gospodarczego [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18,
2011, s. 59-70.
19
Rachwał., T., Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce [w:] Prace Komisji
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 2011, s. 99-113.
20
Zioło, Z., Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji [w:]
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 2011, s. 9-32.
21
Kuciński, K., Istota kryzysu energetycznego [w:] Kuciński, K. (red.), Energia w czasach kryzysu,
Difin, Warszawa 2006, s. 13-36.
22
Wilczyński, P. L., Sektor zbrojeniowy jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [w:] Prace
Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 2013, s. 133-156;
Wilczyński, P. L., Innowacje w zbrojeniach i obronności jako katalizator przemian technologicznych
[w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 2012, s. 124133; Wilczyński, P. L., Inwestycje w zbrojenia w czasach kryzysu [w:] Przedsiębiorczość – Edukacja,
9, 2013, s. 227-243.
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niżej została przedstawiona analiza porównawcza omawianych krajów. Zanim
jednak pokazane zostaną szczegółowe wyniki produkcji górnicze, warto skupić się
również na aktualnej sytuacji przemysłu zbrojeniowego. Kryzys wpłynął na fakt, że
zbrojenia stały się zbyt drogie dla niemal każdego kraju, co zostało przewidziane
jeszcze zanim kryzys nastąpił.23
Obecnie jedynie dwa światowe mocarstwa są w stanie produkować każdy rodzaj
ciężkiego uzbrojenia. Są to USA i Rosja, co wpłynęło także na wybór i istotność
podejmowanego tematu. Również w Europie, Indiach i Chinach można skorzystać z
szerokiej gamy oferowanego uzbrojenia (ryc. 2).
Zmniejszająca się liczba zakładów produkcyjnych, które SA w stanie
produkować uzbrojenie zarówno na rynek krajowy jak i eksport w czasach kryzysu
zmniejszyła się poprzez licznie dokonywane przejęcia i fuzje. Kryzys spowodował
zmniejszenie zamówień z jednej strony, zaś z drugiej nastąpiło zwiększenie popytu
spowodowane rosnącym zagrożeniem destabilizacją.24 Bardzo dobrze przedstawia
to ryc. 3. Okazuje się, że Zachód zmniejszył wydatki na zbrojenia, zaś Wschód z
Rosją na czele powiększył je o wiele bardziej niż bogate państwa Bliskiego
Wschodu. Udowadnia to po raz kolejny wagę tematyki przedstawionej w tym
opracowaniu. Dane te wskazują na to, kto szykuje się do wojny i to, kto tę wojnę
może przegrać, gdyż będzie nieprzygotowany zgodnie z maksymą: Si vis pacem
para bellum.
W przemyśle wydobywczym również widać pewne zmiany (ryc. 4) związane z
kryzysem i polityka gospodarcza państw, szczególnie Rosji, 25z nim związanych. W
okresie ostatnich dwóch dekad nastąpiły powolne zmiany w gospodarce Europy,
które doprowadziły do zmniejszenia lub radykalnego zamknięcia większości
kopalni. W odróżnieniu od kontynentalnej części Europy, Wielka Brytania wraz z
Kanadą i USA kontynuowały rozwój górnictwa. spowodowało to duże
dysproporcje w dostawności surowców mineralnych w Europie, co zahamowało
rozwój gospodarczy i przyspieszyło procesu7 integracji gospodarczej z krajami
Europy Środkowo- Wschodniej w ramach Unii Europejskiej. W odróżnieniu od
Europy, Rosja i kraje postsowieckie miały swoje górnictwo na najniższym
poziomie na początku lat dziewięćdziesiątych. Od tamtej pory Rosja stabilnie
rozwija sektor górniczy, otwierając nowe kopalnie, głównie na Syberii i Dalekim
Wschodzie. Z pozostałymi krajami różnie się działo w tym okresie. Kazachstan
rozwijał wydobycie, a Ukraina zmniejszała. Zależało już to od wewnętrznej polityki
poszczególnych państw.

Munkler, H., Wojny naszych czasów, WAM, Kraków 2004.
Wilczyński, P. L., Inwestycje w zbrojenia w czasach kryzysu [w:] Przedsiębiorczość – Edukacja, 9,
2013, s. 227-243.
25
Wilczyński, P. L., Surowce mineralne Rosji [w:] Sykulski, L., (red.) Studia nad rosyjską geopolityką,
Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa 2014, s. 47-68.
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Ryc. 2: Aktywne linie produkcyjne ciężkiego uzbrojenia.

Źródło: Wilczyński, P. L., Sektor zbrojeniowy jako czynnik rozwoju gospodarki
opartej na wiedzy [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa
Geograficznego, 21, 2013, s. 133-156.
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Ryc. 3: Wydatki na zbrojenia w czasach kryzysu.

Źródło: Wilczyński, P. L., Inwestycje w zbrojenia w czasach kryzysu [w:]
Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 2013, s. 227-243.
Ryc. 4: Wydobycie ropy naftowej, węgla i rud żelaza w krajach NATO i Rosji
wraz z potencjalnymi sojusznikami w latach 1994-2012.
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Źródło: Opracowanie własne na podst. danych BGS i USGS.26
British Geological Survey: http://www.bgs.ac.uk/products/minerals/statistics.html (20.04.2014); US
Geological Survey: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/myb/ (20.04.2014).
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Wydobycie surowców energetycznych
Ponieważ mapy tradycyjne pokazują dużo więcej niż słowa postanowiono
ograniczyć tekst następnych podrozdziałów i zastąpić je niezbędnymi rycinami
uzupełnionymi o krótkie komentarze.
Wydobycie surowców energetycznych poza uranem stanowi domenę Zachodu
(ryc. 5). Jedynie jeszcze w wydobyciu gazu ziemnego kraj Wschodu, jakim jest
Rosja, ma pierwsze miejsce. Spośród analizowanych państw wydobycie ropy
największe jest w USA i Rosji. Zauważyć można zmniejszanie się wydobycia z
zasobów Morza Północnego, zaś wydobycie u liderów systematycznie rośnie.
Czołówkę stara się dogonić Kanada.
W wydobyciu gazu ziemnego, dzięki wydobyciu gazu z łupków, USA
wyprzedziło Rosję. Pozostałe kraje nie mają wielkich zasobów, choć niektóre z
nich, jak Kanada i niektóre państwa Azji Środkowej, mogą sobie pozwalać nawet
na eksport. Można zwrócić uwagę na wzrost wydobycia zarówno w USA, jak i
Rosji i krajach takich jak Norwegia, Turkmenistan i Uzbekistan. Zasoby gazu na
Morzu Północnym nadal pozostają niewyczerpane, dlatego tylko część Europy
uzależniona jest od importu tego surowca z Rosji, z którą łączy je sieć gazociągów.
W wydobyciu węgla niekwestionowanym liderem mimo międzynarodowej
presji ekologicznej są Stany Zjednoczone. Dynamicznie rozwijające się tam
górnictwo tego surowca zaspokaja w pełni olbrzymi popyt tego kraju. Dużo węgla
wydobywa się również w Rosji, lecz głównie z dalekich złóż syberyjskich.27 W
Europie głównymi producentami tego surowca pozostają Niemcy i Polska, a po
stronie Wschodu Kazachstan. W Europie wydobycie węgla ma tendencję
spadkową, zaś w Kazachstanie rośnie.
Uran jako surowiec strategiczny nie jest już wydobywany w krajach Europy
zachodniej, poza Czechami. Na Zachodzie nowym liderem produkcji uranu jest
Kanada, która w ciągu ostatnich dwóch dekad wyprzedziła USA i Francję. Spośród
krajów Wschodu wyjątkowo dynamicznie rozwija wydobycie uranu Kazachstan.
Spore złoża ma nadal Rosja i Uzbekistan, a także Ukraina.
Wydobycie żelaza i metali uszlachetniających stal
W wydobyciu żelaza i innych metali służących do uszlachetniania stali, jak
ukazuje rycina 6, Europa praktycznie się nie liczy. Większość surowców tych na
Zachodzie wydobywa się w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, a także we
francuskiej posiadłości na Oceanie Spokojnym – Nowej Kaledonii. Rosja i
Kazachstan są potentatami w wydobyciu tych rud, przy czym w obu tych krajach
poza niektórymi wyjątkami, wydobycie wzrasta (ryc. 6).
Rudy żelazne wydobywane są najwięcej w Rosji, spośród analizowanych
krajów. Wschód dysponuje także bogatymi złożami rud żelaznych w okolicach
Krzywego Rogu na Ukrainie. Kraje NATO mogą obecnie dysponować złożami
żelaza w USA i Kanadzie, zaś pozostałe kraje zamknęły wydobycie lub prowadza je
na niewielką skalę.

Wilczyński, P. L., Surowce mineralne Rosji [w:] Sykulski, L., (red.) Studia nad rosyjską geopolityką,
Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa 2014, s. 47-68.
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Ryc. 5: Wydobycie surowców energetycznych na analizowanym obszarze.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USGS.28

28

US Geological Survey: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/myb/ (20.04.2014).
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W razie zapotrzebowania na Zachodzie może zabraknąć także zasobów
manganu i chromu. Niewielkie ilości tych metali znajdują się w czynnych
kopalniach na Bałkanach. Z kolei Wschód ma bogate złoża manganu na Ukrainie i
w Kazachstanie, który również jest liderem w produkcji rud chromu.
Spośród pozostałych metali uszlachetniających stal wyróżnić należy molibden,
którego liderem w produkcji są Stany Zjednoczone. Produkują one takie ilości tego
metalu, że mają niemal monopol. Między państwami Wschodu i Zachodu w
produkcji niklu zaistniała pewna równowaga, gdyż zarówno Kanada, jak i Rosja
produkują go podobne ilości. Taka sama sytuacja dotyczy także rud wolframu i
kobaltu, przy czym ten ostatni w dużych ilościach można także sprowadzać z
Nowej Kaledonii. Ostatni metal tej grupy, jakim jest wanad, jest praktycznie, pod
względem produkcji, w rękach Rosji.
Wydobycie pozostałych metali podstawowych
Służące do produkcji aluminium boksyty przestały być wydobywane w znacznej
mierze w Europie i Ameryce Północnej już pod koniec lat 80. Wyjątkiem jest
Grecja (ryc. 7). Zapotrzebowanie Zachodu na ten surowiec może być w niewielkim
stopniu zaspokajane rosnącym wydobyciem w Turcji. Na Wschodzie wydobycie
boksytów rośnie w Rosji i na Kazachstanie.
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na stopy tytanu, rośnie na Zachodzie
również wydobycie tego surowca. Największym producentem jest Kanada, a także
sporo wydobywa się w Norwegii. W ciągu ostatnich dwudziestu lat, wydobycie
tytanu ruszyło także w USA i Wielkiej Brytanii. Pod Suwałkami Polska również ma
bogate złoża tego surowca, jednak pozostaje on poza eksploatacją. Po drugiej
stronie, Rosja nie ma wielkich zasobów tego metalu i jest uzależniona od importu,
który głównie zabezpieczany jest surowcem z Ukrainy.
Wydobycie rud miedzi największe spośród analizowanych krajów jest w
Stanach Zjednoczonych. Na zachodzie znaczącymi eksporterami miedzi są także
Kanada i Polska. Spośród państw Wschodu, bogate złoża miedzi i rozwijająca się
ich eksploatacja ma miejsce w Rosji i w Kazachstanie.
Wydobycie rud cyny w ciągu ostatnich dwudziestu lat na całym świecie bardzo
się zmniejszyło. Portugalia, która niegdyś była jednym z czołowych producentów
tego metalu, a także Wielka Brytania, zakończyły eksploatację. Rudy cyny to
jedyny surowiec, który już nie jest w ogóle wydobywany w krajach NATO. Z kolei
Rosja utrzymuje niewielkie kopalnie tego surowca na Dalekim Wschodzie.
Wydobycie rud cynku i ołowiu w Europie praktycznie zmalało do wielkości,
które można uznać za nieznaczne. Eksploatacja tego surowca rośnie obecnie
jedynie w USA, a drugim producentem spośród analizowanych państw pozostaje
Kanada. U krajów Wschodu, Rosja rozpoczęła wydobycie z nowych złóż na
Syberii, przez co wyprzedziła wiele innych krajów w produkcji.
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Ryc. 6: Wydobycie żelaza i metali uszlachetniających stal w analizowanych
krajach.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USGS.29
29
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Ciekawa sytuacja pojawiła się w ciągu ostatnich dwudziestu lat w produkcji rud
antymonu. Niegdyś głównym producentem były Chiny, które niespełna
dwadzieścia lat temu dokonały próby przejęcia rynku, przez co wiele kopalń w
różnych krajach przestało być dochodowymi. Szczególnie na początku XXI wieku,
wiele krajów przestało wydobywać antymon. Obecnie sytuacja się unormowała i w
krajach Zachodu największym producentem tego surowca jest Kanada, a na
Wschodzie Rosja i Tadżykistan.
Rudy rtęci stają się coraz rzadziej wykorzystywane w przemyśle, przez co spada
ich wydobycie. Zachód wydobywa ich nieznaczne ilości, a w krajach Wschodu
wydobycie rtęci w Rosji i w Tadżykistanie można nazwać jedynie wspomnieniem
dawnej świetności.
Metale ziem rzadkich, których zastosowanie wzrastało dynamicznie w latach 90tych, były wtedy wydobywane w największej skali w Stanach Zjednoczonych.
Później, gdy o wiele tańsza okazała się eksploatacja złóż w Chinach, Stany
Zjednoczone przestały mieć opłacalne wydobycie u siebie. Od tamtej pory ani w
krajach Zachodu, ani wschodu metale ziem rzadkich nie są wydobywane. Jedynym
wyjątkiem jest Estonia, która razem z nie należącą do NATO Finlandią, okazała się
szczęśliwym posiadaczem bogatych złóż.
Wydobycie metali i kamieni szlachetnych
Wydobycie złota w Europie prawie nie występuje. Spośród krajów Zachodu, jak
i Wschodu, największymi producentami tego cennego metalu są największe
mocarstwa – USA i Rosja.
Największym wydobyciem srebra spośród przedstawionych państw poszczycić
się może Polska, choć niewiele mniej wydobywa się także w rozwijającej
eksploatację Rosji oraz w Stanach Zjednoczonych. Duże wydobycie tego
szlachetnego metalu występuje także w Kazachstanie, Kanadzie i od niedawna w
Turcji.
Najbardziej cenny metal, jakim jest platyna, jest wydobywany w analizowanych
krajach jedynie w Rosji. Inne kraje posiadają jego śladowe ilości. Pamiętać jednak
należy, że jest to metal bardzo rzadki, którego światową produkcję mierzy się w
kilogramach, a nie tonach i to wraz z innymi metalami grupy platynowców.
Kamienie szlachetne, jakim są diamenty, wydobywany jest w największej ilości
na Syberii spośród branych pod uwagę państw. Od niedawna również Kanada
rozpoczęła wydobycie, które stale rośnie. W analizie (ryc. 8) nie ujęto diamentów
produkowanych syntetycznie.
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Ryc. 7: Wydobycie metali przemysłowych podstawowych, poza żelazem, w
analizowanych krajach.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USGS.30

30

US Geological Survey: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/myb/ (20.04.2014).
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Ryc. 8: Wydobycie metali i kamieni szlachetnych w analizowanych krajach.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USGS.31

31
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Wydobycie surowców chemicznych
Wydobycie surowców chemicznych systematycznie maleje na całym świecie.
Wiele krajów przestaje wydobywać te surowce. Na Zachodzie rośnie jedynie
wydobycie soli kamiennej. W Niemczech i Kanadzie wydobycie soli potasowej
bardzo się zmniejszyło. Wielokrotnie spadło także wydobycie fosforytów. Siarka
pozyskiwana jako odpad w różnych procesach przemysłowych, też przestaje być
wydobywana. Zmniejsza się również wydobycie magnezytów, miki, azbestu i
grafitu.
Wśród krajów Wschodu wydobycie surowców chemicznych tak bardzo nie
spadło. Wzrosła podaż soli kamiennej i soli potasowej, natomiast spadła fosforytów
i siarki. Rosja jest jednym z czołowych producentów azbestu. Posiada także złoża
magnezytów i miki, co zaspokaja ewentualne potrzeby państw Wschodu. Bardzo
zmniejszyła się produkcja grafitu na Ukrainie, lecz jest on zastąpiony rosnącym
wydobyciem tego surowca w Rosji (ryc. 9).
Perspektywa długookresowa - wnioski
Reasumując i odnosząc się do założonych celów, stwierdzić należy niepokojący
fakt zmniejszania się wydobycia w krajach zachodnich, a rosnący dynamicznie w
krajach Wschodu. Oba bloki posiadają eksploatowane złoża każdego z badanych
zasobów, oprócz jednego wyjątku, jakim są rudy cyny w krajach NATO. Spadek
wydobycia, głównie w Europie wynika zapewnie z polityki Unii Europejskiej.
Wydobycie w krajach nie należących (USA, Kanada, Albania, Norwegia) nie jest
poddane tej tendencji i raczej nie jest to przypadek.32
W związku z powyższą tendencją związaną z pozamykaniem większości
istniejących w latach 90-tych kopalń, przy czym większość tych złóż nie została
wyczerpana, stwierdzono głębokie uzależnienie Europy od dostaw podstawowych
surowców. Z geoekonomicznego punktu widzenia jest to sytuacja skrajnie
niebezpieczna dla gospodarek tych państw.
Pod względem produkcji górniczej oba bloki pozostają w stanie względnej
równowagi. Tylko w przypadku niektórych rodzajów zasobów któreś państwo
jednego lub drugiego bloku ma przewagę zbliżoną do monopolu. Przy tym należy
pamiętać, że braki niektórych surowców dużo częściej występują na Zachodzie, niż
na Wschodzie.
Analizując sytuację geoekonomiczną oraz wydobycie surowców należy
stwierdzić, że po obu stronach w sytuacji konfliktu może wystąpić silne
uzależnienie od dostaw z państw trzecich. Coraz lepsze stosunki Rosji i Chin
wskazują na to, że gdy dojdzie do globalnego starcia, Rosja i kraje Wschodu mogą
liczyć na dostawy z „państwa środka”. Będą one zabezpieczone, gdyż mogą
odbywać się droga lądową. Spojrzenie na mapę, w mniej korzystnym świetle stawia
kraje NATO, które oddzielone są od siebie Oceanem Atlantyckim. W tej sytuacji
floty państw NATO nie mogą przegrać konfrontacji na oceanie. Sprawiłoby to, że
gospodarki europejskie szybko straciłyby możliwość nie tylko produkowania
32
Wojtowicz, N., Geopolityka energii Unii Europejskiej [w:] Hudzikowski, M., Zapałowski, A., Studia
wschodnie. Polityka – Gospodarka – Bezpieczeństwo, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2014, s. 149164.
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zaawansowanych technologicznie broni, ale także tej najbardziej podstawowej. W
takiej sytuacji nie może radować fakt, że kraje Zachodu mają więcej zasobnych w
surowce sojuszników, jak Australia. Są one zbyt oddalone, by stanowić tak dobre
zaplecze jak Chiny dla Rosji.
Ryc. 9: Wydobycie surowców chemicznych w analizowanych krajach.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USGS.33
33

US Geological Survey: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/myb/ (20.04.2014).
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Analizując wpływ kryzysu na zmiany wydobycia zauważono kolejny fakt
różnicujący Zachód i Wschód. Kraje Wschodu, które mają o wiele bardziej
upaństwowioną gospodarkę górniczą okazały się o wiele bardziej stabilne pod
względem wydobycia od krajów NATO. Okazuje się, że zachodnie korporacje
wydobywcze są bardziej narażone na wahania koniunkturalne na rynkach
światowych, niż spółki państw Wschodu.
Podsumowując analizowane zagadnienia podkreślić należy istniejąca potrzebę
strategicznej reindustrializacji państw Zachodu ze szczególnym uwzględnieniem
państw Unii Europejskiej. O ile nie wolno naruszać zasad wolnego rynku i
zdroworozsądkowej opłacalności,34 o tyle w przypadku rządów państw, utrzymanie
możliwości produkcyjnych zamykanych kopalń powinno być traktowane nie w
charakterze inwestycji, która ma się zwrócić, lecz tak jak wydatki na zbrojenia, w
charakterze ubezpieczenia na wypadek wojny i odcięcia dostaw z rynków
światowych. Zgadzając się z tym, że w niektórych krajach wydobycie
poszczególnych surowców na skalę przemysłową może być nieopłacalne to
utrzymanie samej możliwości wydobycia nie jest na tyle kosztowne, aby z niego
rezygnować, jako z zabezpieczenia własnej gospodarki.
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SUMMARY
NATO and Post-Soviet Countries Mineral Industry Production
This paper focuses on contemporary mining industry situation of two
civilizations: West (Europe, North America, Australia and New Zealand) and East
(Russia and Rest of post-soviet area). Analysis conducted in this paper shows
changes in production output of most mineral resources in years of general
prosperity (2001-2007) as well as years of crisis (2008-2012). All data were
collected from two sources: USGS and BGS. Main aim of analysis was comparative
description of future perspectives of world economy. Besides collected data were
useful for studies in geoeconomics, resource and energy security of both
cultural/military blocks. Reported inequalities in mineral production were shown in
tables as well as specially prepared maps, what puts this paper in good position as
start-point of any discussion about future security, geopolitics and geoeconomics of
those two parts of the world.
Key words: mineral resources, NATO, post-soviet countries.
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FUNCTIONING CONDITIONS, ACTIVITY
AND CITIZENS’ APPRAISAL OF THE TERRITORIAL
SELF-GOVERNMENT IN A CITY WITH COUNTY
RIGHTS ILLUSTRATED WITH THE EXAMPLE
OF PRZEMYŚL
Abstract
The subject of the present article is the activity of the territorial self-government in
a town with county rights. We will aim to present the conditions in which Polish
self-government was formed and how it functions at present, focusing particularly
on the functioning conditions of a city with county rights in Eastern Poland, socalled Poland B. We will consider both the functioning conditions of self
government which may be characteristic to self-governments throughout Poland, its
eastern part as well as the conditions specific to the self-government of Przemyśl.
This will involve examining economic conditions as well as historical, geopolitical,
legal and social ones. We will begin with a brief analysis of the concept of selfgovernance and the long way Polish democracy has come from the beginning if its
existence until the present system. Then, we will present the functioning conditions
of one of the cities with county rights in the Podkarpackie Voivodeship and discuss
its activity, citizens’ appraisal as well as the initiatives undertaken by its citizens
and by the citizens of its surrounding areas. The suggested categories of conditions
include both internal and external ones. They are all interdependent. As the
analyses presented in this article indicate, the formation and functioning of
Przemyśl self-government were influenced not only by its geopolitical location but
also by Austrian Partition, Polish Peoples’ Republic, administrative reform of 1999
and its multinational character. What is more, currently, the funds obtained from
the European Union have a significant influence on the development of selfgovernment in Przemyśl, and also throughout Poland. However, the way they are
used must be constantly monitored and adopted to local conditions and needs.
In the analyses we have used i.a. the results of surveys conducted in 2010 for the
purposes of a project entitled “Przemyśl in Public Opinion”, and also Polish
nationwide study on communes carried out in 2013 by Grzegorz Gorzelak and
Bohdan Jałowiecki’s team. Moreover, data included in the strategic documents on
the development of Przemyśl has also been used.
Key words: self-governance, local activity, functioning conditions, development
factors, European Union fund, city with county rights.
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The idea of self-governance
The main assumption behind democracy as a political system is the power of the
people. It is the rule of the majority of citizens that should decide on the actions to
be undertaken. Exercising democratic authority on a local level is facilitated by a
territorial self-government. The concept of the territorial self-government results
from a conviction that the people living close to and ingrained in a given
community know best what is good for them. It was stressed by the authors of the
European Charter of Territorial Self-Government1. According to E. Ochendowski,
“A territorial self-government is the union of local community, distinguished in the
structure of a state and organized under the law, which has been appointed with a
view to executing public administration and equipped with financial means
allowing for fulfilling the tasks allotted”2. Self-governance is thus based on an
independent management of public affairs by the people directly concerned. It is an
element of decentralization of public authority, since the central government
transfers some of its authority over an area to its residents. The basis for the present
self-government operation in Poland is the Constitution of the Republic of Poland
of 2 April 19973. Residents exercise power over a given area in two ways. Firstly, in
a direct way, by electing their representatives in the local authorities (representative
democracy); secondly, by means of a referendum through which they decide, by a
majority vote, on certain matters (direct democracy). It should be noted that the
self-government fulfils tasks in its own stead and responsibility, obeying the
principles of subsidiarity, self-reliance and competence presumption of a territorial
self-government. What should be stressed is the fact that a three-tier structure of
a territorial self-government has been in effect in Poland since 1999. It divides the
country into voivodeships (provinces), powiats (counties) and communes (gminas).
The principle of subsidiarity takes the form of help to a lower level unit from a
higher level unit while accomplishing tasks which cannot be realized by the former
due to their scope. Therefore, the county authorities fulfil the tasks encompassing
more than one commune, and a voivodeship the tasks of more than one county.4
The history of self-governance in Poland
The tradition of self-governance in Poland dates back to 16th century, the time
of Nobles’ Democracy and nobles’ territorial self-governments. The Nobles’
Democracy, however, differed significantly from modern self-governance. It was
rather, as described by Hubert Izdebski, “feudal non-centralization,” since only the
nobles were given the right to vote. Only the Constitution of 3 May, 1791 extended
liberties onto different social groups.5 A modern Polish self-government has its
roots in the period of Partitions. After 1918 the self-government solutions were
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu 15października 1985
r. (Dz.U. 1994 nr 124, poz. 607), s. 1-2.
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53-54.
1

134

adopted after each partitioner, but it was standardised as early as in 1921 by the
March Constitution of Poland. Unfortunately, after the World War II and the advent
of People’s Republic of Poland, the power in the country was strictly centralized
and territorial self-governments were replaced by National Councils. Only
unprecedented events of 1989, initiated by the decisions made at Magdalenka and
the subsequent Round Table Talks, reinstated self-governance by means of the
Commune Self-government Act of 1990.6
25 years of Polish self-government
25 years have passed since the first post-communist self-government reform.
Poland is still a relatively young democracy, whose political system is now
beginning to take form. It is reflected by the reforms carried out after the change of
the political system. Since passing the amendments to the Constitution of the
Republic of Poland of 1997 and the introduction of a three-tier self-government in
1999 the most important changes related to self-governance in Poland were the
enactment of the Act on Direct election of Commune Head / Administrator and
Mayor in 2002 and the introduction of the act that transfers a substantial part of
former authority from a provincial governor to self-governments. The Act has been
in effect since 1 January, 2006. It is necessary to point out that not only young
democratic countries undergo constant reforms. Hubert Izdebski claims that western
democracies, considered by many mature states, reform their territorial
administrations while constantly struggling with various problems. According to
Izdebski the conditions for self-government functioning are modified by three
major factors: politicisation of territorial self-government involved in national
political struggles; capital concentration, both on a national and global scale, which
limits the possibility of communes to control economical activities conducted
within their areas; and the technological progress, which on the one hand enables
offices to have better contact with citizens and, on the other hand, favours
centralisation of power.7 Surely such problems can be noticed in the functioning of
Polish territorial self-governments. The problems of self-government in Przemyśl
are good examples, which will be described in the present article.
The European self-governments function in the face of ageing population and
disappearing of cities. As pointed out by Andrzej Majer, the phenomenon is slowly
reversing itself and foreshadows the revival of cities which are “generators” of
development8 and, as Gorzelak shows, they allow proper functioning of local
systems (counties).9 By means of analysing French Communes Magdalena
Górczyńska claims that not always the solutions which performed well in other
countries can be easily adapted, for example, in Polish conditions. They can be
nevertheless applied as an inspiration, adapting their elements to one’s own
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situation and conditions in which given societies function.10 This is worth
remembering when preparing and implementing a development plan for communes.
Currently, the European Union funds are the chance for the development of Polish
self-governments as well as their main source of financing. However, as highlighted
by Tomasz Szkica and Agnieszka Bem, Polish self-governments have so far used
the acquired funds with the view to developing technical and communications
infrastructure within their communes11.
The functioning conditions of a self-government in Przemyśl
As mentioned earlier, changes connected to civilisation cause self-government
administration to require constant reforms. However, every local community is
unique; so as to understand the functioning specificity of territorial self-government
in Przemyśl and the problems related to it, it is necessary to start with its
functioning conditions. G. Gorzelak and B. Jałowiecki, by describing historical
functioning conditions of Polish self-governments, distinguish internal and external
factors. The former include i.a. historical determinants resulting from the division
into large geographical areas, divided in terms of their previous affiliation to the
partitioner (western and northern lands, Greater Poland, Congress Poland, and
Galicia). The latter comprise European funds, which have become a basic source of
financing for Poland’s development, as claimed by the above mentioned authors.12
The problems with the financing of local authorities’ operation in Europe expressed
before also concern Polish ones. The results of the research conducted by Gorzelak
and Jałowiecki show that the growth of local budget is the first and foremost
postulate. Regular responsibilities of communes resulting from the tasks allotted as
well as limited means in the form of government subsidies make the local
authorities display relatively little freedom in budget management.13
Moreover, as Gorzelak points out, the problem of Polish self-governments is the
fact that programmes and projects are devised to fit the financial means available;
there is no will to create a consistent programme and to look for funds with that
idea in mind.14
The division into internal and external factors may be problematic depending on
the level of problem analysis (for example, the influence of political parties). That is
why in the present paper the conditions have been divided in a more detailed way,
into economical, geopolitical, legal, historical and social; nevertheless, every
category can consist of both internal and external factors.
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Economic conditions
The tendency to allocate acquired EU funds for technical infrastructure
mentioned above is also visible in Przemyśl. The analysis of expenditure spent on
the activities included in the local revitalization programme for the city shows that
more than 93% of all the funds were allotted to spatial planning and activities
(infrastructural investments, buildings renovation, etc.). However, the activities in
the public sphere were given less than 5% of the funds. Going into further detail,
one may notice that the actions geared towards human resources development were
allotted only 1/3 of the 5% mentioned above. The rest of the resources were applied
to the prevention of pathology and social exclusion.15 The projects currently under
way indicate such a tendency. Among four investments, three of them concern
infrastructure, environment and quality of life (further bypass road building, low
carbon economy, the development of a functional urban area) and only one is
related to social capital (digital divide prevention).16 Such investments improve the
conditions and quality of life in the city, which is a positive phenomenon. It is
worth remembering, however, that the public sphere should be invested into as well.
In the words of Piotr Lorens, who analysed some examples from Western Europe,
technical infrastructure will not function properly without it.17
Another problem faced by the local authorities in Przemyśl is a decrease in the
number of companies. Gorzelak and Jałowiecki also point to this issue, further
noting that in former Galicia the biggest number of businesses have recently been
closed down in comparison with other regions18. This fact has also been confirmed
in the case of Przemyśl (in the years 2003-2012 the number of registered business
entities decreased from 6581 to 6014, whereby the last year taken into account an
increase of 113 entities compared to 2011 was recorded). It is worth noting that in
the whole period analysed the most numerous are companies functioning in trade
sector and repairs (between 30% and 40%) as well as real estate, corporate and
education services (between 16% and 18%).19 Furthermore, according to the
national research results, it is the enterprise of businessmen that is one of the most
significant factors behind local development20.
Geopolitical conditions
Among geopolitical conditions one can enumerate environmental and spatial
factors, such as clean air, big number of green, picturesque areas around the city
and the location in the valley of the river San. Apart from that, Przemyśl has found
M.
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itself within the influence of Poland, Ruthenia and Hungary since its beginnings, at
the intersection of the main trading router, which conditioned the functioning of the
city as early as in the Middle Ages21. In our times, the city lies in the borderland of
not only Poland, but also the European Union itself. In a certain way, such a
geopolitical location defines the direction of development policy of Przemyśl, that
is investment strategies applied by the local authorities. Agnieszka Sobala-Gwosdz
states that Przemyśl is one of “gateway cities” which, because of its location,
performs the function of a gate and an interchange between two adjacent regions.
This fact predestines the city to the development of trade, transportation and
services (especially in catering and accommodation).22 The natural values
mentioned above, as well as its rich history, big number of monuments and cultural
uniqueness resulting from the location near the border create good conditions for
the development of tourism. At the same time, some feel discouraged from locating
industrial companies in the city and its vicinity, especially heavy and chemical
industry, being more inclined towards ecological production (for example food).
The research conducted by Gorzelak and Jałowiecki show that, apart from western
and northern areas, it is the former Galicia that contains the biggest number of
tourist trade companies23. The situation of Przemyśl is also favourable towards the
cooperation on the supranational level. Nowadays, Przemyśl is cooperating with
one district and seven foreign cities. The first cooperation agreements were signed
as early as in 1993 with Padeborn in Germany and South Kesteven in the Great
Britain. Next, the city authorities established cooperation with cities in Ukraine. In
1995 the agreement with Lviv was signed, in 1997 with Kamianets-Podilskyi, in
2004 with Truskavets, in 2008 with Mostyska. Since 2003 Przemyśl has also
collaborated with a Hungarian city called Eger, and since 2010 with Humenn in
Slovakia.24
When writing about geopolitical conditions, Przemyśl’s location in the so-called
“Poland B” should also be mentioned. Even in the times of the Second Polish
Republic there were written remarks concerning the distinction between the modern
and rich western Poland and the backward and poor eastern part, which is further
confirmed by the contemporary studies. Researchers even think that the gap is
growing and, since the accession to the European Union, Subcarpathia has become
pocket of poverty.25 The research conducted by Gorzelak and Jałowiecki show that
the south-eastern Poland (the former Galicia) has nevertheless narrowed the gap
that separates it from the northern and western regions, leaving behind the former
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Congress Poland. The authors claim, however, that despite a significant progress
owing to EU funds, historical divisions resulting from partitions are still visible.26
A question remains how well Subcarpathia compares with other eastern
voivodeships. Rzeszów, the capital of the voivodeship, is often considered one of
the best examples of well-developing cities not only in Subcarpathia, but all of
Poland27. In spite of this, as shown in the analyses performed by Jacek Strojny and
Maciej Ropa-Roborzyński, Subcarpathia compares badly with regard to the number
of business entities (11th out of 16) and business entities with foreign capital (12th).
In other aspects (i.a. capital expenditures, research and development expenditures)
it fares well in comparison with eastern voivodeships, eventually having been
classified as a ninth one. Moreover, the above mentioned authors confirm that
generally eastern voivodeships are still developing much slower than the western
ones on the grounds of development and investment.28 Unfortunately, Przemyśl
County along with the city in recent years has increased the disparity in relation to
the voivodeship leaders. The analyses of human development index (Z. Hellwig’s
measure) performed by Magdalena Lęcznar support this fact. According to the
analyses, Przemyśl along with the county have fallen from the second position, just
behind Rzeszów, in 1996 to the sixth place (out of 21 counties), having been
classified behind Rzeszów, Krosno, Tarnobrzeg, Łańcut and Jarosław.29 The
internal division of Poland is also often mentioned by the participants in the
“Przemyśl in the Public Opinion” survey. Both the respondents during the
interviews and the students completing the survey forms recognized the city
location in “Poland B” as one of the disadvantages.30
Legal conditions
What influences the functioning of the territorial self-government in Przemyśl is
the consequences of the Administrative Reform of 1999, which degraded the city
from the voivodeship centre to the role of county capital by reducing the number of
voivodeships. Apart from the legal consequences of the reform, there are also other
ones. Firstly, the reform meant reducing the importance of Przemyśl in the region
and its influence on regional policy as well as decreasing population base for the
city. Secondly, transferring the voivodeship administrative bodies also entailed
reducing the amount of workplace. The further issue is the functioning of Przemyśl
as a city with county rights. Jan Paweł Tarno and his associates claim that this
construction is not a very successful one since such a city has the tasks of both
a commune and a county. The mayor and the city council, as commune authorities,
perform the functions of county authorities as well. This is a problematic solution,
because a situation may occur when there is a conflict of interests between the
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county and commune. For instance, such a situation takes place during the
restitution of expropriated property, which is owned by the city. The mayor, as the
representative of the city and the district governor must be excluded from such
administrative proceedings. This, in turn, leads to impediments and lowering the
local administration efficiency when dealing with citizens’ matters.31 Another
impediment is the fact that Przemyśl is the only city with county rights in the
Subcarpathian voivodeship which possesses both urban and rural commune. On the
grounds of that, a conflict on extending the city borders between the representatives
of the city and the commune has appeared. The conflict inhibits spatial development
of Przemyśl. Among the communes that are planned to be incorporated into the city
limits the only area that has been successfully included is Kruhel Wielki.32
Historical Conditions
Democratic institutions, such as self-governments, are shaped by history. This
fact was already shown by Robert D. Putnam in his book entitled “Making
democracy work” by describing the operation of democratic institutions in
contemporary Italy33. That is why it is also crucial to present historical conditions in
which the territorial self-government was taking form in Przemyśl. As mentioned
above, the contemporary self-government in Poland was developing in the period of
Partitions. Przemyśl was then placed under Austrian partition, so local
administration was taking form under the influence of that partitioner. Hubert
Izdebski writes that in Austrian partition self-governments developed as a part of
“the autonomy of crown lands.” One of such crown lands was Galicia, which
contained Przemyśl. Each and every crown land had its own Sejm of the Land,
which issued new acts on national matters. In Galicia there were a commune and
county self-government. The characteristic of the Galician commune selfgovernment was lack of differentiation between municipal communes and onevillage rural communes, which was rare in Europe of the time. Elections to the
authorities of Galician self-governments at that time were scarcely democratic.34
This could have been favourable towards forcing officials by the partitioner’s
authorities. In Przemyśl during the Galician period most of them were either of
German or Austrian nationality (especially in the early time, before introducing the
act on Galician autonomy)35. It did not have a positive influence on the way the city
was run and on the public trust towards the officials. The later period, namely the
time of People’s Republic of Poland, could also have had impact on the way the
J. P. Tarno i in., Samorząd terytorialny…, op. cit., s. 302.
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contemporary self-government functions not only in Przemyśl, but also in entire
country. The replacement of local authorities with national councils, which were by
and large local apparatus of central government, resulted in a deeper aversion to the
authorities. Lack of trust to any type of power can be visible even now, especially
among older citizens bearing in mind the period of socialist realism. This is also
strengthened by an acquired demanding attitude. Compulsory work for every citizen
in socialism as well as total control of almost every aspect of life gave rise to such
an attitude in a considerable part of society. Of course, it is not conducive to the
formation of civil society, the foundation of which is trust. This, in turn, hinders the
activity of local authorities and hampers public actions. In this way, we move
towards further, social conditions of a self-government operation.
Social conditions
Social conditions are connected to historical experiences, because it is the
common history that shapes local consciousness. Those relations are broadly
analysed by, for example, Barbara Lewicka36. With reference to the above
mentioned period of Polish People’s Republic Piotr Długosz points out a “mental
mismatch” of Subcarpathian inhabitants to the cultural realities of a democratic
order. In his opinion such a sudden “change in the rules of the game” causes
trauma, which has a destructive effect on the chance to adapt. Apathy and
pessimism are the psychosocial consequences. However, it is the older generation
that is burdened with the trauma and the chance to modernize our society is seen in
the youth that is growing up in a new political system.37
As mentioned in the “Przemyśl in the Public Opinion” survey, the residents of
the city highlighted multi-ethnicity as a factor that has long been shaping their
consciousness. On the one hand it can favour openness and tolerance, that is the
features attributed by those interviewed to the people of Przemyśl38, on the other
hand, it may lead to divisions within the society and lack of trust and, as a result, to
various disputes. This, in turn, can affect the functioning of local administration and
non-governmental organizations, which are vital elements of democracy. The
opinions of the people polled show that the relations between two biggest ethnic
groups (the Poles and the Ukrainians) are positive on private and interpersonal
level39. But on the institutional level there are occasional problems. One can
mention a conflict about the Carmelite Church, in which the Pope John Paul II
himself intervened40, or the question of bequeathing the Ukrainian People’s Centre
in Przemyśl to the Ukrainian community41. However, it is worth adding that up to
now the contentious issues have been resolved constructively. The opening of The
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Honorary Consulate of Ukraine in 2012 can prove the existence of dialogue
between the two nations42.
Taking the before mentioned divisions between Poland A and B, their social
aspect is also worth highlighting. The respondents during the interviews for
“Przemyśl in the Public Opinion” survey emphasized that not only the location of
the city but also the perception of Przemyśl as a city without prospects and
development carries a number of negative results. A statement made by one of the
respondents illustrates this point well: “[…] the mentality that here nothing will
turn out well, that here is Poland B and nobody will help us. Blaming everybody
and everything, but this is generally characteristic for small towns which young
people want to leave, […] people think that here they will not be successful and that
is why it’s better to leave”43. However, attempts to overcome the stereotype and
various activities to change the state of the matters are already visible, which will be
described in the next part of the article.
The activity of the self-government and cooperation with the citizens
When observing the community of Przemyśl one can notice more and less
optimistic signs (both in case of citizens and the local authorities) concerning the
functioning of democracy and public actions. Below, the activities of both local
authorities, citizens and non-governmental organisations in Przemyśl and its county
will be presented.
According to Przemyśl’s strategy for success the city authorities count on a
dynamic tourist development based on historical and natural values. Because of the
location they also want to tap into the gateway function by developing trade,
transportation and cross-border cooperation.44 The construction of a ski slope,
which was put into operation in 2006, has been the biggest investment so far. Then,
it comprised two pistes, two chairlifts and a beginners’ slope for learning how to
ski.45 Through the project co-financed by the European Union the second stage of
construction was completed: a leisure park, a snowpark next to the ski slope and a
luge track.46 The opinions on the ski slope among the respondents of the “Przemyśl
in the Public Opinion” survey were both positive and negative. The increased
tourist attraction and a bigger scope for private investors’ activity were considered
positive aspect of the investment. Among the negative aspects were: seasonal nature
of the facility, its poor technical and service infrastructure as well as dependence on
atmospheric conditions, which are not always favourable to doing winter sports in
Przemyśl even in December.47 It is shown by the fact that in the recent years the ski
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slope has been the most loss-making facility within the structure of the Sports and
Leisure Centre in Przemyśl48.
Another issue concerns the location of large-format stores in the city. Their price
competitiveness makes it difficult for small grocery stores to stay in the market. The
construction of the shopping centre close to the bypass road also hit local
tradesmen. Nevertheless, it is typical of our times. As numerous authors point out,
so-called shopping malls are remarkably more attractive spheres for the citizens
than traditional public places (squares, parks, outdoor markets, etc.)49. It is also
visible, however, that some small-scale tradesmen have found a solution to those
problems by joining the supermarket chains such as “Nasz Sklep” or “ABC.”
Moreover, they have another opportunity in offering additional services (such as
fast-food products, lottery coupons), which is still seized by few. As reported by the
president of Przemyśl branch of Merchant Congregation of Cracow, the biggest
competition for small-scale tradesmen is the presence of discount stores (i.a.
Biedronka, Lidl)50.
Przemyśl also struggles with problems concerning communications
infrastructure. The authorities plan to encompass the city with a network of bypass
roads. As shown by the traffic intensity research results included in the report on the
city of Przemyśl condition, the eastern bypass road already in use has relieved the
congestion in the city centre51. The south-eastern bypass road that is nearing
completion will surely contribute to the phenomenon. The communications
infrastructure repairs taking place since 2005 have significantly improved the
quality of life in Przemyśl.
A very low voter turnout during the referendum on the revitalisation of the
market square in Przemyśl can prove weak citizen’s involvement in the selfgovernmental activity. The referendum itself was a grass-roots initiative, initiated
by the citizens, which is a positive thing.52 The voter turnout of 19,4%53, however,
shows little involvement in the matter as well as yet insufficient awareness
regarding the possibility of taking part in public life or even continuous distrust
towards the public authorities. Katarzyna Dzieniszewska-Naroska shows that a low
voter turnout in referenda is quite a common phenomenon in Poland. The author
relates this fact to the practice of referenda on commune council dismissals and
adds that it is the supporters of the dismissal that take part in the referendum, not
the opponents.54 Similarly, in referendum on Przemyśl’s market square, most
M. Godos, Nie śpię przez stok narciarski. Rozmowa z dyrektorem Przemyskiego Ośrodka Sportu i
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participants were against the changes suggested by the city authorities.55
Nevertheless, the results of the research conducted in 2010 show that such an
attitude is also displayed by most people participating in interviews and surveys.
Despite the organisation of a public debate on the future appearance of the market
square56, a little progress has been made in the matter so far. The realisation of the
underground tourist route project, giving visitors the access to the so called
“Przemyśl Royal Route” and leading through the underground corridors and cellars
under the Old Town and the market square, is coming to an end57.
Small effectiveness and insufficient reach of the social consultations concerning
the realization of the Local Revitalization Program of Przemyśl also constitute
another problem. Only four remarks were reported during the consultations. Three
of them concerned the formal adjustments of one project, and the latter pertained to
the already mentioned revitalization project of the main square area58.
The fact that the inhabitants of Przemyśl did not settle for the sole criticism of the
revitalization project proposed by the self-government can be regarded as a
positive, reinvigorating stimulus. The group of inhabitants associated in the
Przemyśl Development Forum (FRP) proposed their own transformation project,
which was based on the surveys conducted in the city59. FRP activists did not
confine themselves to that one project as they also proposed various projects of bike
lanes or urban railway. They are currently monitoring the course of the investments
implemented by the local government, too.60
The formation of the Fortified Communes Union of Przemyśl Fortress (ZGFTP)
in 2008 is the sign of the development of self-governing bodies in Przemyśl and its
surrounding areas. Such an association is one of the forms of cooperation possibly
undertaken by those communes which want to cooperate on projects, the
implementation of which would be impossible by a single commune. These unions
are therefore purposeful formations which are brought into being in order to carry
out particular public tasks.61 ZGFTP is comprised of: urban and rural communes of
Przemyśl and the communes of Bircza, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły,
Stubno and Żurawica. The Union was created in order to protect and promote not
only the historic fortifications of Przemyśl Fortress but also all the other
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monuments located in the area of communes constituting the Union.62 ZGFTP is
currently implementing the project, co-financed by the European Union, which
aims at the revitalization of bunkers, formerly constituting the part of the Fortress,
and adapting them for the needs of tourism63. The creation of such an initiative
shows the rising awareness among the regional civil servants as well as the crucial
role of cooperation and the benefits that it brings.
The opinion of the inhabitants of Przemyśl on the functioning of selfgovernment
Significant indications concerning the accurate description of the functioning of
local self-government can be also provided by the analyses of the inhabitants’
opinions. The results of the research conducted in 2006 indicate that the President’s
political activity during the 2002-2006 tenure was evaluated positively whereas the
activity of City Council was assessed as average64. Another study was conducted
year later by the employees of the University of Information Technology and
Management in Rzeszów. During the survey concerning the social attitudes towards
the extension of city borders, the subjects were also asked for the evaluation of the
activity of Przemyśl’s self-government. The evaluation was interpreted collectively.
45% of the examined evaluated the activity of Przemyśl’s self-government as
satisfactory while 31% of the examined regarded it as good. 12% of the examined
assessed the regional civil servants as very good while 9% considered them as
unsatisfactory.65 The results show that in 2007 the appraisal of the activity of
Przemyśl’s self-government amongst the inhabitants was predominantly average.
Similarly, in the survey called „Przemyśl in the Public Opinion”, the activity of the
municipalities was evaluated as average. The latter research also shows remarkable
differences between the assessments of the President and the City Council. Those of
the examined who participated in the interviews were the most frequent to evaluate
the President positively and, simultaneously, to judge the City Council negatively
or to evaluate it averagely66. The findings of various studies indicate that the
President enjoys the trust and huge social support whereas the City Council is
considered as ineffective and set at loggerheads. Positive appraisals of the President
prove his popularity. The current President of Przemyśl was elected in November
2014 in local elections. However, he did not become successful until the second
ballot which was an unprecedented phenomenon.67 As Gorzelak and Jałowiecki
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point out, the stable governance fosters the realization of the long-term politics
concerning the development of the commune. However, it may also pose danger
consisting of the emergence of unhealthy relations and “pathological network of
codependence”.68
Directions of the city development determined by Przemyśl local government
are accepted by the respondents taking part in the studies “Przemyśl in Public
opinion,” but the method of their implementation is not so readily accepted. This is
clearly illustrated not only by the declarations of the people examined but also by
the opinions of East European State Higher School students. Students also believe
that there is a lack of elaborate and applied development project for Przemyśl’s
development. This was the opinion of 45% of the examined students. Almost 35%
of the interviewed students chose the local government’s inaccurate politics as one
of the Przemyśl’s drawbacks. According to their opinion, improper promotion of
the city, the lack of adequate communication, sport and recreational infrastructure
are amongst the tasks which demand the most immediate action. These findings are
also consistent with the interviewees’ opinions. Students’ representing more
negative standpoint may stem from the fact that they regard both the local labour
market and the cultural and entertaining offer as unattractive for the young people.
These are therefore the most frequent causes of young people’s emigration from the
city.69
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LA GEOPOLITIQUE ETHNIQUE ET SECURITE
EN AFRIQUE
Introduction
Peut– on parler d’une géopolitique ethnique ? La notion de géopolitique est
toujours liée á une idée de conquête, d’exercice et de maintien du pouvoir sur un ou
des espaces géographiques. La géopolitique renferme en soi un aspect d’expansion.
Une fois le pouvoir conquis, il reste le problème de sa gestion. Une géopolitique
ethnique est possible. Elle consiste á exprimer une tendance de domination d’une
tribu ou un groupe ethnique dans une société, dans un pays ou dans un État
multiethnique. La géopolitique ethnique cultive l’intolérance et la discrimination
tribale. Observant l’histoire de l’Afrique après les indépendances du colonialisme
occidental, on constate et observe une instabilité politique menaçant la sécurité et la
stabilité non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Il n’ya qu’á observer
que malgré l’origine économique des conflits en Afrique, on ne peut ne pas
remarquer que diverses sources les présentent comme conflits ethniques. Cela est- il
sans fondement ? Quelque soit l’aspect abordé, nous constatons qu’il n’est pas sans
importance que ces conflits sont souvent maintenus par une idée de domination
ethnique, de domination d’un groupe social sur les autres. Cet état de choses avilit
toutes les meilleures idées concernant les destinées de l’Afrique, son
développement harmonieux ainsi que le maintien de la paix, la stabilité et la
sécurité en son sein. Parler de la sécurité revient á considérer aussi l’aspect social,
économique et démocratique. Qu’en est–il alors ?
I. Ethnicité, démocratie, développement et stabilité en Afrique
Citant Paul Samuelson, dans son livre intitulé The Wealth and Poverty of
Nations, David S. Landes tente de résoudre l’énigme de la différence criarde qui
existe entre les nations dites nanties et celles appelées pauvres. Samuelson se dit ne
rien savoir sur cet état de choses. Il ne sait donc pas pourquoi les nations riches sont
de plus en plus riches et les nations pauvres de plus en plus pauvres1. David S.
Landes devrait consacrer 760 pages pour tenter de répondre à la question. Les
raisons en sont multiples, y compris une certaine « prédestination géographique »
ou « naturelle ». Donc une prédestination, sauf erreur, géopolitique. La tentative de
réponse est moins essentielle dans le contexte actuel. Néanmoins, si l’on serait tenté
d’y répondre, la réponse semble même simpliste: si on a rien, on ne peut rien
1
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posséder. Réponse adéquate!? Quelle que soit la démarche à suivre pour résoudre ce
problème, il y a, semble-t-il, un fait indéniable. La cause de toute inégalité est la
nature égoïste de l’homme. L’homme, admettons occasionnellement ce sophisme,
est la mesure de toute chose. Cette pensée spécifique antique semble caduque?
Chacun est libre de répondre à la question.
Au XIXème siècle, dans une Europe occidentale « bourgeoise » un de ses fils
définissait l’accumulation des richesses comme étant la source de tout mal. C’était
le péché originel, soutenait-il. Il a fallu donc, selon lui, délivrer cette Europe, en
pleine industrialisation, de l’exploitation de l’homme par l’homme. D’aucuns
penseraient qu’il est question de soutenir l’idéologie, cette idéologie. Ce n’est pas le
cas. Mais l’on ne peut s’empêcher de penser à la notion de la justice sociale qui est
aussi valable tant à l’intérieur des nations qu’au niveau des relations internationales.
Le problème est pertinent étant donné que la richesse ou la pauvreté des pays ne se
mesure pas par la quantité des ressources naturelles d’un pays. Elle ne se mesure
pas non plus par leur qualité. Il semble que le critère fondamental demeure la
capacité de les exploiter, de les utiliser et les mettre sur le marché.
En ce sens, si une nation possède la capacité d’exploiter ses ressources naturelles
ou celles d’autres pays, elle est appelée nation riche, nantie, développée.
La nation qui agit contrairement est appelée nation pauvre, misérable, sous–
développée. C’est évident, on en est conscient. Le raisonnement me semble aussi
moins académicien. Il est donc accessible, compréhensible, clair.
Cela va s’appeler le niveau de développement économique. Le critère
fondamental de la classification des nations. Il semble être le baromètre et en même
temps le facteur déterminant de l’émancipation ou du développement des sociétés.
Point n’est besoin de rappeler qu’il y a aussi la science et la technologie.
Concernant les pays africains, il est nécessaire de prêter attention à un problème qui
semble être une pierre d’achoppement, un obstacle, un frein au développement des
sociétés africaines.
Il s’agit du problème ethnique que d’aucuns, comme Kovalin Tchibinda, ont
appelé tribalité. C’est une des causes de la persistance des conflits en Afrique. Il
semble que bien comprendre ce problème permettrait aux pays africains de créer et
d’instaurer des systèmes politiques adéquats, conformes à la structure de celles–ci,
respectant leur diversité. S’il en est ainsi la démocratie ne serait pas un luxe pour
l’Afrique. Les Africains auraient pu être à l’abri de l’arrogance, du cynisme, du
sarcasme de ceux qui se prennent toujours pour leurs maîtres. Aucune entité
extérieure ne pourrait prétendre donner des leçons à l’Afrique. Certes on est
conscient de l’interdépendance du monde actuel, mais l’Afrique est en mesure de se
créer une autosuffisance sur tous les plans, sans mépris pour les autres sociétés.
Le trait caractéristique essentiel, fondamental des sociétés africaines est leur
diversité ethnique et culturelle. Les sociétés africaines sont multiethniques et
multiculturelles. Ne pas le comprendre et feindre d’être des États unitaires, des
nations mono ethniques ou des sociétés mono culturelles, est une erreur grave qui
pourrait demeurer un frein au développement véritable et durable ; une source
perpétuelle des conflits, une menace permanente de la paix et la sécurité dans le
monde. L’Afrique se ferait toujours asservir, d’une manière ou dune autre, si ce
problème est mal compris et par conséquent mal géré ou résolu. Elle se fera
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toujours asservir, a moins de changer l’approche. Elle se fera asservir, tantôt
directement, tantôt indirectement par le biais du système colonial qui a été
minutieusement instauré dans l’intérêt de sauvegarder les intérêts d’autres nations.
La multi culturalité peut être une « pauvreté » pour l’Afrique dans le cas où elle fait
l’objet d’une manipulation militaro- politique. Elle devient, ainsi, une source de
conflits sociaux et une des causes fondamentales du sous-développement
multilatéral. Dans ce sens la notion d’ethnicité, de tribalité a une connotation
négative entraînant la discrimination ethnique ou tribale dans les rapports
sociopolitiques, dans le domaine de la distribution et la redistribution des biens
matériels et immatériels de l’État. Ce phénomène, c’est à dire cette discrimination
tribale, est bien connu en Afrique, et surtout en République du Congo. Il s’agit du
tribalisme. Celui– ci efface, rend caduque, inexistante ou injuste la fonction
distributive du pouvoir public.
Une question, cependant, demeure essentielle: L’ethnicité exclut–elle la
démocratie ? Exclut–elle la paix et la stabilité ? La réponse doit être: Non ! La
diversité ethnique de l’Afrique ne devrait en aucun cas être un frein à la démocratie.
Elle n’est non plus une fatalité ou une malédiction. Elle ne devrait menacer ni la
paix sociale, ni la stabilité économique, ni la sécurité mondiale ! Il suffit d’adopter
une approche convenable pour se convaincre que la susmentionnée diversité
ethnico- culturelle est une richesse. La multiculturalité est, donc, une richesse.
II. La notion d’ethnicité ou de l’identité ethnique
Qu’est ce que c’est donc l’ethnicité à laquelle fait-on allusion ? C’est d’abord le
sentiment d’appartenir à une tribu, une ethnie, à un groupe ethnique, à une nation.
Cette appartenance est juste une forme de prise de conscience de ses origines. Elle
est l’identité première de l’être familio- social.
Donc il suffit de se demander. Qui suis-je ? La première réponse qui vient à
l’esprit est notre véritable identité. En général qu’est ce que cela signifie, par
exemple, être Congolais? Il faut tenter de répondre à ce genre de questions pour se
faire une idée de son identité. Être Congolais pourrait signifier: être membre de la
nation Kongo. Il faudrait dans ce cas la définir. Cela peut signifier aussi être
habitant du territoire appelé Kongo depuis son enfance; être membre d’une des
tribus habitant le territoire appelé Kongo depuis au moins 100 ans ou bien tout cela
ensemble, mais dans un ordre numérique ou axiologique personnel.
Cela signifie que pour être mieux utile au Congo, il suffit de bien répondre à
cette question et de prendre la décision de participer consciemment à sa
construction, à son épanouissement. Participer à l’œuvre d’établir des lois, des
règlements, des dispositions, et des mécanismes de vie qui feraient le bonheur de
tous ceux qui se sentent liés au territoire congolais ou aux peuples du Congo. Cet
exemple est applicable pour toute société multiethnique.
On s’abstiendra, expressément, d’exposer largement sur des mouvements qui ont
dû avoir une influence sur la conscience des Africains. Il s’agît par exemple du
panafricanisme de Marcus Garvey, de la conception panafricaniste de William
Dubois, du colonialisme et du mouvement socialiste qu’il faudrait placer dans la
même boîte.
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Le premier mouvement panafricaniste était racial. Il s’agissait de créer une
identité sur la base de la solidarité raciale. Pour Marcus Garvey cet idéal était
accessible. Il suffisait, selon lui, d’avoir One God! One aim! One destiny 2 pour se
créer la nation noire qui serait en mesure de vaincre les autres races. Il tenait pour
objectifs principaux :
1. Civiliser les pays dépendants d’Afrique;
2. Créer des agences ou commissariats de protection des Noirs ;
3. Soutenir la christianisation des tribus africaines;
4. Créer des universités, des lycées, des gymnases, des écoles permettant
l’éducation culturelle des garçons et des filles3.
Apparemment ces objectifs étaient nobles, mais alors pourquoi son mouvement
fût-il un échec? Il n’est pas sans importance le fait que son mouvement eut été basé
sur une fausse identité. Le mouvement était basé sur un négationnisme racial. Il
voulait créer une nation raciale ennemie des autres races. La preuve? Au sein de son
mouvement il a commencé à discriminer les autres Noirs. Il voulait d’une nation
des Noirs « purs ». La pureté raciale était devenue son outil, son instrument de lutte
au sein du mouvement panafricaniste. William Dubois, qui aura mieux dirigé le
mouvement panafricaniste, était métis4 (ou mulâtre selon l’appellation coloniale).
Disons le pour se faire comprendre. Donc pas Noir, selon Marcus Garvey. On est
obligé de reprendre les explications de la note pour ceux qui n’aiment pas les
consulter(...) le mot Métis ou métisse vient du bas latin mixticus ou mixtus qui
signifie mélange. Donc mélange de races. Le colon, cependant, avait voulu que les
enfants nés d’un mélange de la race blanche et noire soient appelés mulâtres ou
« mulâtresses » selon le genre. Le mot vient de l’espagnol mulato ou mulo qui
signifie mulet ou bête hybride. En un mot il s’agit d’une progéniture issue de l’âne
et de la jument ou du cheval et de l’ânesse. La langue française n’en dit pas mieux.
Une mule, par exemple, est bien définie comme étant un animal femelle né de l’âne
et de la jument ou du cheval et de l’ânesse. Au masculin nous avons mul dans
l’ancien français qui vient lui même du latin mula. Voila les points de vue qu’avait,
peut être inconsciemment, épousés Marcus Garvey, malgré ses bonnes intentions. Il
a voulu mener une lutte contre les « Blancs » et les « hybrides ». Cela ressemble à
la soit disant lutte menée actuellement contre le régime tribalo- dictatorial de
Brazzaville instauré depuis 1997. La perspective semble moins optimiste car au lieu
de lutter contre le régime on assiste à la lutte de tous contre tous. C’est une lutte
vouée à l’échec. Une meilleure organisation est nécessaire.
Marcus Garvey commît cette erreur. L’erreur de lutter contre les faux opposants.
Au lieu de lutter contre le système colonial et esclavagiste il dirigea sa lutte contre
ceux qui étaient épris de liberté comme lui. Quel dommage ! Ainsi, malgré tous les
sacrifices qu’il dût faire pour ce mouvement, il mourrait dans l’indifférence de la
Comprendre : « Un même Dieu- un même ideal- un même destin » !
E.U Essiem- Udom, Black nationalism; The search for an identity, Chicago 1995 pp.23-63
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vous voulez. Evidemment le colon avait voulu que les enfants nés d’un mélange de la race blanche et
noire soient appelés mulâtre ou « mulâtresse » selon le genre. Le mot vient de l’espagnol mulato ou
mulo qui signifie mulet ou bete hybride. En un mot enfants nés de l’âne et de la jument ou du cheval et
de l’ânesse...
2
3

150

majorité des Noirs en 1940 à Londres.5 Il voulait être le Moïse d’Afrique. Il s’était
même déclaré « roi de la nation africaine » c’est à dire noire. Selon lui tous les
Noirs devraient rejoindre l’Afrique. Et « les peaux claires » ? Auraient–ils le droit
d’y vivre ou d’être appelés Africains? Ils les excluaient. C’est le problème de
Marcus Garvey et peut être de bien nombre d’Africains recherchant une identité
commune pour mieux faire face au sous– développement. La marginalisation, le
mépris des autres, pourtant souffrant des mêmes maux est une aliénation manifeste
et pathologique. Beaucoup de dirigeants et des politiques africains en souffrent. Ils
sont devenus des nouveaux colonisateurs. Bref, l’esprit de ghetto semble demeurer
la cause véritable de l’échec de la conception panafricaniste de Marcus Garvey. Il
avait dérivé à cause de son égoïsme et de son esprit ségrégationniste. Il a voulu
s’accaparer du mouvement sans tenir compte des idées de Sylvester Williams qui
fut, en réalité, le protagoniste du panafricanisme, le fondateur du mouvement.
Quelques mots sur sa vision du panafricanisme. Henry Sylvester Williams (18691911) fut un avocat, écrivain et citoyen britannique, Noir de Trinidad6.
En 1897 il avait créé l’Association Africaine comme moyen d’unification des
Africains qui étaient victimes de l’esclavage et de la colonisation. Certains
affirment que cette African Association était une continuation de l’organisation
londonienne de 1776 appelée Sons of Africa 7Il voulait se faire entendre dans le
dessein de libérer l’Afrique et ses descendants ainsi que de leur donner une
perspective meilleure d’avenir. C’est ainsi qu’il organisa à Londres la première
conférence panafricaine du 23 au 25 juillet 1900. Il le fît pendant l’exposition
coloniale de Londres. C’est à cette conférence que le mot « panafricanisme » fut
usité pour la première fois8. Donc cette conférence définissait déjà, à cette époque,
les enjeux du mouvement panafricaniste:
1. Protester contre l’occupation des terres des tribus noires (africaines) par
les Européens ;
2. Protester contre l’occupation des terres africaines par les Allemands;
3. Unir les Africains dans le but de se libérer de la domination coloniale ;
4. Créer une identité commune africaine dans les nouveaux pays libérés de la
colonisation ;
5. Créer l’unité des peuples encore sous domination coloniale britannique et
française en Afrique occidentale. Ce qui constituerait une base puissante
du panafricanisme qui aurait gagné tout le continent africain9
H.S. Williams était certain de la victoire comme l’avait notifié Samuel Colleman
en qualifiant la conférence de Londres comme étant la manifestation de cette
« primary resistance » contre l’occupation européenne. Les questions liées à la
E.U Essiem- Udom Op. Cit.
Voir Sylvester Williams[in:] Encyclopedia of World Biography. 2005-2006 Thomson Gale, a part of
the Thomson Henry Corporation.
7
Marika Sherwood, Origins of Pan-Africanism: Henry Sylvester Williams, Africa, and the African
Diaspora, London: Routledge, ISBN 978-0-415-87959-0, p. 354
8
Owen C. Mathurin, Henry Sylvester Williams and the Origins of the Pan-African Movement, 1869–
1911 (Contributions in Afro-American & African Studies), Greenwood Press, 1976, p. 224
9
James R. Hooker, Henry Sylvester Williams: Imperial Pan-Africanist, London: Rex Collings, 1975,
p.135
5
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liberté et aux droits civiles, ainsi qu’à la justice économique y furent traitées
réellement10. À ce sujet un appel fut lancé aux « peuples du monde ». Ce n’est
qu’après la mort de Sylvester Williams le 26 mars 1911 que les rencontres
régulières du mouvement seront appelées des congrès. Et curieusement ces congrès
fûrent comptés à partir de 1919 sous la direction de Marcus Garvey. Les congrès
successifs eurent lieu en 1919 (Paris), 1921(Londres, Paris et Bruxelles) ;
1923(Londres et Lisbonne) ; 1927(New York) et 1945 (Manchester)11.
Sous la direction de Dubois. Donc après la mort de Marcus Garvey, ce
mouvement (panafricaniste) a eu une influence considérable en ce qui concerne la
conscientisation politique des peuples d’Afrique. Le Vème congrès panafricaniste
de Manchester en 1945 fût un véritable tournant en ce qui concerne l’éveil politique
des États dépendants d’Afrique. À ce congrès étaient présents des leaders africains
bien connus comme: Kwame Nkrumah du Ghana, Jomo Keita du Kenya, Hastings
Banda du Malawi, Abafemi Awolowo du Nigéria, ainsi que d’autres personnalités
comme l’écrivain Peter Abrahms de Johannesburg en Afrique du sud ou Wallas
Johnson de Sierra Leone. Ce mouvement a su être « fille de son temps » dans le but
de se voir accorder une voix aux sociétés colonisées d’Afrique. La tâche n’était pas
facile, mais il a encouragé l’existence et la création des syndicats, des mouvements
sociaux, des partis politiques dans le but de mettre pression sur la politique
coloniale. Le V ème congrès panafricain avait pris trois résolutions importantes:
Appel aux puissances coloniales ; Adresse aux ouvriers paysans et intellectuels des
pays colonisés ; et Memorandum à l’ONU. Aux puissances coloniales il a été
demandé de mettre fin à la traite ou au système de traite négrière et de reconnaître
le droit de citoyenneté aux « indigènes » ainsi que la jouissance de tous leurs droits
civiques. À l’ONU il a été demandé de mettre en place un mécanisme qui
permettrait l’émancipation et l’autodétermination des peuples, (y compris, bien sûr,
les peuples africains). Les ouvriers, paysans et intellectuels étaient exhortés à
s’organiser en associations et syndicats afin de permettre une intégration meilleure
et une lutte efficace concernant leurs droits et libertés
Le mouvement voulait créer une forme de solidarité africaine en se regroupant
autour d’intérêts communs. Il a voulu pour cela promouvoir l’identité continentale
surpassant ainsi l’idée d’appartenance ethnique. C’est noble, mais la conception ne
fut pas exempte d’erreur. Les leaders panafricanistes on eut une bonne vision, mais
ils n’ont pas pressenti la fissure. Ils n’ont pas compris que l’anonymat des peuples
africains serait une faiblesse potentielle. Ils n’ont pas vu s’approcher le danger. Un
proverbe d’un groupe ethnique au Congo dit: À cause des maisons tout ouvertes on
a pu connaitre les défauts de leurs habitants... Ils ont des fesses tachetées !. Voilà.
Les maisons ethniques sont restées ouvertes, symboliquement parlant. Alors le
conquérant a su bien constater les faiblesses, et les exploiter. Comble de malheurs
aujourd’hui ce sont les Africains qui révisent la leçon et la pratiquent. Le système
colonial est minutieusement conservé et appliqué par les gouvernants africains. Il se
trouve presque partout une ethnie qui se croit le remplaçant légitime de l’Européen
10
James S. Coleman. "Nationalism in Tropical Africa," [in:] American Political Science Review, nr 48,
June 1954, p. 405-406.
11
Owen C. Mathurin, Henry Sylvester Williams and... op. cit. p. 224
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colonisateur, riche et gouvernant. C’est l’ethnie dominante qui imite le colonisateur
et le conquérant d’hier.
Le mouvement panafricaniste s’était pourtant fixé deux buts à atteindre : la
solidarité des peuples d’Afrique d’un côté et la lutte contre la suprématie des
Européens de l’autre. L’essence de ce « nationalisme » panafricaniste était la
volonté d’éveiller la foi des Africains en ce qui concerne leur faculté et leur
possibilité d’action politique, l’aspiration à l’égalité politique, sociale et
économique. Il faut cependant noter que ce mouvement n’eut pas de caractère
raciste « anti-Blancs », comme le voulait Marcus Garvey. De cette conception
panafricaniste nous devons l’apparition du premier parti politique panafricain en
1946. Il s’agit du Rassemblement Démocratique Africain (RDA). Son premier
leader fut, bon gré, mal gré, Félix Houphouët Boigny de la Côte d’Ivoire.
Malheureusement les leaders des partis politiques filiales du RDA dans leur
majorité seront devenus autocrates. Voilà. « Les maisons sont restées ouvertes ». La
croyance au panafricanisme sera devenue une croyance naïve pour la simple raison
qu’on aura pas tenu compte des besoins des peuples(ethnies) pour y instaurer un
système politique adéquat. Les politiques africains avaient pensé qu’il suffisait
d’adopter la démocratie libérale « capitaliste » ou la démocratie populaire c’est à
dire « le socialisme ». Cela n’a pas suffit pour mettre en place une stabilité en
Afrique.
Pour un rappel voici quelques noms de partis (sections du RDA) :
1) Le Mouvement Mixte Gabonais (en 1946) devient Bloc Démocratique
Gabonais de 1953 à 1967 sous la direction de Léon Mba, qui après avoir
mater « l’opposition » en 1960 devint chef de gouvernement qu’il aura
dirigé jusqu’à sa mort en 1967. La même année ce parti va changer de nom
pour devenir: Parti Démocratique Gabonais(PDG). Il n’est pas question de
rappeler qui était son chef jusqu’à sa mort en 2009. Ce parti demeure
hégémonique. Il dirige depuis 1967 au Gabon. Le successeur de son père, a
reçu, « un soutien sans appel du peuple gabonais ». De quel peuple
gabonais s’agit il ? On n’est pas aussi naïf ! Ali Bongo Odimba en est le
chef suprême aujourd’hui.
2) Union des populations du Cameroun (1948). Ce parti pour différentes
raisons tant internes qu’externes va cesser d’exister en 1964, mais deux ans
plus tard l’Union Nationale Camerounaise était née. Ahmadou Babatoura
Ahidjo en fut le maître jusqu’au 4 novembre 1982. Il a été remplacé par
son premier ministre devenu un an plus tard le chef véritable du parti et du
Cameroun, Paul Biya(...) Ce parti dirige le pays depuis 1948. Les
gouvernements actuels partent de 1982.
3) Le Mouvement pour l’Émancipation de l’Afrique Noire(1946). Le parti
changera plus tard de nom: Mouvement pour l’Évolution Sociale de
l’Afrique Noire (MESAN). Le 2 mars 1972 ce parti va nommer Jean Bedel
Bokassa comme président à vie de la République Centrafricaine. En 1974
J.B. Bokassa, toujours par le biais du même parti, devint Maréchal
« Empereur »(...). La RCA est aujourd’hui le théâtre des conflits atroces.
L’Etat est a reconstruire.
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4) Au Congo le parti progressiste Congolais (PPC, 1946) avait même réussi à
faire élire son chef Félix Tchikaya, comme représentant à l’Assemblée
Constitutionnelle à Paris. Les deux autres partis qui auront été en
opposition appartenaient l’un au mouvement socialiste africain et l’autre
balançait entre l’identité africaine et nationale. Il s’agit successivement du
Mouvement Socialiste Africain(MSA) de Jacques Napoléon Opangault et
de l’Union Démocratique pour la Défense des Intérêts des Africains
(UDDIA) de l’Abbé Fulbert Youlou. Ce n’est que plus tard que le
socialiste bantou, Massamba Débat avec son Mouvement National de la
Révolution (MNR), chercha à dominer la scène politique pour enfin la
remettre aux léninistes rouges et experts. Depuis lors la couleur rouge
domine sur le Congo. Les maux qui en découlent sont multiples. Il faut la
changer, cette couleur. Le sang n’a jamais cesser de couler au Congo–
Brazzaville. Depuis 1997 on constate l’installation d’une dictature tribale,
qui déjà veut se pérenniser au pouvoir. Le 04 mars 2012 il ya eu explosion
des munitions militaires, balayant sur son chemin trois quartiers a
Brazzaville, la capitale du pays. Officiellement on reconnut 200 victimes
(...). Le 16 décembre 2013 la police et l’armée son allées arrêter un officier
nomme Marcel Ntsourou, á son domicile. L’armée a utilisé des
hélicoptères, des chars, du matériel de guerre en pleine ville pour arrêter un
individu. Conséquence ? Plus de 80 civils ont été tués en pleine ville, le
gouvernement demeure sans inquiétudes. Partout aux postes clé il n ya que
les membres d’une même ethnie qui dirigent et dominent sans partage !
Les élections présidentielles sont prévues pour juillet 2016, mais tout d’un
coup avant la fin de son dernier mandat, le président autoproclamé de la
République, le général d’armée Denis Sassou– Nguesso veut changer la
constitution. Personne ne se fait d’illusions. Il veut se succéder á lui même
(...)
5) Au Congo Belge les aspirations panafricanistes et indépendantistes du
Mouvement National Congolais (MNC) de Patrice Émery Lumumba vont
se confronter à l’opposition plus ou moins farouche de l’Association des
Bakongo (ABAKO) de Joseph Kasa-Vubu. L’occasion fait le larron. C’est
finalement Joseph Désiré Mobutu ( alias Sese Seko Kuku NGbengo Waza
Banga) qui prendra le dessus en créant plus tard le Mouvement Populaire
de la Révolution (MPR).
Un autre aspect non négligeable doit être pris en compte.
La colonisation a créé des frontières artificielles obligeant des habitants qui
parfois appartenaient à des chefferies ou nations différentes de vivre sur un nouveau
territoire acceptant la nouvelle identité qui leur fut forgée. Le mouvement
anticolonialiste a gardé le statu quo. Quant au socialisme il n’a fait que renforcer
l’idée d’État- nation sous un régime dictatorial. Oui. L’adjectif est adéquat. Dans les
pays socialistes ou pro- socialistes, le pouvoir devait appartenir et appartenait au
prolétariat. Leur pouvoir était appelé: la dictature du prolétariat. On s’érige souvent
contre toute forme de dictature, mais quand on veut parler de la dictature socialiste
il y a des objections. Le système politique du socialisme était bien fondé sur un
régime dictatorial. Il était défini comme tel dans sa théorie. La dictature du
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prolétariat devait diriger, coordonner et contrôler. Donc ne soyons pas étonnés que
les dirigeants issus du régime se comportent comme des monarchies absolus. C’est
le despotisme que John Locke et, plus tard, Charles de Montesquieu dénoncèrent.
Dans un régime despotique ou dictatorial il y a toujours la confusion des pouvoirs.
Ensuite, le pouvoir est basé sur la peur, sur la crainte des gouvernés. En socialisme
les chefs des partis cumulaient tous les pouvoirs exécutif, législatif et juridique.
Essayons de comparer le Congo avec d’autres pays « semblables » (...)
Évidemment ce mouvement(socialiste) s’était tellement polarisé, qu’en Afrique les
dégâts étaient imprévisibles. Il y a eu un socialisme africain. Celui de Léopold
Cédar Senghor, le socialisme bantu de Massambat Débat, le modèle tanzanien de
Julius Nyerere et le modèle « lénino- pezétiste »12 « rouge et expert » de Brazzaville
(...).
Dans tous ces cas les leaders politiques ont pris l’habitude de parler au nom d’un
peuple qui n’existe que dans leur propre imagination démagogique. L’identité
nationale n’étant pas une notion claire et évidente pour tous.
Les années 90 nous ont apporté une vague de mouvements démocratiques, mais les
problèmes africains restent les mêmes. Il n’est pas rare de rencontrer des dirigeants
africains qui parlent et agissent au nom de l’ensemble de leurs sociétés respectives,
sans en avoir reçu mandat. On a l’impression qu’ils défendent des intérêts contraires
à ceux de l’ensemble de la société. On laisse la place à la manipulation, au
machiavélisme (dans le sens négatif) étant donné que la question de l’identité
nationale n’a jamais été résolue. Les leaders des mouvements suscités ont agi
quelquefois en bonne foi, mais ils ont oublié qu’ils avaient affaire à des citoyens qui
ne croient pas former un tout cohérent. Il faut donc créer un mécanisme leur
permettant de s’y reconnaître.
Conclusion
Point n’est besoin de multiplier des exemples pour observer la finalité du
mouvement panafricain. Que personne ne cherche à faire la leçon sur l’OUA ou
l’UA. Malgré ses efforts, l’UA peine á résoudre des problèmes parmi lesquels les
problèmes de sécurité.
Il faut le reconnaitre. Le problème ethnique en est demeuré l’obstacle. Aucune
chance n’a été accordée aux ethnies gouvernées de se sentir chez eux (...) Ceux qui
détenaient le pouvoir politique ont souvent cherché à dominer sans tenir compte des
réalités. Ils ont voulu marginaliser les uns et favoriser les autres. Et voilà la cause de
beaucoup frustrations, de l’insatisfaction et enfin de l’instabilité sociopolitique.
Pour s’accorder une certaine stabilité du pouvoir, certains dirigeants ont procédé au
culte de l’assassinat en politique.
En dehors du panafricanisme racial de Marcus Garvey et continental de William
Dubois on peut encore accorder une attention particulière au colonialisme et
socialisme pourvu qu’on comprenne tout le sens de ce discours. Ils n’ont rien
apporte de salvateur. Tout porte á croire que les Africains ont avant tout besoin de
prendre conscience de leur identité ou devront la créer. Le problème ethnique doit

12

Neologisme prejoratif marquant la correlation Lénine– PCT (Parti Congolais du Travail)
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être résolu. Ce problème semble être la garantie de la paix de la sécurité et donc du
développement durable en Afrique multiethnique.
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SUMMARY
Ethnic Geopolitics and Security Policy in Africa
Can we speak about ethnic geopolitics? The concept of geopolitics is always
linked to the idea of conquest, exercise and maintenance of power on one or more
geographical areas. Geopolitics contains a matter of expansion. Once the power is
taken, the problem of management remains.Ethnic geopolitics may exist. It consists
on the tendency to dominance of a tribe or ethnic group in a society, in a country or
in a multiethnic state. Ethnic geopolitics cultivates intolerance and tribal
discrimination. This is the tribalism. The ethnic problem in Africa must be solved.
Its solution seems to be the guarantee of peace, security and therefore sustainable
development in the multiethnic Africa.
Keywords : geopolitics, security, tribalism, conflicts, ethnicity, multiethnicity,
democracy, Pan-Africanism, peace, development.

157

„ P R Z E G L Ą D G E O P O L I T Y C Z N Y ” 2 0 1 5 : 12

Melania OGRODNICZUK
Uniwersytet Jagielloński

THE INTERNATIONAL TRADE POLICY
IN THE AMERICAN POLITICAL SYSTEM
Abstract
United States foreign policy, including trade policy, is a complicated process,
complex mechanism, with many institutions participating. There are many
participants in the process of US foreign trade policy-making. The article focuses
on the description of the most important players in the foreign trade policy game
and their influence on the subject.
Key words: foreign trade, trade policy, constitution, Congress, president.

1. International trade policy in the American Constitution
The American Constitution gives the right to manage the foreign policy to the
President (government) and the Congress1. Among them we can enumerate those
related to an international trade policy. According to the Constitution a division of
tasks in American foreign trade policy presents as follows:
According to the Article 1 Section 8 „The Congress shall have Power:
• To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises (…), (that) shall be
uniform throughout the United States;
• To regulate Commerce with foreign Nation;
• To (…) regulate the Value (…) of foreign Coin”.
The third Clause of Section 8, that says: „The Congress shall have Power (…) To
regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, and with
the Indian Tribes” 2 is known as „the commerce clause”. This provision defines a
wide range of Congresses participation in trade policy3. And it stirred up
controversies from the very beginning, because another institutions claimed for
their rights in creating trade policy. Despite of, as Paweł Laidler states in his
„Guide” of the American Constitution, „from the correct functioning of the system
point of view, granting the competences to regulate an international trade to the
federal power, was the only proper solution”4. Those controversies were many
times resolved in a court decision.
Henkin Louis, Foreign Affairs and the United States Constitution, Clarendon Press, Oxford 1996.
The Constitution of the United States, http://constitutionus.com/, (access: 17.01.2015).
3
Tokarczyk Roman Andrzej, Prawo amerykańskie, Wolters Kluwer Polska, Warsaw 2009, p. 142.
4
Laidler Paweł, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przewodnik, Wydawnictwo
1
2
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According to the Article 2 Section 1 of the Constitution „the executive Power
shall be vested in a President of the United States of America”. Therefore in the
case of Congress the Constitution directly designates some elements of trade policy
to it, but President’s right to create this policy lies in his executive power.
Until 1922 the American President had only limited capacity to control foreign
trade: the treaties. Until 1934 the Congress claimed, that for example the tariffs are
an element of internal – not international – policy. But this interpretation of a
division of tasks wasn’t effective in practice. The legal acts, that were implemented
in the following years, delegated another competences to the President. This
contributed a total change in American strategy and a conception of global trade, in
which the most important links are international trade agreements.5 But still the
President’s power in foreign trade is scrupulously controlled by the Congress – to
conclude an international agreement the President needs the approval of 2/3rd of the
Senate.
But apart from international agreements, the President can also:
- negotiate the agreements under his treaty power (the agreements, that are the
results of treaties and related to them);
- conclude so-called President-Congress agreements, that need an approval of
simple majority of votes from the House and the Senate;
- sign the agreements under his commander in chief of the army and navy
power; those so-called sole executive agreements can be concluded without
any cooperation with the Congress.6
Congressman Lee H. Hamilton in 2002 described the following foundations of the
American foreign policy:
• The President as the major creator of foreign policy;
• The Congress as both a critic and a partner of the President in his foreign
policy actions;
• Consultations between those two powers as a very important mechanism.7
This conclusion can definitely be applied to a foreign trade policy of the United
States.
2. Selected institutions connected with the American trade policy and
engaged to the process of international trade policy.8
The Omnibus Trade Act, passed in 1992, gave the foundations to create the
Trade Promotion Coordinating Committee – TPCC. It was established by the
president in 1993 under the Executive Order No. 12870. It involved 19 institutions,
among them there were the federal Departments, and also federal agencies and
government corporations. The list of institutions appeared as follows: the
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, p. 47.
5
Stein Herbert, Presidential Economics. The Making of Economic Policy From Roosevelt to Clinton,
AEI Press, Washington (D.C.) 1994.
6
Ludwikowski Rett L., Handel międzynarodowy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
7
Hamilton Lee H., The Making of U.S. foreign policy: The roles of the President and Congress over
four decades, w: James A. Thurber (red.), RIVALS FOR POWER. Presidential-Congressional
Relations, Rowman & Littlefield Publishers Inc, Lanham 2002, p. 207.
8
Wilson James Q., American government: institutions and policies, D.C. Heath, Lexington 1989.
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Department of Commerce, the Department of State, the Department of the
Treasury, the Department of Agriculture, the Department of Energy, the
Department of Transportation, the Department of Defense, the Department of
Labor, the Department of the Interior, United States Agency for International
Development - USAID, Trade and Development Agency – TDA, Environmental
Protection Agency – EPA, U.S. Information Agency – USIA, Small Business
Administration – SBA, Overseas Private Investment Corporation - OPIC, ExportImport Bank of the United States - Ex-Im Bank, United States Trade Representative
- USTR, Council of Economic Advisors – CEA, Office of Management and Budget
– OMB, National Economic Council – NEC, and National Security Council –
NSC.9
For the purposes of this article in the first place is mentioned the Office of the
United States Trade Representative as responsible for managing the U.S. trade
policy, next the parts of particular government Departments involved in
international trade, then another government agencies and other institutions. This
catalogue doesn’t list all the institutions involved in American foreign trade, but
indicates the most active players.
1) Office of the United States Trade Representative10
The Office was established in 1962 as the Special Trade Representative - destined
to manage the American trade negotiations. Its first important task was to
participate in Kennedy Round trade negotiations under General Agreement on
Tariffs and Trade11. Consecutive acts extended its scope of tasks. Since 1970s. the
Office is a part of President’s Executive Office. Current name was given to the
Office by the Executive Order No. 12188 of 1980. Since then the USTR holds a
function of creating policy, managing international trade negotiations on behalf of
the American Government, and representing the American foreign trade interests
among international institutions. The decisions in American international trade
policy are made in a process, in which many institutions take part, although the
USTR is responsible for the implementation of those decisions. The most important
functions and tasks of the USTR are:
- responsibility for development and coordination of the American foreign trade
policy and manage an international trade and investment negotiation;
- playing the role of President’s main advisor in foreign trade policy and on another
government policies impact on foreign trade;
- preparing the U.S. Policy in the main aspects of foreign trade, such as GATT and
protection of American rights resulting from bi- and multilateral trade agreements;
- responsibility – in cooperation with the Department of Commerce – for
monitoring another government’s fulfilling their obligations, resulting from their
trade agreements with USA;
- playing the role of the main U.S. negotiator in bilateral investment flow
negotiations;
Official website: http://govinfo.library.unt.edu/npr/library/direct/orders/tradepromotion.html
Official website: http://www.ustr.gov/about-us/history (access: 14.01.2015).
11
Lovett William Anthony, Eckes Alfred E. Jr., Brinkman Richard E., U.S. Trade Policy: History,
Theory, and the WTO, M.E. Sharpe, Inc., Armonk (NY), 2004, p. 147.
9

10
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- coordination of common trade policy with another government agencies;
- being the main person who comments on foreign trade matters on behalf of the
President;
- to report to and to be responsible to the President and Congress for administration
of trade agreements program;
- performing a role of President’s and Congress’s advisor on the matter of non-tariff
barriers, international trade agreements and others related to foreign trade issues;
- accepting the anti dumping petitions from the American exporters about another
country’s unfair practices12 (inconsistent with the provisions of GATT);
- managing all the WTO negotiations.
2) U.S. Department of Commerce13
U.S. Department of Commerce (established in 1903 as Department of Commerce
and Labor, as Department of Commerce since 191314) in its foreign trade policy
operates for the benefit of U.S. trade competitiveness on global market15. The goal
is to strengthen an international economic position of the United States and to
support its foreign trade by making the new markets accessible for the American
goods and services.
Foreign trade policy is implemented by the special agency of the Department:
the International Trade Administration (ITA). ITA, managed by the Undersecretary
of Commerce for International Trade, was established in 1980 to strengthen the
U.S. industry’s competitiveness, promote trade and investments, and ensure fair
trade by enforcing the implementation of the American trade law and the
obligations upon trade agreements. It also helps the American organizations to
compete with their both domestic and foreign competitors16. The International
Trade Administration is divided into four sub-units17, that have specific tasks:
- Foreign Commercial Service – promotion of the American export, particularly of
small businesses, diplomatic support for the American enterprises all over the
world18;
- Manufacturing and Services – strengthening of the American competitiveness
abroad by helping to create specialized trade policy for every branch of industry;
- Market Access and Compliance – support for the American businesses and
helping to develop their trade potential by the reduction of barriers;
- Import Administration – enforcing the American trade law and the laws upon
trade agreements, to prevent from an unfair import practices and to protect a
competitiveness of the American businesses19.
Ludwikowski Rett L., Ameryka – świat biznesu. 250 pytań i odpowiedzi na temat handlu
zagranicznego, Instytut Przemysłowo-Handlowy im. Mirosława Dzielskiego, Kraków 1991, p. 68.
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3) U.S. Department of the Treasury
U.S Department of the Treasury
In the case of the U.S Department of the Treasury20, established by the Congress act
of 178921, the role in an international trade policy involves mainly a collection of
tariffs and other trade duties. Apart from that it plays the main advisory role in
foreign financial, monetary, economic, trade and tax policies. 22
Within the Department function:
- the Office of Economic Policy, responsible for analyzing and reporting on current
and anticipated economic developments in American and world economy, and
supporting the process of economic decision making.
- the Office of International Affairs, and in its structure: Trade and Investment
Policy deputat, who works to promote open trade and investments policy
internationally and for the U.S. With the use of the Office of Trade Finance and
Investment Negotiations and the Office of International Trade, the Department of
the Treasury cooperates with another government agencies to create the policy of
foreign trade and investments, participates in an international negotiations related to
trade liberalization, in OECD committees on trade liberalization, etc.
4) U.S. Department of State23
U.S. Department of State
The United States Department of State (established in 1789 as a Department of
Foreign Affairs)24 is responsible for the American foreign policy25. Through its one
unit - Bureau of Economic and Business – the Department implements its tasks of
foreign trade policy: so-called Trade Policy and Programs26. Those programs
support to attain the objectives of trade policy by creating the opportunities for
developing export potential of American businesses, farmers and employees in
global (like WTO), regional (like NAFTA) and bilateral (like US-Singapore FTA)
trade initiatives. There are four offices:
- Office of Agriculture, Biotechnology, and Textile Trade Affairs, that has the
following tasks: to harmonize the international standards, to negotiate the Food
Assistance Convention (that coordinates the international actions in the face of
crisis situations), to object the unjustified restrictions in agricultural trade, to
promote open trade of basic foods.
- Office of Bilateral Trade Affairs (BTA), that participates in many key initiatives
in trade and economic affairs, such as: striving the Congress’s support for bilateral
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trade agreements, and economic dialogues, supporting the US-EU Transatlantic
Economic Council and transatlantic economic dialogue, promoting a development
of the African countries by the implementation of the Africa Growth and
Opportunity Act, working on trade development with Middle East and Northern
Africa.
- Office of Intellectual Property Enforcement (IPE), that promotes an American
innovativeness by forcing the effective protection and enforcing intellectual
property rights (IPR). The staff of the Office operate by the embassies and
consulates to ensure, that the American intellectual property rights owners are
protected abroad. They also take part in bi- and multilateral negotiations and talks
concerning IPR, support the creating of international law in that matter.
- Office of Multilateral Trade Affairs, that runs a trade policy under multinational
institutions, like WTO or OECD. Provides the expertise for the needs of regional
and bilateral trade negotiations, and the negotiations in other areas: labor market,
environment, services, government supplies, tariff protection means, trade potential
building. Supports the bilateral WTO access negotiations and the American trade
programs.27
5) U.S. Department of Defense28
The U.S. Department of Defense (established in 1789 as the Department of War)
also takes its part in U.S. foreign trade policy. One of its agencies is the Defense
Security Cooperation Agency, which - among others - offers a financial and
technical assistance in the area of defense for foreign countries and organizations,
through the following programs29:
- Foreign Military Sales (FMS), under which the arms, services and training support
are provided. The countries that participate in that program can make their
payments using their own or foreign funds (for example from support programs
sponsored by USA or other grants). The President designates the countries or
international organizations that can participate in this program. For that designation
he needs the Department of State’s recommendation. The Department also approves
the individual programs.
- Direct Commercial Sales (DCS). Under this program the American businesses that
offer products and services related to defense, receive special export licenses. With
those licenses they can negotiate the terms of trade exchange directly with foreign
recipients of their products. 30
The programs mentioned above, along with the Foreign Military Financing
(FMF) and the International Military Education and Training (IMET), form the
Security Assistance System31 under the Security Cooperation. This cooperation for
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security’s purpose is to build the relations with other countries, that would serve the
American interests, to build in allied countries the effective defense system, to
enable the U.S. forces taking part in missions during a time of peace32. Those are
the elements of defense policy, although effect also the international trade in the
armaments industry.
6) U.S. Department of Agriculture33
A significant role of the U.S. Department of Agriculture (established in 1889)34 in
trade policy follows from the fact, that United States are the world’s largest food
producer and exporter. At the same time the American producers manufacture more
than the domestic consumers can purchase. Therefore it is very important to extend
the access to foreign markets. Especially the markets of developing countries,
where the demand for American products is large, and also where the American
policy of foreign economic aid (which stimulates the trade) is realized.
The goal of the trade policy of the Department is then to liberalize a trade in the
widest range. This could enable to expand the existing and conquer the new markets
by various trade agreements. The Department:
- offers various trade programs, supporting the manufacturers and the state
governments in their food and agricultural policy (financial, research or promotion
support, that helps to increase the competitiveness on foreign markets)35;
- takes part in the foreign aid programs by supplying the food surplus to the
developing countries;
- conducts analyses of the economic effects of the trade policy on the American and
global agriculture; the results of those analyses are published as numerous reports;
- provides the newest information and statistical data on agricultural trade36.
7) U.S. Department of Labor37
Most of the international trade agreement include employee rights provisions. That
is why the Department of Labor38 also plays one of the roles in creating U.S.
foreign trade policy. Those provisions’ goals is to ensure that the benefits from
trade liberalization would concern also the worker’s rights and that their rights
wouldn’t be violated. Therefore the consultation with the Department of Labor is
the permanent element of every free trade agreement negotiation process.
As a part of the Depratment operates the Bureau of International Labor Affairs
(ILAB), with the special Office of Trade and Labor Affairs (OTLA). Its role is to
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verify if the foreign agreement party obeys its obligations towards workers. Upon
the complains from institutions or trade unions, the Bureau also investigates the
cases of employees rights violation, and prepares the report with recommendations.
Those reports and recommendations help with resolving the disputes between USA
and trade partner and making the decision about further cooperation upon the trade
agreement.
8) U.S. Department of Homeland Security39
The United States Department of Homeland Security was established in 2001 after
the events of September 11th. Its purpose is to coordinate the operations of U.S.
intelligence and security agencies40. Since 2003 the federal agency – U.S. Custom
Service – was included into the Department, and the U.S. Customs and Border
Protection (CBP) was created41. This part’s responsibility is (among others) to
ensure the border protection and to enable the legal international trade. Thanks to its
cooperation with many institutions engaged in international trade, other federal
agencies and foreign governments, it can guarantee the American foreign trade
safety by ensuring that the U.S. and international trade law is obeyed, protecting the
market from dangerous products etc42.
9) Export-Import Bank of the United States
The Ex-Im Bank43, established in 1934, is the federal credit agency. Its purpose is to
take part in financing the export of American goods and services to international
markets. The Bank provides the capital guarantees, export credit insurance, etc44. It
also offers the financial support for development of safe international transport
system, that allows to buy the equipment, cars, technologies, safety systems45. All
those activities are the elements of U.S. foreign trade policy in its more protectionist
version.
10) U.S. Agency for International Development
After 1945 the Economic Cooperation Agency (ECA) was created, and it was
responsible for the implementation of Marshall Plan in Europe. In 1961 President
Kennedy established USAID46. Its activity consists in supporting the economic
development of the countries by: assistance in implementing improvements in trade
system, so that it could integrate with the world trade system; assistance in
improving legal systems and domestic trade regulations; programs that support the
39
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countries in lowering the costs and risks of business activities. Thanks to that those
countries should become the strong trade partners and create fast growing markets
for American products47.
11) Overseas Private Investment Corporation48
OPIC49 is a financial institution of the U.S. government, that was established in
1971. It supports the American foreign trade policy by engaging the private capital
to international initiatives. It also helps the American businesses in achieving a
strong position on foreign, developing markets, generating the profits, creating jobs
on domestic and foreign markets. To complete those goals it provides financing,
guarantees, insurance for political risks to the investors50.
12) U.S. Trade and Development Agency51
USTDA52 is an independent government agency for foreign aid, established by the
Congress in 1961. Its mission is to help businesses to create new job positions, by
increasing the export of U.S. goods and services upon the developing programs for
the countries that are the American trade partners. It grants the projects in
developing countries, which goals are to develop modern infrastructure and open
trade system. One of the criteria in selecting the project for the grant is if it offers
benefits both for the country that gets the support, and the USA (for example the
opportunity for the American businesses to export goods and services under the
project).
The USTDA offers various programs such as:
- International Business Partnership Program, that proposes to the countriestrade partners the opportunity to learn about current and innovative U.S.
technological achievements (by attending in presentations, trainings and
workshops), which helps to develop the cooperation and increase the
American export;
- a support for small businesses by consulting and giving the opportunity to
take part in project financed by the USTDA53.
13) U.S. International Trade Commission
The USITC’s54 mission is to administrate the American trade law, to provide the
independent, high quality analyses and information to the President, Congress and
USTR, and to support them in tariff, international trade and competitiveness
47
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matters. It also maintains the Harmonized Tariff Schedule of the United States. The
Commission was established in 1916 as the U.S. Tariff Commission. The
Commission runs:
- unfair import practices investigations;
- intellectual property rights violation investigations;
- research and development programs;
- news bulletin about tariffs, trade regulations, international agreements, statistic
trade data, etc.;
- support for trade policy. 55
3. The cooperation between the executive and legislative branches in the
foreign trade policy-making
In one of the reports56 prepared by the Congressional Research Service we can
find a short story of the cooperation between the American legislative and executive
power in the matter of international trade policy:
For the first 150 years of the United States the Congress executed its competencies
in international trade by imposing the tariffs on all imported goods. The tariff was
the main foreign trade policy tool and main federal budget income source. The early
congressional trade debates were ran mainly in the conditions of conflict between
the congressmen from northern, industrial regions (that had profits from high
tariffs) and the representatives from southern states – large exporters, that wanted to
lower the tariffs. At this time the main President’s role (from his executive power
given by the Constitution) was to negotiate and implement the bilateral agreements
of friendship, trade and navigation.57
There were two acts from the 1930s. that fundamentally changed the nature of
American trade policy. The first was „Smoot-Hawley” Tariff Act of 1930, that
established prohibitive tariffs, which were the answer for the producers’ needs
during the Great Depression. But that policy made the American trade partners run
the retaliatory trade restrictions. It deepened and lengthened the effects of
depression.
The negative results of the „Smoot-Hawley” Tariff Act forced the Congress to
create the new regulations. With the support of the ex-senator and Secretary of State
Cordell Hull, the Congress ratified the Reciprocal Trade Agreements Act of 1934
(RTAA). That Act gave the President right to interfere in bilateral trade agreements
to reduce the level of tariffs. The tariff was established upon the most favoured
nation clause. Under the RTAA the Congress gave the President the right to
implement new tariffs by a proclamation and without added legislative procedures.
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The RTAA had the key significance for establishing the formal relations between
the Congress and the President in the area of international trade policy. First: the
right for determining the tariffs was delegated to the President. Second: the „SmootHawley” Act was the last case of Congress’ influence on tariff regulation. And
third: the delegation of mentioned rights to the President didn’t take away the
Congress’ influence on trade policy – the President’s right is always temporary,
could be revised, and can be prolonged.
Until 1962 the Congress many times renewed the President’s right to reduce the
tariffs. Upon the Trade Act of 1974 the President was authorized to react on some
unfair, irrational or discriminating trade laws and practices of foreign governments,
that could negatively influence the American trade liberty. The President’s role was
sanctioned as the guardian of American trade interests. 58
Especially the Chapter 301 of the Trade Act of 1974 gave the President right to be
the executor of American trade agreements. That way the Government is able to
eliminate trade laws, policies or practices of foreign governments that can
discriminate or limit the American trade or can violate the international trade
agreements. This is the foundation of American trade law that gives the
Government a right to protect the American exporters from unfair practices of
foreign governments.59
One of many examples of use of the President’s right to make independent
decisions about foreign trade was Jimmy Carter’s winning in battle against heavy
duties on imported nuts, screws and bolts in April 1978. The International Trade
Commission on congress wanted to put a 30 per cent duty on that products in order
to protect the American producers from high imports, especially from Japan. But
the President vetoed this decision claiming, that the high duties would cause
inflation, invite retaliation and hurt international negotiations aimed at lowering
trade barriers. At the end the President’s decision was sustained.60
Also the USTR Office is able to take an action against unfair trade practice. It
can do it with its own initiative or with a motion of person, firm or union. If the
negotiations with foreign government aren’t effective, the Chapter 301 of the Trade
Act of 1974 gives the President right to take an action. In particular he can
implement duties, taxes or restrictions on every product and service imported from
given country. And there are no limitations about the President’s choice of products
that he puts restrictions on. He can also decide if some other country’s practice is or
isn’t unfair, irrational or discriminatory.61
By the end of twentieth century the structure of the executive powers responsible
for trade policy changed. The Omnibus Trade and Competitivness Act of 1988
strengthened the importance of the USTR. The Congress’ approval of 1993 ad 1994

The Trade Act of 1974 (full text), http://uscode.house.gov/download/pls/19C12.txt (access:
01.02.2015).
59
United States General Accounting Office, International Trade. Combating Unfair Foreign Trade
Practices, Report to the Chairman, Committee on Finance, U.S. Senate, March 1987.
60
Carter Wins Victory on Tariffs, „The Washington Post”, Apr 28, 1978, p. A3
61
United States General Accounting Office, International Trade. Combating Unfair Foreign Trade
Practices, Report to the Chairman, Committee on Finance, U.S. Senate, March 1987.
58

169

agreements and the Trade Promotion Authority Act of 2002 confirmed that the
system evolves and proves correct.
4. Other US foreign trade policy-making participants.
The scientists from University of Minnesota and Northwestern University made
an interesting analysis – they examined the influence of various groups on US
Government decisions in foreign policy. The results of those analysis suggest that
the American foreign trade policy is influenced mostly by a business leaders and
experts. The experts also are under the influence of business leaders. The groups of
employees have weaker, but also significant impact. The public opinion is the last
factor that has least important impact on international trade policy decisions. 62
A very interesting analysis of US political parties’ attitude towards foreign trade
regulations was made by the scientists from Bowling Green State University63.
They studied all the voting on trade issues between 1993 (NAFTA ratification
voting) and 2001 (Trade Promotion Authority voting) in the House. Among all of
the interesting conclusions, one was as following: changing voting preferences of
House representatives gives a crucial explanation for changes in foreign trade
policy of the Congress. This inconstancy is influenced by many factors at the level
of the Representatives’ electoral districts. For example: for the Democrats the
demands from various kinds of trade unions have more significance. That’s why in
the selected period this party lowered its support for free trade. Also more financial
support from trade unions makes both Republicans and Democrats less supportive
for liberalization of the trade. This issue is - as Authors says - more complicated,
but we can generalize that the Republican House representatives promote free trade,
but Democrats are less supportive of that.
The part in US foreign policy (including trade policy) also take governors and
state governments64. Their role in cooperation with foreign governments and
international institutions is more and more important. They take part in negotiations
and participate in limited forms of international agreements on behalf of their states.
They execute the sanctions and other limitations policies toward other countries.
The governors more frequently use their right to make independent decisions in
matters that influence the federal foreign policy65.
As we can see from the analysis above many people or groups of people take
part in creating the US foreign trade policy. So the area of international trade is no
one power dominion. Trade policy requires a cooperation between both the
executive and legislative branches. It also is hedged in many regulations and court
decisions, that hamper both powers. The Constitution’s articles are interpreted by
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many administrative powers and institutions, and those interpretations are often
divergent. The United States don’t have one legal document that would include all
the trade regulations66. That is the main reason of many conflicts between all trade
policy-making process participants.
5. Controversies
As it was said before, the President has a right to make independent decisions in
foreign trade policy, but the Congress can prolong or not this right. That makes
another area of conflict between both the executive and legislative branches67. For
example: in 2007 when George Bush’s second term was about to end, he tried to
press a couple of trade agreements in short time. But after the Democrats took
majority in both House and Senate, it was nearly impossible to do. This party, as it
was said before, mostly opts for more strict protectionist foreign trade policy. A
mandate that upon Trade Promotion Authority was essential for the White House to
conclude the agreements, expired at the end of June 2007. According to fast track68
procedure the President has to present the agreement project to the Congress no
later than 90 days before the mandate expiration date. So in fact President Bush had
to prepare his projects before April 2007. Gaining extension of the mandate would
have been very difficult even in Republican Congress, because fast track procedure
gives wide competencies to the executive branch. With a new Democtratic
Congress it was almost impossible. At the last moment presidential negotiators
managed to conclude the US-South Korea69 trade agreement, which was the most
significant since NAFTA of 1994.70
The other example of the President-Congress controversies is the situation from
the 1950s. In those times when one party controlled both the executive and
legislative branches, making a decision about trade policy was easy and peaceful. In
the other cases the American trade negotiators started to feel some lack of freedom
in their activities and decision making process. The Congress wasn’t willing to give
the executive branch a wide authorization in trade policy. The cooperation was also
difficult because of the Congress’ structure based on commissions. The
congressional commissions were picking up some trade policy issues once in a
while, when the agreements were considered. Meanwhile didn’t engage themselves
in the negotiation process, which was the most important from producers and
importers points of view. But at those moments the Government had to be engaged
the most. As a result some misunderstandings between branches happened
frequently.71
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It is the fact that after World War II the United States were the ones that led the
international organizations responsible for a capitalist world economy. This
arrangement let the American Government priority over Congress in management
of foreign economic policy72.
Despite those controversies between the President and the Congress, when it
comes to use trade policy tools to gain some politic or diplomatic goals, the two
parties reached an understanding.
***
There are so many participants in the process of US foreign trade policy-making.
Some of them have their authorizations given by the Constitution of the United
States. Some others have a power to influence this policy given by the common
law. In this complicated system it takes a lot of strength to achieve some
compromise and to gain a common ground. Despite of many controversies, in
overall the US foreign trade policy system, set on a very complicated structure,
works.
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II. MATERIAŁY I ANALIZY (MATERIALS&ANALYSIS)
„PRZEGLĄD GEOPOLITYCZNY” 2015, TOM 12

Jan MAJKA

DUGINIADA, CZĘŚĆ 2.
Rosja w zewnętrznych uwarunkowaniach politycznych1
Niektóre tezy wystąpienia A.G. Dugina na I Założycielskim Zjeździe Partii
Politycznej EURAZJA, (Moskwa, 30 maja 2002 r.).
Po rozpadzie bloku sowieckiego nastąpiła globalna supremacja Stanów
Zjednoczonych. Zjawisko to nazywa Dugin mianem globalizmu amerykańskiego.
W ślad za tym postępuje jednostronne oddziaływanie cywilizacyjne Ameryki na
cały świat – globalizacja. Oddziaływanie to służy wzmocnieniu amerykańskiej
potęgi i oznacza tyle samo, co amerykanizacja świata. Z jednej strony jest to
oddziaływanie polityczno-militarne, z drugiej oddziaływanie ideologiczne:
„W świecie dzisiejszym zachodzi niezwykle skomplikowany i niepokojący
proces globalizacji. Nie jest to zwykłe zbliżenie odmiennych kultur i cywilizacji.
Globalizacja to jednolite i jednostajne przyswajanie kodu amerykańskiego
(zachodniego) społeczeństwa z jego specyficznym systemem wartości. Proces ten
wieńczy zwycięstwo jednej tylko strony – tej, która reguły gry ustala, lepiej wie jak
je wykorzystywać i omijać - niż ten kogo mają one dotyczyć.
Globalizm amerykański okazuje się główną i podstawowa tendencją
współczesnego świata. Wszystkie inne tarcia i wszystkie podstawowe problemy w
stosunkach międzynarodowych są pochodnymi tej tendencji. Po rozpadzie bloku
sowieckiego Ameryka stała się nadmocarstwem2 i odpowiednio narzuca własne
kody cywilizacyjne całej planecie, biorąc na siebie, jak sami Amerykanie twierdzą,
funkcję rządu światowego.”3
Dugin negatywnie ocenia amerykańską globalizację ze względu jej
destruktywny wpływ dla zróżnicowania cywilizacyjnego. W ten sposób przenosi
rywalizację międzynarodową ze sfery materialnej w ideową, tak jakby nie toczyła
W oryginale: Оценка внешнеполитической ситуации России, w: А.Г. Дугин «ПАРТИЯ
«ЕВРАЗИЯ» И СЕГОДНЯ ЗАТРЕБОВАНА САМОЙ ЖИЗНЬЮ» Выступление на I
Учредительном Съезде Политической партии «Евразия» (30 мая 2002 г., Москва). Tekst w
całości ukazał się w tomie: ОСНОВЫ ЕВРАЗИЙСТВА, Москва 2002, «Арктогея центр», Раздел I,
РОЖДЕНИЕ
ПАРТИИ,
c.
46-49.
Fragment
dostępny
również
pod
adresem
http://evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=825
(data dostępu 26.09.2014r.).
2
Hipermocarstwem. W oryginale: „гипердержавой”.
3
Tamże s. 46.
1
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się ona ani o terytoria ani o skumulowane na nich zasoby, tylko o samą tożsamość,
o prawo do zachowania odmiennej duchowości. Tym samym Dugin neguje
uniwersalia cywilizacyjne:
„Taki proces globalizacji jest zjawiskiem w zupełności negatywnym, ponieważ
w rzeczywistości rozbija wszelką cywilizacyjną samodzielność, wszystkie kultury,
wszelkie byty narodowe i religijne. Atlantyzm dyktuje wszystkim skrajnie obcy
model cywilizacyjny określając i egzekwując, co moralne, dozwolone, postępowe
itd. Jest to globalizm jednobiegunowy, który nie zamierza respektować niczyich
poglądów. Jednocześnie ten sam globalizm próbuje się przedstawiać jako dialog,
ale to iluzja. W istocie to monolog, w którym nie dopuszcza się żadnej
odpowiedzi.”4
Globalizm to zarządzanie planetą jako całością. Jawi się on Duginowi jako
przedwczesne, a przez to wewnętrznie sprzeczne stadium historycznego rozwoju
form zarządzania przestrzenią. Wcześniej winien nastąpić etap kontynentalizmu5, tj.
równoległego funkcjonowania formacji obejmujących oddzielne kontynenty,
zarządzane przez różne ośrodki siły, potem dopiero etap globalizmu, czyli
zarządzania planetą jako całością. Warto zwrócić uwagę, że nie wyjaśnia w jaki
sposób dokona się przejście między kontynentalizmem a globalizmem. Inną
wewnętrzną sprzecznością globalizmu ma być niedostrzeganie przezeń kryzysu
państw narodowych. 6
„Globalizm okazuje się także zjawiskiem kryzysowym i chybionym z jeszcze
jednego, fundamentalnego powodu. Jest coś, co można nazwać podstawową
niedorzecznością globalizmu. Aby osiągnąć mniej lub bardziej realną władzę nad
planetą, skoordynowaną kontrolę nad ludzkością, konieczne jest dokonanie szeregu
geopolitycznych transformacji.7 Historia pokazuje, że zachodzi proces rozszerzania
Tamże, s. 46.
Pojęcia kontynentalizmu Dugin nie używa w swoim wystąpieniu, uznaliśmy jednak, że warto go
tutaj wprowadzić na zasadzie analogii do globalizmu, jako określenie tendencji tworzenia wielkiej
formacji geopolitycznej, właśnie kontynentalnego lub nieomal kontynentalnego zasięgu.
6
Kolejny raz Dugin usiłuje przekonać o kryzysie państw narodowych. Dostrzegamy w tym miejscu
wewnętrzną sprzeczność jego własnej teorii: z jednej strony oskarża globalizm amerykański, że
„rozbija wszelką cywilizacyjną samodzielność, wszystkie kultury, wszelkie byty narodowe i religijne”
i jednocześnie, że ignoruje „kryzys tradycyjnych państw narodowych, które bezwarunkowo chylą się
ku upadkowi, rozkładowi i transformacji” w „państwa-kontynenty”. Pośrednio przyznaje tym samym,
że to właśnie globalizm amerykański nie obala państwa narodowego jako takiego, tego państwa,
którego nieistnienie jako idei politycznej jest konieczne dla powodzenia projektu eurazjatyckiego. Nie
da się tymczasem zaprzeczyć, że to właśnie państwo narodowe stanowi najważniejszy nośnik
zróżnicowania kulturowego i narodowościowego. Idea państwa narodowego stanowi główną,
eurazjatycką, czyli de facto rosyjską fobię. Z tego powodu jest silną bronią ideologiczną przeciwko
rosyjskiemu imperializmowi, bronią z arsenału amerykańskiego globalizmu.
7
„realną władzę nad planetą, skoordynowaną kontrolę nad ludzkością” - trudną o bardziej wyrazistą
autodemaskację ideologii eurazjatyckiej. Zdaniem autora amerykański globalizm jest nieudolną,
skazaną na niepowodzenie, bo sprzeczną z prawami rozwoju historycznego próbą kontroli ludzkości,
sprawowania władzy nad planetą. „Eurazjaci” dysponują za to doskonalszymi, „naukowymi”
środkami wiodącymi do tego samego celu poprzez stadium kontynentalizmu. Zwróćmy jednak w tym
miejscu uwagę, że globalizm amerykański choć może być interpretowany jako permanentny
interwencjonizm, polegający na wywieraniu wpływu w różnych miejscach globu pozbawiony jest
pretensji inkorporacyjnych. Inaczej jest z eurazjatyckim kontynentalizmem, który choć posługuje się
pojęciem bloku kontynentalnego, systemu aliansów itp. to jednak ma ambicje zdecydowanie
4
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ustalonych organizmów geopolitycznych od państw-miast do państw terytoriów i
dalej do państw-kontynentów.
Te właśnie państwa-kontynenty, wielkie terytoria - i samą konieczność przejścia
tego stadium – dzisiejszy globalizm ignoruje. [Tak samo, jak kryzys tradycyjnych
państw narodowych, które bezwarunkowo chylą się ku upadkowi, rozkładowi i
transformacji, nie w co innego właśnie, ponieważ wszystkie one trwale utraciły
strategiczną suwerenność i nie są już pełnowartościowymi podmiotami
geopolitycznymi8. Jednak z tego trafnego spostrzeżenia teoretycy globalizmu
wyciągają fałszywy wniosek i przechodzą stąd do modelu zarządzania światem,
pomijając przejściowe stadium globalizmu kontynentalnego. To zbłądzenie może
być kosztowne nie tylko dla USA, ale i dla całego świata].”9
Już wtedy, w 2002r. przewidując kryzys amerykańskiej zdolności trwałego
sprawowania globalnego przywództwa10 Dugin domagał się dopuszczenia Rosji do
współodpowiedzialności za kontrolę części planety, zgodnie z jej obszarami
„zjednoczeniowe”. Różnica polega na skali i głębokości oddziaływania, na które mniejsze byty
państwowe mogą być narażone, aż do unicestwienia włącznie.
Patrząc na mapę trzeba przyznać, że Stany Zjednoczone same w sobie są nieomal państwemkontynentem, dzieląc Północną Amerykę jedynie z pozbawioną geopolitycznych ambicji Kanadą, a
Rosja do stanu takiego dopiero aspiruje będąc położoną na wielkim lądzie Eurazji (Europa i Azja) i
mając do czynienia z wielkimi ośrodkami siły takimi jak Indie, Chiny i Unia Europejska. Biorąc pod
uwagę taki kontekst geopolityczny Rosji, to właśnie Unia Europejska wydaje się najaktywniejsza
geopolitycznie, chwilowo też wydaje się rywalem najważniejszym dla tego kraju, a jednocześnie jest
najkorzystniejszym kierunkiem ekspansji. Decyduje o tym znaczna wartość jej zasobów w zestawieniu
z niewielką samodzielną odpornością. Globalizm amerykański jest decydującym czynnikiem
bezpieczeństwa Starego Kontynentu. Drugim takim czynnikiem może być zagrożenie rosyjskich tyłów
i jej głębi strategicznej.
8
Trudno autorowi odmówić trafności spostrzeżenia o częściowej utracie suwerenności przez państwa
narodowe. Zapewne najbliższym i najwyraźniejszym przykładem są tu kraje Unii Europejskiej. Wg
ideologii eurazjatyckiej ma to być argument za tworzeniem bloków kontynentalnych jako podmiotów
geopolitycznych mających stanowić dopiero światowy system równowagi. Trzeba jednak zauważyć,
że w zupełności autor ignoruje sposób, w jaki kraje narodowe tworzą ponadnarodowe bloki, w
szczególności, że w procesie konsolidacyjnym obywają się bez hegemona w roli ośrodka scalającego,
a potem zarządzającego, autor nie zauważa, iż zachodzi tu proces samoorganizacji w ponadnarodowe
organizmy i przyłączania się do nich kolejnych państw, a nie proces łamania suwerenności. Z punktu
widzenia państw narodowych fakt, czy jest się stroną bierną, czy tez czynną procesu geopolitycznego
ma zasadnicze znaczenie. Wiele wskazuje na to, że tym aspektem scalania bytów narodowych w bloki
eurazjatyzm nie interesuje się w ogóle rezerwując dla Rosji niezmiennie rolę metropolii, a dla państw
narodowych role kolonii.
Widać tu negację podmiotowości geopolitycznej państw narodowych. Idea państwa narodowego jest
czymś, co zupełnie nie pasuje do eurazjatyckiego projektu, w wielu wypowiedziach autora jest ona
konsekwentnie negowana, bo jak to uzasadniliśmy gdzie indziej [por. „Ocena wewnętrznej sytuacji
politycznej Rosji”] jest ona niebezpieczna dla bytu gospodarczego i politycznego Rosji jako struktury
federalnej.
9
Tamże s. 46-47.
10
Wygląda na to, że Duginowi udało się trafnie przewidzieć nadszarpnięcie globalnej zdolności
oddziaływania militarnego USA na skutek długotrwałych interwencji w Iraku, Afganistanie, Libii w
ramach tzw. globalnej walki z terroryzmem itd. Zdolność oddziaływania ekonomicznego Stanów
Zjednoczonych być może wrosła dzięki ostatniej możliwości samodzielnego wpływania na ceny ropy
naftowej i gazu na rynkach światowych. Jest to jednak narzędzie sprawdzające się wobec Rosji, ale
szkodliwe dla dotychczasowych sojuszników spośród państw wydobywających ropę i gaz, co może
zrodzić dodatkowe problemy regionalne.
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zainteresowań, co miałoby stworzyć trwały, globalny system bezpieczeństwa w
sytuacji nieuchronnie nadchodzącego konfliktu cywilizacji. Polegać by on miał na
tworzeniu bloków kontynentalnych wg jednolitości strategiczno-cywilizacyjniekulturowo-ekonomicznej. Wielość wymienionych tu czynników istotnych dla
procesu integracyjnego w istocie świadczy o ich dowolności. Dzięki nim
„eurazjatycki” ośrodek siły otrzymuje spory zasób pretekstów dla swej ekspansji.
Jest to dokładnie propozycja restytucji świata dwublokowego, tyle że opartego nie
na rywalizacji, co na współpracy potęg w podziale terytoriów. Tym porządek taki
różniłby się od zimnowojennego:
„Wystarczających,
rzeczywistych–
cywilizacyjnych,
ekonomicznych,
geopolitycznych i siłowych zasobów dla jednostronnej dominacji w unifikowaniu
świata Stany Zjednoczone nie posiadają. Stwierdza to również znany amerykański
politolog Samuel Huntington w swej pracy Zderzenie cywilizacji głosząc, że
globalny projekt liberalny jest niemożliwy, ponieważ w najbliższym czasie da o
sobie znać cywilizacyjne zróżnicowanie świata. Przyjmujemy analizę Huntingtona,
zgodna jest ona z naszym spojrzeniem strategicznym. Sądzimy, że zamiast
globalnej globalizacji jednobiegunowej winniśmy zaproponować nową wizję
świata – świata alternatywnego, opartego na globalizacji wielobiegunowej i
ustanowić pośredni etap zjednoczenia szeregu regionów cywilizacyjnych w
(bardziej lub mniej) jednolite strategicznie, cywilizacyjnie, kulturowo i
ekonomicznie – bloki.
Jeśli globalizacja będzie się rozwijać według amerykańskiego scenariusza (i nic
nie powstrzyma Ameryki przez jego realizacją) przewidujemy kolosalny kryzys
całego systemu planetarnej równowagi, geopolitycznych aliansów itd. Jego
kontynuacja nie zapowiada niczego innego jak wielkiej krwi, wielkiej wojny
domowej w skali planety.
Już teraz obserwujemy niestabilność od Bałkanów przez Bliski Wschód, Irak,
Kaukaz, Afganistan po Pakistan i Indie. To jest linia, wg której dokonuje się
dezintegracyjny rozpad Eurazji. Konflikty podług tej linii cywilizacyjnego podziału
są nieuchronne. Będą krwawe i okrutne, i będą zmierzać ku temu, żeby wciągnąć w
nie maksymalną liczbę krajów. To zaś zagraża systemowi bezpieczeństwa Rosji.”11
Pax Americana, czyli światowa hegemonia Stanów Zjednoczonych ma wg Dugina
polegać na utrzymywaniu stanu dynamicznej równowagi między rozmaitymi
lokalnymi, silnie zantagonizowanymi ośrodkami siły na całej ziemi, bez stałego
wiązania się z którymkolwiek z nich. Jej cechą permanentna ma być dwulicowość
polegająca na jednoczesnym lub naprzemiennym wspieraniu regionalnych
antagonistów. A wszystko to ma się odbywać poprzez kruszenie lokalnych modeli
cywilizacyjnych. Alternatywą ma być Pax Eurasiatica łączący duże obszary w bloki
kontynentalne i doprowadzający do dialogu oraz współpracy cywilizacji. Dugin
jednak nie wskazuje jak „Eurazjaci” zamierzają cywilizacyjnej konfrontacji
uniknąć:
„Pokój na warunkach amerykańskich, Pax Americana lub jednobiegunowy
porządek świata nie może być ustanowiony bez brutalnego załamania obecnych
modeli cywilizacyjnych. Stany Zjednoczone mogą rządzić w skali globalnej tylko
11
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wtedy, gdy w miejsce cywilizacji i państw będą mieć do czynienia z
rozdrobnionymi, zantagonizowanymi enklawami.
Zwrócić trzeba uwagę na to, że w lokalnych konfliktach Ameryka występuje
dzisiaj nie jako jedna z sił, tę lub inną z nich wspierając, tylko – wspólnie i przeciw
każdej ze stron. Obserwowaliśmy to w Afganistanie: najpierw powołano ruch
talibów (amerykańską i pakistańską rezydenturę dla przeciwstawienia się
prosowieckiemu reżimowi, potem prorosyjskiemu Sojuszowi Północnemu), za
pośrednictwem wahabickiej Arabii Saudyjskiej zainspirowano Bin Ladena i AlKaidę, potem zaś [sama] Ameryka zadała im cios. Przez długi czas Stany
Zjednoczone wspierały Pakistan w jego rywalizacji z Indiami, jednocześnie
zawierając z tymi ostatnimi porozumienia wojskowe. Pogłębiona analiza
geopolityczna pokazuje, że w izraelsko-arabskim konflikcie (nie bacząc na pozornie
priorytetowe wsparcie Izraela przez Amerykę) mamy do czynienia z wcale nie
jednostronnym rozłożeniem amerykańskiego potencjału.
W tym względzie powinniśmy twardo oświadczyć, że nas „nie urządza pokój
amerykański” – Pax Americana. My proponujemy alternatywny model pokoju
eurazjatyckiego – Pax Eurasiatica. Polega on na zespoleniu dużych obszarów w
procesach integrujących w obrębie kontynentu. Strefy cywilizacyjnych konfliktów
powinniśmy uczynić strefami dialogu kultur.”12
Dugin proponuje podział kontynentu eurazjatyckiego na następujące bloki:
Europa pomniejszona o Bułgarię i Serbię, Eurazja tj. Wspólnota Niepodległych
Państw powiększona o Bułgarię, Serbię i Mongolię13, a następnie terytoria
rozciągające się aż po Iran i Indie14. Osobnym blokiem miałby być obszar Oceanu
Spokojnego. Same Indie i Chiny jakby zostały przeoczone w tym planowaniu
nowej formacji:
„Jesteśmy zwolennikami zjednoczenia Europy, zjednoczenia Eurazji,
pokrywającej się w przybliżeniu z obszarem Wspólnoty Niepodległych Państw, z
włączeniem niektórych krajów, które cywilizacyjnie przynależą do naszego bloku
(takich jak Bułgaria, Mongolia, Serbia). Nie chodzi o stworzenie jednego państwa.
Chodzi o stworzenie systemu jednolitych bloków cywilizacyjnych. Kontynuując
linię bloku eurazjatyckiego, można mówić o jego rozszerzeniu na południe w stronę
Iranu oraz Indii. Mamy też eurazjatycki projekt dla regionu Oceanu Spokojnego. W
każdym miejscu na ziemi może być zastosowany model eurazjatycki.
Mamy nie tylko ogólne przeświadczenie, że porządek wielobiegunowy jest
bardziej sprawiedliwy i realny niż jednobiegunowy, metodologię budowy porządku
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Zauważmy, że w 2002r. Dugin wskazywał na Bułgarię, Serbię i Mongolię. Bułgaria należy do UE
od 2007r. i jest podejrzewana o reprezentowanie rosyjskich interesów w kwestiach strategicznych dla
tranzytu węglowodorów. Serbia od 2012r. stara się o członkostwo. Co do Mongolii to sądzimy, że
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wielobiegunowego też mamy. Nie tylko slogan, ale też cały arsenał dopracowanych
środków, których źródłem jest współczesny eurazjatyzm.”15
Z punktu widzenia kontynentalizmu16 jako zasady organizacji ładu światowego
nie dziwi więc, że Dugin domaga się od Stanów Zjednoczonych powrotu do
dziewiętnastowiecznego izolacjonizmu:
„Na Pax Americana konieczną odpowiedzią jest Pax Eurasiatica. To nasz
globalny projekt cywilizacyjny. Jest w nim pozytywny scenariusz dla każdej ze
stron. Jest pozytywny scenariusz także i dla USA. Jeśli Stany Zjednoczone
zrezygnują z pretensji do światowej hegemonii i uprawiania jednobiegunowej
globalizacji, zwrócą się ku tej czy innej formie izolacjonizmu (doktryna Monroe’a),
to mogą stać się ważnym, szanowanym i pozytywnym elementem systemu
wielobiegunowego. My, Eurazjaci, nie mamy nic przeciwko Stanom
Zjednoczonym, narodowi amerykańskiemu, amerykańskim wartościom i
amerykańskiej cywilizacji. Ale radykalnie występujemy przeciwko narzucaniu
przemocą amerykańskich wartości tym narodom i krajom, którym całkowicie są
one obce historycznie, geopolitycznie, kulturowo. Eurazjatycki antyamerykanizm
trwa tak długo, jak długo Stany Zjednoczone pretendują do globalizacji i
uniwersalizacji swego modelu. Gdy tylko atlantycki biegun porzuci pretensje do
globalnej dominacji, z wroga i rywala stanie się przyjacielem i sojusznikiem.
W zakresie polityki międzynarodowej eurazjatycka doktryna jest bardziej
szczegółowo opracowana, niż to ma miejsce u pozostałych partii politycznych i jest
niezależna od koniunktury. Jej podstawy wyłożone są w partyjnych dokumentach,
programie politycznym, książkach Pogląd eurazjatycki i Eurazjatycka droga17 oraz
w innych materiałach przygotowanych przez ruch „Eurazja”. Eurazjatyzm posiada
dokładną i szczegółową metodologię budowy wielobiegunowego świata. Nie tylko
hasło, ale też zaplecze, rozwinięty arsenał środków”18.
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Neoeurazjatycki kontynentalizm teoretycznie jest więc ideą wieloośrodkowego ładu światowego.
Pytanie jednak zasadnicze dotyczy tego, jakie będzie znaczenie poszczególnych ośrodków w globalnej
równowadze sił. W praktyce może się to skończyć zupełną dominacją rosyjską w naszej części świata.
17
W oryginale: „Евразийский Взгляд” i „Евразийский Путь”.
18
Tamże s. 49.
15
16
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III. RECENZJE / REVIEWS
„PRZEGLĄD GEOPOLITYCZNY” 2015, TOM 12

RECENZJA: Paweł Rojek, Przekleństwo imperium. Źródła
rosyjskiego zachowania, Wydawnictwo M, Kraków 2014, ss.
120.
W skomplikowanej sytuacji geopolitycznej w naszym regionie każda książka
poświęcona zagadnieniu polityki rosyjskiej i świadomości elit tego państwa
wywołuje naturalne zainteresowanie. Tym bardziej pozycja, której tytuł sugeruje
analizę źródeł rosyjskiego zachowania. Nie inaczej jest z najnowszą publikacją
Pawła Rojka, redaktora naczelnego kwartalnika „Pressje”. Nieduża objętość
publikacji, przystępny język, utrzymany w stylu eseju oraz aparat naukowy
ograniczony do minimum, zachęcają do lektury. Autor porusza się sprawnie w
gąszczu rosyjskich idei, poruszając poważną tematykę, pisze jednocześnie lekko i
interesująco.
Książka podzielona jest na cztery rozdziały, poświęcone kolejno zagadnieniom:
rosyjskiego imperializmu, idei Moskwy-Trzeciego Rzymu, współczesnych
kierunków rosyjskiej myśli geopolitycznej i wreszcie samej idei Rosji-Eurazji,
reprezentowanej przede wszystkim przez Aleksandra Dugina, którego poglądom
Paweł Rojek poświęcił dużo miejsca. Choć książka pisana jest z pozycji badacza
idei, dotyka ważkich kwestii geopolitycznych i choćby z tego powodu powinna
zwrócić uwagę czytelników zainteresowanych także geopolityką.
Autor celnie wskazuje fakt, który umyka wielu badaczom i analitykom w Polsce,
iż to „koncepcje geopolityczne zapełniły w Rosji próżnię wywołaną przez upadek
marksizmu-leninizmu” (s. 55). Niestety ilość i poziom badań wschodoznawczych w
naszym kraju, zwłaszcza obszarze analizy rosyjskich koncepcji geopolitycznych i
polityki zagranicznej FR jest nadal niewystarczający jak na państwo blisko
historycznie związane (różnymi więzami i relacjami) z Rosją na przestrzeni
wieków. Stąd cieszy fakt, że badacze zajmujący się filozofią i historią idei,
podejmują się także analizy myśli geopolitycznej.
W mojej subiektywnej opinii, najmocniejszą stroną książki Pawła Rojka jest jej
kontrowersyjność i tym samym pobudzenie polskiego czytelnika do głębszej
refleksji, a może nawet skłonienie części czytelników do otwartej polemiki.
Naczelny „Presji”, w ślad za Dmitrijem Treninem, stara się podważyć ideę
odradzania się imperium rosyjskiego. Powtarza za rosyjskim intelektualistą, iż
Rosja „nie chce być już imperium, ale chce zachować status wielkiego mocarstwa”
(s. 26).
Pierwszy problem, jaki się tu pojawia, polega na tym, że Paweł Rojek nigdzie w
swojej książce nie podaje jasnej definicji tego, co uważa za imperium i imperializm.
Samo pisanie o ekspansji (także nie zdefiniowanej) czy idei imperialnej nie
wystarcza. Autor na dodatek tworzy przy tym inflację pojęć w stylu: imperializm,
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preimperializm, neoimperializm, postimperializm, czy wielkie mocarstwo, a nawet
„państwo drapieżcze”, których w żaden uporządkowany sposób nie tłumaczy. Taka
gmatwanina terminów, bez przyjęcia jasnych i zwięzłych ram pojęciowych,
wprowadza sporo nieścisłości w odbiorze narracji.
Książka jest interesującym przykładem próby analizy źródeł rosyjskiej polityki
w oparciu wyłącznie o idee. Próżno zatem szukać tu analizy twardych rosyjskich
interesów w Arktyce, energetycznych biznesów w Europie i na Dalekim
Wschodzie, analizy rosyjskiego systemu finansowego, roli służb specjalnych w
systemie władzy, metod prowadzenia wojen informacyjnych itp. „Będę się tutaj
zajmował przede wszystkim ideami, a nie praktyką. Wynika to z fundamentalnego
założenia, że ludzie działają nie na podstawie tego, jak jest, lecz na podstawie tego,
jak sądzą, że jest” – pisze Autor (s. 8). Naczelny „Presji”, koncentrując się na
analizie „rosyjskiej duszy”, wychodzi zatem z założenia, że elity decyzyjne
Federacji Rosyjskiej, w dużej mierze (ponad 70 proc.) wywodzące się lub blisko
powiązane z tajnym służbami i resortami siłowymi ZSRS/FR1, opierają się na
wyobrażeniach tego co jest, a nie na realnych interesach. Obawiam się, że jest
dokładnie odwrotnie.
Autor celnie wskazał, że w Rosji próżnię ideologiczną po marksizmieleninizmie zapełniła geopolityka. Problem w tym, że istotą geopolityki nie są idee.
Te stanowią wyłącznie sztafaż, decorum, instrument. Istotą geopolityki są twarde
interesy i realizm sensu stricto. Jak pisał Leszek Moczulski: „między państwami
dochodzi do konfliktów, ponieważ mają sprzeczne interesy”2. Wielokrotnie w
historii mieliśmy do czynienia z różnymi konfliktami między krajami o takim
samym ustroju (np. ZSRS i ChRL), wyznających tę samą religię, będącymi
członkami tej samej cywilizacji, mówiących nawet tym samym językiem (konflikty
w I Rzeszy), czy będącymi członkami tego samego bloku polityczno-militarnego
(np. Grecja i Turcja). Z punktu widzenia geopolityki, to nie idee, lecz interesy
decydują o głównych źródłach myślenia elit decyzyjnych.
W mojej ocenie, podstawą zrozumienia źródeł współczesnego zachowania elit
decyzyjnych Rosji, nie są idee, które były, są i pewnie jeszcze długo będą
traktowane instrumentalnie, podobnie jak religia (prawosławie) przez ludzi
wywodzących się z KGB/GRU/FSB/SWR itp. [niepotrzebne skreślić]. W
geopolityce, powtórzmy, liczą się twarde interesy, a nie sentymentalne filozofie,
idee czy marzenia. Pisanie o tym, że „imperium bowiem opiera się nie tyle na sile,
co na ideach” (s. 30), w kontekście całego aparatu represji totalitarnego państwa,
jakim był ZSRS, wydaje się mało przekonujące.
Podobnie mało przekonująco brzmi próba rozróżniania agresji rosyjskiej na tę
powodowaną imperializmem (cokolwiek by to pojęcie oznaczało) i tę
argumentowaną obroną ludności rosyjskojęzycznej. Spójrzmy na dwa fragmenty:
„Jaki charakter ma obecna rosyjska agresja na Ukrainę? Wygląda na to, że jest
Według badań prof. Olgi Krysztanowskiej z Instytutu Socjologii Rosyjskiej Akademii Nauk i prof.
Stephena White’a z Glasgow University, czyt. O. Kryshtanovskaya, S. White, From Soviet
Nomenklatura to Russian Elite, „Europe-Asia Studies” 1996, Vol. 48, No. 5, s. 711-733.
2
L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999, s. 547.
1
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ona raczej odruchem narodowców, a nie ekspansją imperialistów. Świadczą o tym
jej podstawy ideologiczne, pojawiające się w wystąpieniach rosyjskich polityków.
Już od dawna wśród priorytetów polityki zagranicznej Rosji znalazła się obrona
etnicznych Rosjan poza granicami kraju” (s. 31).
To, co Paweł Rojek nazywa „podstawami ideologicznymi, pojawiającymi się w
wystąpieniach rosyjskich polityków”, równie dobrze, za Anatolijem Golicynem,
można nazywać dezinformacją, a za Ramilem Garifullinem – „psychologią
politycznego blefu”3. Trudno interpretować same słowa bez analizy środowiska w
którym padają i ludzi, które je wygłaszają.
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”4.
Warto w tym miejscu przypomnieć także fragment głośnego artykułu z 1938 r.,
pióra jednego z najbardziej zasłużonych polskich wschodoznawców:
„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”5.
Można również polemizować z innym fragmentem „Przekleństwa imperium”:
„Z pewnością Rosja jest agresywnym państwem, należy jednak umieć rozróżniać
źródła agresji. Czym innym jest bowiem agresja zagrażającego wszystkim
światowego imperium, a czym innym agresja broniącego swoich, być może zbyt
szeroko rozumianych, praw wielkiego mocarstwa” (s. 26).
Pytanie, na ile w realnej rzeczywistości geopolitycznej znaczenie ma fakt, czy
agresja dokonuje się z pobudek imperialnych, czy też przy użyciu bardziej
wyrafinowanej oprawie propagandowej, w imię obrony jakiejś grupy społecznej,
czy jakichś wartości. Traktując rzeczywistość bez żadnych sentymentów, istotą jest
tu sama agresja, podejmowana w imię konkretnych interesów, dająca przewagę w
Por. A. Golicyn, Nowe kłamstwa w miejsce starych, Warszawa 2006; http://www.garifullin.net/.
M. Pilis, A. Dmochowski, List z Polski, Poznań 2011, s. 32.
5
W. Bączkowski, Uwagi o istocie siły rosyjskiej, „Wschód, Orient: kwartalnik poświęcony sprawom
wschodu” 1938, nr 4. http://geopolityka.net/uwagi-o-istocie-sily-rosyjskiej-cz-1/
3
4
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walce o wpływy, zasoby i znaczenie w regionie/świecie. Otóż, albo przyjmiemy, że
agresja na suwerenne państwo jest czymś nagannym, bez względu na ideologiczne
motywacje i techniki PR, albo przyjmujemy relatywizm w tym względzie z całym
bagażem konsekwencji.
„Zbyt szeroko rozumiane prawa wielkiego mocarstwa” mogą wkrótce objąć
bowiem nie tylko Ukrainę, ale i np. kraje bałtyckie. Osobna sprawa, że czytając
„Przekleństwo imperium” można odnieść wrażenie, iż Autor traktuje ekspansję
wyłącznie w kategoriach polityczno-militarnych, nie uwzględniając tworzenie stref
wpływów poprzez ekspansję gospodarczą (także energetyczną) czy instrumenty
geopolityki informacyjnej6.
W „Przekleństwie imperium…” mamy do czynienia z próbą rozgraniczania
trzech nurtów rosyjskiej myśli geopolitycznej, definiowanych przez Autora jako:
atlantyzm, eurazjatyzm i insularyzm. Najbardziej dyskusyjne jest wydzielanie tutaj
osobnej szkoły myślenia geopolitycznego w oparciu o koncepcję Wadima
Cymburskiego (idea Rosji-Wyspy). Paweł Rojek, wydaje się, poszedł tutaj śladami
Jakuba Potulskiego, który nazwał tę ideę izolacjonizmem, co jest mocno
przesadzone7. Podobnie jak utożsamianie pragmatyzmu rosyjskiej polityki
zagranicznej z tendencjami do izolowania kraju.
Idea Cymburskiego, nazywana przez Rojka insularyzmem, nie została
zaaprobowana – jako autonomiczna szkoła myślenia politycznego – w elitach
intelektualnych Rosji, a zwłaszcza w elitach decyzyjnych. Można spierać się, na ile
posłużyła propagandzie w formułowaniu poczucia okrążenia Rosji przez obce
mocarstwa. Bardziej stała się raczej składnikiem narracji eurazjatystów, której
ideolog Aleksandr Dugin, pisał sporo „o strategii Anakondy” (okrążania Federacji
Rosyjskiej przez „atlantystów”). Trudno zgodzić się z Autorem, że „cywilizacyjna
koncepcja wyspy uniemożliwia ekspansję”. Jest wręcz odwrotnie. Wielki Limitrof
(pierścień niepodległych państw wokół Rosji), był traktowany przez Cymburskiego
jako zagrożenie, wobec czego postulował przekształcenie go w rosyjską strefę
wpływów, rodzaj strefy buforowej8. O wiele bardziej wpływowa wydaje się idea
neobizantyzmu, obecna choćby na forum Klubu Izborskiego. Szkoda, że zabrakło o
niej choćby wzmianki.
Zarówno współczesny rosyjski okcydentalizm, jak i eurazjanizm, ale także idea
Rosji-Wyspy w warstwie czysto geopolitycznej nie różnią się od siebie aż tak
bardzo. Wystarczy sięgnąć po ostatnie książki Dmitrija Trenina, artykuły innego
„zapadnika” Siergieja Karaganowa czy Fiodora Łukianowa i porównać ich
postulaty ze szkołą eurazjatystów. Wówczas zobaczymy, że punktem wspólnym
jest integracja eurazjatycka pod egidą Moskwy. Pisze o tym i Trenin9 i Karaganow10
i Dugin. Oczywiście różnice tkwią w języku i w werbalnej skali programu
Por. J. Darczewska, Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej, Warszawa 2014.
Por. J. Potulski, Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Między nauką, ideologicznym
dyskursem a praktyką, Gdańsk 2010.
8
„Rosja-wyspa i Wielki Limitrof”. Myśl geopolityczna Wadima Cymburskiego, [w:] R. Fedan, B.
Petrecka, S. Dyrda-Maciałek, Problemy współczesnej Europy – ujęcie interdyscyplinarne, Jarosław
2014, s. 355-363.
9
http://geopolityka.net/rosja-post-imperium-i-trzeci-zachod-w-koncepcji-dmitrija-trenina/
10
http://wyborcza.pl/1,76842,8304987,Zwiazek_Europy__ostatnia_szansa_.html
6
7
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geopolitycznego. Jednak jeśli czyta się żądania Trenina rozszerzenia terytorium
Rosji o ponad milion kilometrów kwadratowych11, to trudno przychylić się do
jasnego rozróżnienia, iż „Dugin jest bowiem zdeklarowanym imperialistą, a Trenin
krytykiem rosyjskiego imperializmu” (s. 58).
Na samym wstępie uwagę przykuwa dedykacja książki, poświęcona pamięci
Kazimierza Smogorzewskiego. Autor objaśnia, iż był to kuzyn jego babci,
przedwojenny dziennikarz i publicysta, specjalizujący się w sprawach
międzynarodowych, który „niemal do samego wybuchu wojny utrzymywał, że
Polsce i Europie nic nie grozi ze strony hitlerowskich Niemiec”. Dedykacja ta ma
niezwykły wydźwięk w połączeniu z poprzedzającym je fragmentem wstępu:
„Wygląda na to, że w żadnym z analizowanych nurtów rosyjskiego myślenia Polska
nie jest bezpośrednim celem ekspansji Rosji. Nawet najbardziej ekspansjonistyczni
eurazjatyści uważają, że należymy do naturalnej sfery wpływów Niemiec, z którymi
chcą się dogadywać ponad naszymi głowami. Tak naprawdę nie musimy się więc
spodziewać „zielonych ludzików” w naszych granicach” (s. 10-11).
Otóż najbardziej „ekspansjonistyczni eurazjatyści” (nb. trochę sztuczny jest
podział, przyjęty w książce na „eurazjatyzm izolacjonistyczny” i „eurazjatyzm
ekspansjonistyczny”) piszą o tym, że przeszkadza im istnienie „kordonu
sanitarnego”, czy wprost, że „przeszkadza im istnienie państwa polskiego”12.
Godny podziwu optymizm Autora co do tendencji ekspansjonistycznych Rosji,
skłania do życzenia mu – w interesie naszego kraju – więcej szczęścia w prognozie,
niż mieli autorzy „Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego”, którzy jeszcze na
kilka miesięcy przed wybuchem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego pisali:
„Zagrożenie w postaci dużego konwencjonalnego konfliktu w tej części Europy jest
obecnie bardzo mało prawdopodobne”13.
Książka niewątpliwe zasługuje na uwagę szerokiego grona czytelników, nie
tylko naukowo, czy zawodowo zajmujących się Rosją. Skłania do dyskusji i
pogłębionej refleksji nad istotą polityki naszego wschodniego sąsiada, a także –
szerzej – nad rolą idei w polityce państw.
Leszek Sykulski

W Arktyce, zob. http://geopolityka.net/rosja-post-imperium-i-trzeci-zachod-w-koncepcji-dmitrijatrenina/
12
http://geopolityka.net/aleksander-dugin-przeszkadza-nam-istnienie-kordonu-sanitarnego/;
http://geopolityka.net/aleksander-dugin-czekam-na-iwana-groznego/
13
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013, s. 103. Dokument można pobrać ze
strony BBN:
http://www.spbn.gov.pl/sbn/biala-ksiega/4630,Biala-Ksiega.html
11
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„PRZEGLĄD GEOPOLITYCZNY” 2015, TOM 12

RECENZJA: Andreas Blümke, Jak inwestować w produkty
strukturyzowane, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ss. 472.
Recenzowana monografia dotyczy prezentacji produktów strukturyzowanych w
kontekście budowania z nich portfeli inwestycyjnych. Autor definiuje te aktywa
jako „(…) aktywa finansowe, które obejmują różne składniki elementarne,
połączone w celu utworzenia określonego, dopasowanego do potrzeb inwestora,
profilu relacji ryzyka do zysku”.
Bibliografia recenzowanej pracy składa się z 28 pozycji literaturowych
(internetowych). Ponadto praca składa się z 14 rozdziałów, dotyczących tematyki
monografii. Struktura pracy wygląda w ten sposób, iż autor podzielił ją nie tylko na
rozdziały, lecz także na 2 części. Pierwsza poświęcona jest prezentacji produktów
strukturyzowanych jako aktywów inwestycyjnych. I to ona implikuje treść pracy.
Na uwagę zasługuje fakt, iż autor w początkowych rozdziałach tej części dokonał
prezentacji podstawowych pojęć dotyczących tematyki pracy. Nie bez znaczenia
jest fakt, iż pokazano także sposób zachowania produktów strukturyzowanych w
ich okresie trwania.
Natomiast w części 2 dokonano charakterystyki prezentowanych aktywów
finansowych z perspektywy zarządzania portfelem inwestycyjnym. Uczyniono to
celem pokazania punktów stycznych pomiędzy charakterem produktów
strukturyzowanych a procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych. Rozległość
prezentowanej materii powoduje, iż jej charakterystyka mogłaby się stać
nieprzejrzysta, niemniej jednak autor uniknął tego przez budowę przejrzystego
charakteru pracy.
Należy przede wszystkim dodać, iż w recenzowanej pracy „podoba się”
skorygowanie klasycznej teorii portfelowej dla dostosowania do specyfiki
inwestycyjnej produktów strukturyzowanych. Należy to zaliczyć do osiągnięć
badawczych i twórczych autora. Może „podobać się” także i to, że klasyczne
preferencje inwestorów zostały odniesione do skośności i kurtozy stóp zwrotu
produktów strukturyzowanych. Na uwagę zasługuje także zamieszczenie
kwestionariusza pozwalającego określić preferencje inwestycyjne. Nadaje to pracy
charakter praktyczny i użyteczny. Jest on wsparty zamieszczeniem na końcu
monografii glosariusza zawierającego pojęcia fachowe stanowiące aparat pojęciowy
wykorzystywany przez zarządzających aktywami i środowiska naukowe parające
się naukami ekonomicznymi.
W tej części recenzji należy jednak nadmienić, iż według mego sądu, istnieje
potrzeba prezentacji zjawiska globalizacji i procesów internacjonalizacji rynków
kapitałowych w kontekście budowy portfeli inwestycyjnych składających się z
produktów strukturyzowanych. Tematyka ta może być przez czytelnika w różny
sposób zrozumiana. To zaś może spowodować, iż skojarzenie zarządzania
portfelem z międzynarodową dywersyfikacją portfela będzie wymagało poważnego
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wysiłku. Pomimo wnikliwej analizy pracy, wyjaśnienia takiego związku nie
znalazłem.
Poznawczo interesujący zapisany rozdział 11.2. pt. „Klasy rozkładu: sześcian
rozkładu zwrotów” jest bardzo ciekawy z naukowego punktu widzenia. Jako
znaczący wkład autora uznaję graficzną prezentację rozkładu zwrotów z
kategoriami produktów. Stąd też rozdział ten należy zaliczyć do osiągnięć
badawczych i twórczych autora. Rozdział 10.3. pt. „Teoria klasyczna a produkty
strukturyzowane” także uznaję za interesujący. Jest on w całości poświęcony
odniesieniu klasycznych teorii portfelowych do specyfiki inwestycyjnej produktów
strukturyzowanych. Autor w tym rozdziale podjął ambitny problem naukowy i
praktyczny. Oceniam to jako znaczący wkład autora do badanej problematyki.
Ponadto pragnę dodać, iż strukturę pracy uważam za poprawnie skonstruowaną.
Natomiast zbyt pobieżnie potraktowano prezentację wniosków końcowych, co
wprowadziło niewielki chaos w strukturę pracy, chyba sprzeczny z intencjami
autora. Uchybienie to nie narusza jednak walorów poznawczych recenzowanej
monografii. Praca pod względem formalnym nie budzi kontrowersji i nie można się
dopatrzyć żadnych drobnych uchybień.
Reasumując, recenzowana monografia „może się podobać” ze względu na jej
kompleksową budowę odzwierciedlającą tabelaryczne zestawienia. Ponadto może
być ona przyczynkiem dla innych prac (badań). Podjęta przez autora tematyka
wydaje się aktualna, a zatem nie można mieć zastrzeżeń do konstrukcji jej
rozdziałów.
Marcin Halicki
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WYOBRAŻONA EUROPA I WYOBRAŻONA SARMACJA
– OD GEOLOGII DO IDEOLOGII
Polemika z artykułem: Wilczyński W., 2014, Geografia i metageografia ziem
dawnej Sarmacji, Przegląd Geopolityczny, 9, 9-30.
Zgodnie z niepisanymi regułami przyjętymi w nauce, w kulturze europejskiej i
ogólnoludzkiej, z wynikami publikacji wychodzącymi spod nazwisk osób
posiadających tytuły akademickie wiążą się duże oczekiwania. Odnosi się to
również do wyników prac sięgających złożonego problemu, który stanowią ludzkie
kultury i cywilizacje, jak w przypadku tekstu Witolda Wilczyńskiego Geografia i
metageografia ziem dawnej Sarmacji. Badania nad cywilizacjami powinny być
oparte m.in. na rzeczowości; systemowości; łatwości poruszania się w tematyce
interdyscyplinarnej; niebagatelnym zasobie zweryfikowanej informacji; głębokim
rozumieniu innych kultur narodowych, w tym na podstawie solidnej wiedzy
uzyskanej z oryginalnych źródeł iw rezultacie własnych badań terenowych.
Umiejętność rzetelnego i uczciwego cytowania tez innych autorów to dodatkowy
niezbędny element pracy naukowej, a zasady jego stosowania szlifują się jeszcze
podczas przygotowywania prac zaliczeniowych w trakcie studiów.
Po tych wstępnych uwagach, zacznę swój zwięzły komentarz od tzw. „metod
badawczych”. Ich poprawny wybór, sformułowanie i realizacja świadczą w dużym
stopniu dojrzałości każdego badania. W omawianym artykule zostało zaznaczone,
iż podstawę badań stanowią „wyniki sondaży przeprowadzonych w latach 2009–
2012 wśród studentów pierwszych lat geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie” (s. 12). Po tej deklaracji, do końca artykułu – ok. 15 stron tekstu – brak
jest wszelkiej dodatkowej dokumentacji, danych i analiz powiązanych z tymi
trwającymi aż trzy lata sondażami. W rozległym tekście wyników po prostu
zabrakło. Z drugiej strony, jednoznacznie pozytywnie należy ocenić postępowe pod
względem metodologicznym zamierzenie autora, aby w swoim badaniu
interpretować i uwzględniaćm.in. „wypowiedzi osób publicznych jak i wyrażenia
zawarte w spotach reklamowych i prognozach pogody” (s. 12), ponieważ, jak
uzasadnił, „metody tego typu są powszechnie stosowane w wielu nurtach geografii
współczesnej” (s. 12-13). Jeśli dla wypowiedzi osób publicznych z dawnych epok
oraz „słabo geograficznie wykształconych celebrytów zza oceanu” (s. 13) znalazło
się miejsce, to przejrzystej interpretacji wyrażeń ze spotów reklamowych i prognoz
pogody czytelnik nie doczekał się, aż do końcowej kropki tekstu. Zadeklarowana
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chęć naśladownictwa zachodnich postmodernistów została zatem spełniona tylko
częściowo.
Biorąc pod uwagę, iż artykuł został opublikowany w czasopiśmie
geopolitycznym, należy na początku wspomnieć o kompetencjach autora w zakresie
historii myśli geopolitycznej, a pozostawiają one cień wątpliwości. Odnosi się to
m.in. do sugestii Wilczyńskiego, iż Rosjanie „zaproponowali” „rozwiązanie, które
polega na połączeniu z Europą nie części Rosji, ale jej całości. Efektem tego
połączenia ma być ‘Eurazja’, lub ‘Europa od Atlantyku do Pacyfiku’” (s. 23)1.
Fakty – powszechnie znane studentom odpowiednich kierunków –są nieco inne. W
1959 r. prezydent Francji Charles de Gaulle został autorem geopolitycznego
określenia „Europa od Atlantyku do Uralu”. Z kolei w latach 80-ych XX w.,
belgijski geopolityk Jean-François Thiriart rozszerzył tę ideę i zaproponował
projekt „euro-sowieckiego imperium” od Islandii do Oceanu Spokojnego. Tak
właśnie formowała się koncepcja „Wielkiej Europy” od Atlantyku do Pacyfiku, tyle
że w środowiskach zachodnich kontynentalistów (zobacz więcej: Thiriart, 1998;
Terraciano, 2002; Scalea, 2004; Кръстев, Михайлов, 2009).
Zastosowana przez autora kategoria metageografiama zbliżone znaczenie z
innymi używanymi w literaturze naukowej pojęciami takimi jak geosofia i
geografia wyobrażeń wraz z ich głównymi kategoriami analitycznymi – mapy
mentalne, obrazy geograficzne, percepcje przestrzeni, terytorialne mity i stereotypy,
przestrzeń wyobrażona, terytorium mitologiczne, przestrzeń legendarna itp. W
ramach przypomnienia, do rozwoju wszechstronnego badania subiektywnej wiedzy
o przestrzeni przyczyniły się idee J. K. Wright-a – tzw. geosofia, ujmowana jako
„badanie świata w taki sposób, w jaki ludzie go rozumieją i wyobrażają” …”
(Wright, 1947). Warto zaznaczyć, iż dla ludzi żyjących w XXI w., Sarmacja
stanowi przestrzeń legendarną oraz mityczną. U Wilczyńskiego występuje ona jako
podręczny materiał do budowy jego geosoficznej mapy Europy niezbędnej mu do
umysłowej walki z wyobrażoną nie-Europą.
Główna teza autora jest przedstawiona imperatywnym tonem. Według niego,
pojęcia takie jak Europa Zachodnia, Środkowa i Wschodnia są pojęciami
„metageograficznymi” (s. 9 – w streszczeniu, s. 12, s. 14, s. 16) i dlatego próbuje
wykazać ich „nieadekwatność” (s. 11-12). Wynika z tego, że Europa to
geograficzny obszar (kontynent, część świata – jak kto woli), który nie ma swoich
regionów na zachodzie, w centrum i wschodzie, ale jak się okaże po zapoznaniu się
z całym tekstem, może być podzielony wyłącznie na północ i południe. Nie ulega
jakichkolwiek wątpliwości i należy zgodzić się z Wilczyńskim, że wiele pojęć
metageograficznych i ideologicznych zostało przyjętych w nauce i w mediach.
Przykładowo, na mapie Europy Czechy i Słowenia znajdują się bardziej na zachód
od Finlandii, ale to one często były i są nazywane Europą Wschodnią, podczas gdy
bardziej na wschód wysunięta Finlandia – Europą Zachodnią, więc można przyjąć,
iż z punktu widzenia geografii podobne określenia są niepoprawne. Mimo tego,
Eurazja jest pojęciem zbiorowym dla obszarów Europy i Azji, a poza tym głównym znaczeniem, ma
także inne aspekty zastosowania. Ze wszystkich znanych mi koncepcji, termin Eurazja określa obszary
o różnym zasięgu i oddaje inną treść niż geopolityczna koncepcja Europy od Atlantyku do Pacyfiku.
Eurazja oznacza co innego również w poglądach rosyjskich Euroazjatów.
1
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pojedyncze błędne zakwalifikowanie danego kraju czy regionu do Europy
Wschodniej lub Europy Zachodniej nie zaprzecza istnieniu regionów o takich
nazwach. Do tej kwestii powrócę w dalszych częściach niniejszego komentarzu.
Dostrzegając poważnych białych plam w tysiącletniej skarbnicy nauki
dotyczących nazewnictwa przestrzeni geograficznej „na wschód od Polski” (s. 9),
autor podążył w kierunku odnalezienia „poprawnej i aktualnej nazwy dla obszarów
dawniej nazywanych Sarmacją” (s. 12). Uwzględniając przynajmniej fakt, iż
różnorodne dzisiaj politycznie i kulturowo obszary dawnej Sarmacji mają swoje
aktualne i poprawne nazwy, podobnie jak ziemie dawnej Ilirii czy też Barbaricum,
chciałbym podkreślić, iż aplikacyjne znaczenie powyższego problemu jest znikome,
jeżeli taki problem w ogóle istnieje. To oczywiście tylko subiektywna opinia, nie
wykluczam, że inni nie podzielą tego zdania i mogą uznać, iż zagłębianie się w tak
sformułowanym temacie ma wyjątkowe znaczenie w duchowym lub w materialnym
życiu współczesnych ludzi.
W swej drodze do odnalezienia właściwej nazwy dawnej Sarmacji, autor
wykazał się umiejętnościami posługiwania się pojęciami takimi jak „niedawna
przeszłość geologiczna (wczesny eocen)”, „płytkie i krótkotrwałe morza” (s. 21),
„pradolina warszawsko-berlińska”, „przodkowie mastodontów i driopiteków” (s.
22), które to pojęcia wydają się nietypowe dla humanistycznej debaty nad
cywilizacjami. Wspomniane oraz inne punkty w tekście o których będzie mowa
świadczą, iż pod względem metodologicznym, świadomie lub nie, autor wdrożył w
metageograficznej praktyce badawczej jeden z ulubionych postulatów Mikołaja
Barańskiego, uznanego klasyka marksistowskiej radzieckiej geografii
ekonomicznej, iż krajoznawca powinien ujmować przedmiot swoich badań
wszechstronnie – od geologii do ideologii.
Oprócz niewątpliwie ciekawych i przydatnych dla edukacji terminów z geologii,
nie sposób przeoczyć w tekście obecności niektórych anti-edukacyjnych pojęć,
typowych dla dawno skompromitowanych – przynajmniej w oczach europejskich
humanistów – ideologicznych nurtów. Sposób postrzegania świata Wilczyńskiego
nie wyklucza jednak używania także pojęć typowych dla społecznego darwinizmu
takich jak „poczucie niższości” (s. 23) czy cywilizacje „niższe” i „wyższe” (s. 24).
Jest irytujące, iż podczas swoich „hermeneutycznych interpretacji” (termin ze s.
12), autor nie uwzględnił prostej mądrości, że nie ma cywilizacji lub kultur
narodowych „wyższych” i „niższych”. Przy całej umowności wielu „granic
cywilizacyjnych” można przyjąć, że jedna cywilizacja może być na wyższym
poziomie technologicznym w stosunku do innej, może posiadać większe ilości dóbr
materialnych, natomiast pod względem rozwoju filozofii lub pewnego rodzaju
sztuki, w aspekcie duchowym czy też moralnym, sytuacja często jest całkiem
odwrotna i przynajmniej z tych powodów każda generalizacja i etykietowanie w
tym zakresie jest pozbawiona wszelkich naukowych podstaw.
Nie jest nowością, ani też żadną tajemnicą, że operacje myślowe takie jak
generalizacja i wyciąganie kategorycznych wniosków to grząski teren dla wielu
uczonych. Ten problem uwidacznia się w przypadkach, kiedy horyzont
indywidualnych geosoficznych fantazji jest mocno zawężony, jak da się zauważyć
w tekście na s. 16, gdzie czytamym.in. o „wyraźnie podkreślanych” różnicach
między komunistycznymi krajami z Bałkanów a krajami „cywilizacji łacińskiej” po
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Drugiej Wojnie światowej. Wilczyński i autorzy, których cytuje, deprecjonują
Bałkany, gdyż na tym obszarze nie zaobserwowali żadnych śladów walki
przeciwko komunizmowi; ludzie na Bałkanach byli skłonni do życia w systemie
komunistycznym, aż do samego końca (s.16, w tekście oraz w anglojęzycznym
przypisie pod nr 5). Rewolucja obywatelska w Rumunii miała miejsce stosunkowo
niedawno – pod koniec okresu komunizmu i została szeroko przedstawiona w
mediach i w nauce. Z tego powodu podam w skrócie jedynie kilka innych faktów.
Oprócz ruchów oporu w Albanii, Rumunii i Serbii w latach powojennych, w
bułgarskim podziemiu przez kilkanaście lat działał ruch goriański, walczący
przeciwko sowietyzacji Bułgarii, kolektywizacji rolnictwa według radzieckich
wzorców itp. Historykom znanych jest ok. 600 nielegalnych jednostek
organizowanych przez gorianów. Żeby zwalczyć ich zdeterminowane grupy,
państwo było nawet zmuszone użyć regularnego wojska, jak w bitwie koło Sliwna
w 1951 r., podczas której władza skierowała przeciwko gorianom 13-tysięczną
armię i milicję (Горчева, 2006; Георгиева, 2012). Ponadto, niedługo po śmierci
Stalina, na początku maja 1953 r., doszło do strajku i krwawego buntu ponad 5000
robotników fabryk tytoniowych w Płowdiwie. Na ile mi wiadomo, wydarzenie to
miało miejsce półtora miesięcy wcześniej aniżeli pierwsze strajki i bunty w NRD.
W innych fragmentach tekstu, autor znów zagłębia się mało powiązane z
przedmiotem jego artykułu tematy odnajdując inspiracje w obcych pomysłach, jak
w przypadku sparafrazowania von Laue-a 1987 i Wolff-a (1994). W efekcie
spontanicznej kompilacji rodzą się wypowiedzi kwalifikujące się do szeregu
najbardziej spektakularnych, a zarazem nieudanych prób fałszowania historii, jak
następująca: „Nazizm uznano za przejaw ataku cywilizacji pochodzącej ze
Wschodu, której ekspansja wyparła z Niemiec cywilizację zachodnią” (s.20). Jak
jednak uznają bardziej wiarygodne źródła w tym zakresie, nazizm stanowił „próbę
powrotu do imperialnego rozwoju za czasów Otto von Bismarcka i cesarza
Wilhelma II, ujawniającego się w ruchu wszechniemieckim i pangermańskim, we
wzroście wpływów nacjonalizmu i rasizmu...”; oraz „Dla podkreślenia
niemieckości, ruch nawiązywał do starogermańskiej zasady czystości krwi i
wojennego ducha”; „głosił kult twórcy I Rzeszy – Henryka I…” itp. (Idee i
ideologie we współczesnym świecie, 2008, s. 152-153). W swej antyludzkiej
naturze teoria i praktyka nazizmu nie miała żadnych zbieżnych wartości z
nieokreśloną tajemniczą cywilizacją ze „Wschodu” (cokolwiek by znaczył wyraz
Wschód), ani też nie jest mi wiadome, aby obca armia atakowała i naciskała
Niemców do przejęcia nazizmu, a sami Niemcy również się na to nigdy nie
skarżyli.
W tekście używane, a zarazem i wielokrotnie nadużywane są pojęcia takie jak
geografia klasyczna(s. 13, s. 23), klasyczny okres rozwoju geografii (s.12, s. 13, s.
17), klasyczna koncepcja geografii (s. 19, s. 25, s. 26). Na tych pojęciach autor
opiera swoją percepcję o Sarmacji i Europie, szkoda tylko, że nie definiuje w jakim
zakresie chronologicznym umieszcza rozwój klasycznej geografii, aby czytelnikowi
było nieco łatwiej zrozumieć jego intencje. W domniemaniu autora, w „czasach
klasycznych” Europa miała być własnością regionu cywilizacji zachodniej lub
łacińskiej (s. 25, 26, 27), z którego automatycznie wyłącza się m.in. obszar
Wschodniej Słowiańszczyzny, reprezentujący przestrzeń dawnych Sarmatów. W
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europejskiej i światowej literaturze istnieją dwa ogólnoprzyjęte pojęcia w tym
zakresie i na ich podstawie łatwo można odróżnić klasyczną geografię od postklasycznych geoalchemicznych eksperymentów.
Rycina 1. Mapa antycznej Sarmacji R. Wilkinsona

Żródlo: http://lithuanianmaps.com/images/500_Sarmatia.jpg
19.04.2015)
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dostępu

Pierwsze ze wspomnianych ogólno przejętych pojęć to geografia klasyczna,
które odnosi się głównie do dzieł antycznych greckich i rzymskich kartografów,
geografów i kronikarzy (zob.: Hartshorn, 1939; Мукитанов, 1985; Максаковский,
1999; Стрелецкий, 2013). Na mapach greckich i rzymskich kartografów,
przedrukowywanych w różnych okresach w różnych częściach Europy, zasięg
przestrzenny Sarmacji jest rożnie rozumiany, choć niewątpliwie obejmował ziemie
z dzisiejszą Wschodnią (częściowo) i Środkową (częściowo) Europą
(Максаковский, 1999; Подосинов, 2002; Lukosevicius, 2011). Ten sam wniosek
nasuwa się po przeczytaniu rozdziału Wilczyńskiego „Wstęp: Sarmacja w źródłach
archiwalnych” (s. 9-12). Raz widzimy Sarmację na terytorium dzisiejszej Ukrainy
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(w przybliżeniu), niekiedy zaś obejmuje terytoria ze współczesną Polską, Litwą,
łotwą, Estonią, Białorusią, Ukrainą i częściowo Europejską Rosją. Na większości
map, Sarmację lokalizowano na wschód od Wisły, gdyż ziemie położone na zachód
od niej nazywane były Germanią. Dobrze znany jest pogląd Ptolemeusza, który
uznał istnienie azjatyckiej i europejskiej Sarmacji, a granicę między nimi
wyznaczył na Donie. Z drugiej strony, na mapie antycznej Sarmacji autorstwa R.
Wilkinsona z 1801 r., wyodrębnione zostały aż trzy Sarmacje, położone na wschód
od Germanii – Germano Sarmatia, Sarmatia Europea oraz Sarmatia Asiatica, co jest
dowodem na to, iż geografowie uznawali przynależność zdecydowanie większej
części Sarmacji do Europy (ryc.1).
Na „klasycznych” mapach ,„Europa” nie widnieje jako wydzielona całość
„geograficzna”, z wyraźnie określonymi granicami, przeciwstawiana „Sarmacji”
jako innej jednostce geograficznej. W czasach antycznych, terytorium, które dzisiaj
nazywamy Europą, podzielone było na obszary, z dyskusyjnymi granicami, jak
zresztą dyskusyjny jest zasięg wielu obszarów wydzielanych w koncepcjach
współczesnej geografii regionalnej. Do tych obszarów należały Gallia, Sarmacja,
Tracja, Dacja, Mezja, Germania, Dardania, Panonia i inne. Jeśli w XXI w. istnieje
egzystencjalna potrzeba powrotu do nazwy Sarmacja, przynajmniej do użytku w
językach niesłowiańskich, jak życzyłby sobie autor (s. 27), to uzasadnione wydaje
się przywrócenie antycznych nazw dla wszystkich pozostałych obszarów Europy
oraz ich instytucjonalizacja w życiu międzynarodowym. Kwestia ustalenia granic
między nimi na pewno wzbudziłaby dużo kontrowersji i niemożliwych do
rozstrzygnięcia post-plemiennych sporów, ale tylko w takim przypadku
wspomniana mitogeograficzna koncepcja byłaby nieco spójniejsza i nieco
łatwiejsza do zrozumienia, choć nie dałoby to gwarancji do jej zaakceptowania.
Po drugie, istnieje pojęcie geografia klasyczna odnoszące się do czasów jej
ukształtowania się jako współczesnej nauki i dziedziny akademickiej. W
przybliżeniu, okres ten przypada na drugą połowę XVIII oraz XIX w. jako
uwieńczenie procesu odrodzenia geografii, naukowego systematyzowania oraz
stopniowej teoretycznej konceptualizacji nagromadzonej informacji w epoce
wielkich odkryć geograficznych. W tym czasie otwierano pierwsze katedry
geografii i zakładano pierwsze towarzystwa geograficzne. Wyraźnie o tym napisał
Richard Hartshorn (1939): „Pomimo że początki geografii jako dziedziny wiedzy
sięgają czasów klasycznej antyczności, jej utrwalenie jako nowoczesnej nauki
odbyło się na podstawie dokonań z okresu między 1750 a 1850 r. Druga połowa
tego okresu, czasy Humboldta i Rittera, jest powszechnie znana jako ‘klasyczny
okres’ geografii”. Właśnie w tym klasycznym okresie rozwoju naukowej geografii,
wschodnia granica Europy została ustalona na Uralu i znalazło to swoje odbicie na
wszystkich mapach, atlasach, podziałach regionalnych, publikacjach statystycznych
itp. (zob. ryc. 3). Przez kilkanaście wieków, pod wpływem „Geografii”
Ptolemeusza, w tym w okresie poprzedzającym rozwój geografii jako nowoczesnej
nauki, najbardziej szanowana klasyczna koncepcja zakładała, że granica ta biegnie
wzdłuż Donu (ryc. 2).

192

Rycina 2. Mapa „Evropae” A. Orteliusa, 1570 r.

Źródło:
http://www.aradersf.com/europemapselection.html
23.04.2015)

(data

dostępu

Pomimo że nazwy Sarmacja i Europejska Sarmacja pojawiały się w różnych
miejscach na niektórych mapach XVIII i XIX w., czy też w poprzednich stuleciach,
w europejskiej i światowej nauce nie istniał podział tej części świata na Europę i
Sarmację, a zamieszkujące je narody na Europejczyków i Sarmatów. Nie stosowano
takich podziałów w dyplomacji i w międzynarodowych stosunkach politycznych.
Do zastanowienia się nad wiarygodnością interpretacji antycznych i
średniowiecznych źródeł przez Wilczyńskiego skłania fakt, iż nawet aktualne
publikacje stanowią dla niego prawdziwe wyzwanie. Na trudności w odbiorze (s.
23) autor natknął się przy następującej interpretacji poglądów V. Mihailova, czyli
piszącego niniejszy komentarz, który, zdaniem Wilczyńskiego, „niesłusznie
przeciwstawia Europie jako pojęciu geograficznemu, Europę jako kategorię
cywilizacyjną”, odwołując się do s. 94 tekstu „O europejskiej tożsamości i
anachronizmach w dialogu między europejskim Wschodem a Zachodem” (2013).
Jeśli mógłbym się wyrazić w sposób jak najbardziej eufemistyczny, Wilczyński nie
mówi prawdy. Po pierwsze, na s. 94 cytowanej przez niego publikacji takie
twierdzenie nie istnieje, po drugie, na ile się ustosunkowałem do tej kwestii to
przedstawiłem i zawsze utrzymywałem wprost odmienne od przypisywanego mi
stanowiska, m.in.: „Próby wzajemnego wykluczania kategorii „geograficznych”
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(często w sposób laicki i naiwny utożsamianych z przyrodą) od „duchowych” czy
też „kulturowych” to nonsens... Europa bez geografii, zarówno jak oryginalność
każdego narodu europejskiego bez jego otaczającego środowiska geograficznego,
jest tym samym co drzewo bez korzeni. Należy stwierdzić, że właśnie geografia
pomaga nam, abyśmy mogli łatwej i poprawniej zdefiniować Europę” (Michaiłow,
2013, s. 94).
Kolejny nierzetelny cytat pojawia się na s. 23-24: „Mimo, że od kilku wieków
granica wschodnia Europy ustalona jest na Uralu, na mentalnych mapach Rosja...”
– czytamy „cytat”. Sprytnym chwytem interpretujący ocenzurował zdanie z tekstu
w oryginale usuwając przeszkadzający w jego dalszych spekulacjach fragment „na
mentalnych mapach wielu Zachodnich Europejczyków Rosja...”, a oznacza to, że
Michaiłow (s. 108) pisał nie o „sąsiadach Rosji” z Europy Środkowej, a o
Zachodnich Europejczykach, nie o „publicystyce” i „nauce”, a o przeciętnym
Hansie czy Michaelu, którego przynajmniej w szkole uczono, że Ural jest
wschodnią granicą Europy2.
Pozostając wiernym swojemu stylowi, w przypisie dolnym nr 12 (s. 23-24),
autor umieścił kolejną bezzasadną quazi-krytykę nieistniejących i niepodzielanych
w moim tekście idei. Wilczyński mówi o „…niekonsekwencji autora, który „…z
jednej strony popiera ideę eurazjatycką, a z drugiej uznaje granicę uralską za
„utrwaloną, ...” dodając od siebie – „czyli nienaruszalną”. Z tych kilku zdań, w
których ustosunkowałem się do idei eurazjatyckiej jest bardziej niż ewidentne, że
odnoszę się do niej krytycznie i z dużym analitycznym dystansem. O tym świadczą
chociażby następujące cytaty: “Trudniejsza do merytorycznego uzasadnienia
pozostaje propagowana przez eurazjatyzm ‘synteza eurazjatycka’” albo „...jego
abstrakcyjne idee są mało zrozumiałe dla przeciętnego rosyjskiego obywatela”
(Michaiłow, 2013, s. 111).
Wilczyński zajmuje się nie tylko przypisywania innym autorom poglądy, które
nigdy nie wyrażali. Jak na geografa przystało, przywiązuje on również dużą wagę
do geograficznej poprawności regionalizacji przestrzeni europejskiej zaznaczając,
iż zamiast „doszukiwania się bytów” jakimi są Europa Zachodnia i Wschodnia, „o
wiele bardziej uzasadnione byłoby wydzielenie jednostek geograficznych Europy
Południowej (region śródziemnomorski) i Europy Północnej (region nordycki lub
Skandynawia)” (s. 14). To wielka luka dla wiedzy naukowej i edukacji, że
Wilczyński nie wyjaśnił jak w tym „uzasadnionym” modelu regionalizacji
lokalizuje różne europejskie kraje – przykładowo Niemcy, Polskę czy Litwę, które
muszą być zaklasyfikowane do jednej z wydzielonych jednostek. Przypuśćmy
jednak, że nie w „Europie „Południowej (region śródziemnomorski)”, lecz raczej

2

W tym miejscu, muszę niestety zwrócić uwagę na to, że w oryginale zdanie zaczyna się od
„Pomimo iż od kilku stuleci…” (Michaiłow, 2013, s. 108), co jest zgodne z zasadami
interpunkcji języka polskiego, gdyż w wyrazach takich jak pomimo że, pomimo iż, mimo że,
mimo iż nigdy nie stawiamy przecinka przed słowem że ani iż. Przekształcony przez
Wilczyńskiego początek cytatu „Mimo, że od kilku wieków…” (s. 23) nie dość, że odbiega
od zdania w oryginale, to zawiera ów błąd, do tego popełniony przez native speakera języka
polskiego.
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widzi te kraje jako komponent „Europy Północnej (region nordycki lub
Skandynawia)”. Innej opcji autor nie zaproponował.
Promując swoją wizję geografii Europy autor m.in. podkreślił: „Chociaż
geografia nie wyróżnia takich regionów, nazwy Europy Zachodniej i Wschodniej są
bardzo często stosowane.” (s. 14); w podobnym kontekście na s. 15: „Nie istnieje
Europa Środkowa jako geograficzny region. Mitteleuropa to nie nazwa
geograficzna, dlatego nie figuruje ona na mapach, podobnie jak Europa Zachodnia i
Wschodnia. Nie ma po prostu miejsc o takich nazwach”. Dzieląc się swoimi
spostrzeżeniami, autor być może chciał wykazać się specyficznym poczuciem
humoru, którego mój skromny rozum nie ogarnia, albo próbuje robić wodę z mózgu
czytelnikowi. Świat nauki nie jest jednak domeną naiwnych ludzi, są oni raczej
rzadkością w tym zawodzie, w tym w geografii, w której to tysiące autorów stosuje
pojęcia takie jak regiony: Europa Środkowa, Zachodnia czy Wschodnia (m.in.
Breton 1996; Максаковский, 1999; Zeigler, 2002; Гладкий, Чистобаев, 2002;
Bański, 2008; Дністрянський, 2010, Michaiłow, 2013 itp.). Nie jestem całkiem
przekonany, czy Mitteleuropa3
nie jest geograficzną nazwą, ale mogę
przynajmmniej zapewnić, że istnieje ona na wielu mapach. Ponieważ geografowie
wydzielają obszary z powyższymi nazwami, wielu specjalistów z dziedzin takich
jak politologia, stosunki międzynarodowe, dyplomacja, etnologia, historia,
antropologia, socjologia, ekonomia i wiele innych nie mają nic przeciwko temu i
używają także w swoich analizach nazwy Europa Zachodnia, Środkowa lub
Wschodnia.
Kolejne zdanie na s. 14 to kontynuacja uporczywego piętnowania kategorii
Wschodnia i Zachodnia Europa: „Należy więc podkreślić, że nie są to nazwy
geograficzne ale pojęcia metageograficzne wywodzące się z historii i ideologii...”
Umieszczenie historii i ideologii na tej samej płaszczyźnie wiedzy, potraktujmy
jako kolejne drobne nieporozumienie, wynikające albo z powierzchownego
podejścia przez autora do tych pojęć albo z nieznajomości ich treści, nie mniej
jednak skoncentrujmy się na czymś istotniejszym z punktu widzenia linii
postępowania w artykule. Sugestia o „metageograficzności” pojęć historycznych –
zresztą zupełnie absurdalna – jest pełnym(auto)zaprzeczeniem innej tezy, która
kwitnie wśród filozoficznie pogłębionych rozważań Wilczyńskiego na s. 27: „Jak
zatem obszar dawnej Sarmacji będą nazywać przedstawiciele pozostałych
narodów? Pozostaje im chyba tylko „opcja włoska”, czyli zaakceptowanie nazwy
historycznej… nazwy głównych regionów polskich to przecież nazwy historyczne.
Obecność nazw historycznych w nazewnictwie geograficznym jest świadectwem
związków historii i geografii…” Apel autora o przejęcie opcji włoskiej oznacza,
według niego, przywrócenie nazwy Sarmacja, pomimo że w tekście zapadła już
nieco inna deklaracja:„...Sarmacja to wprawdzie poprawny, ale już nie aktualny
termin...”; „…kiedy nie ma już ludów nazywających siebie Sarmatami, nie ma też
takiej nazwy geograficznej (s. 11).
Zderzając się z tak rażącymi sprzecznościami, zakłócającymi rytm
wielosłownego przekazu, czytelnik już kompletnie gubi się w poliwalentnych
O ile mi wiadomo, z języka niemieckiego Mitteleuropa tłumaczy się jako Europa Środkowa /
Centralna.

3
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intencjach autora. Wilczyński sam przedstawił dowody na to, że jego mało czytelna
koncepcja to niczym euforyczny triumf pseudoklasycznej metageografii oraz że w
ujęciu historycznym, Sarmacja nie jest poprawnym terminem do oznaczenia
obszaru „na wschód” ani od współczesnej Polski, ani „na wschód” od granicy
Polski z różnych okresów jej historii. W opinii większości antycznych autorów, jak
i tych średniowiecznych, na zachodzie Sarmacja obejmowała ziemie aż do Wisły –
m.in. w opinii Pliniusza Starszego, którą Wilczyński sam cytował na s. 10.
Zastanawiające jest, dlaczego autor nie odniósł się w sposób bardziej należyty
do kwestii występowania mitycznej Sarmacji i Sarmatów w powszechnej
świadomości jako przedmiotu samoidentyfikacji w ciągu ostatnich kilku stuleci.
Inną kwestią jest istnienie wielu kontrowersyjnych i sprzecznych między sobą
hipotez dotyczących pochodzenia narodów słowiańskich od Sarmatów. Odnoszą się
one raczej do wszystkich Słowian, nie tylko Wschodnich. Jednocześnie,
utożsamianie się z dawnymi Sarmatami ma mało wspólnego z ideologią polityczną
i mitami etnogenetycznymi w Rosji, ale wyłącznie w tym kierunku autor
uporczywie poszukuje wyobrażanych przez siebie Sarmatów (s. 24). Jak wiadomo,
w polskiej kulturze i sztuce rozwinął się nurt zwany sarmatyzmem. Jest on także
obecny w polskiej myśli społeczno-politycznej (m.in. Czapliński, 2015) i bywa
określany jako „…formacja kulturowa szlachty polskiej, polska odmiana baroku,
kultura staropolska (szlachecka), nurt w literaturze XVII wieku, ideologia szlachty
polskiej lub forma manifestacji świadomości narodowej i europejskiej”
(Niedźwiedź, 2015, s. 48). Oprócz tego, naukowcy na Litwie poszukują do dziś
korzeni swojego narodu właśnie w Sarmatach (Lukosevicius, 2011), takich mitów
nie brakuje również w Serbii, Chorwacji i w innych krajach. W kulturze rosyjskiej
w miarę podobną rolę, choć nie identyczną co do skali występowania zjawiska,
pełni popularny mit pochodzenia Rosjan od Scytii i Scytów, obecny na różnych
płaszczyznach – od słynnego wiersza Aleksandra Błoka do współczesnych badań
historycznych i kulturoznawczych (m.in. Подосинов, 2014), ale to już jest
sąsiedzki fenomen kulturowy, nazwa i mitologia o innych czasoprzestrzennych
wymiarach.
Pozostając w labiryncie sprzecznych wywodów w omawianym tekście, należy
raz jeszcze zwrócić uwagę na deklarowane preferencje autora do klasycyzmu, z
czego wynika, że jego styl będzie odzwierciedleniem wartości typowych dla tego
nurtu tj. racjonalność, logiczna spójność, harmonia i jasność przekazu. Z
deklarowanymi zamiłowaniami do klasycyzmu mijają się nie tylko powyższe
cytowane fragmenty dotyczące metodologii, ale również występujące przejawy
aksjologicznej ambiwalencji. Z jednej strony, Wilczyński mówi „nasi bracia
Rosjanie” (s. 21), z drugiej zaś zalicza ich do grupy „zamieszkujących na
Wschodzie ludów repezentujących obce cywilizacje” (s. 26) – mając na myśli
prawdopodobnie też Białorusinów i Ukraińców, których jednak swoimi braćmi nie
mianował. Długo się zastanawiałem nad tym jak to możliwe, że nazywasz kogoś
swoim bratem, a za chwilę określasz go jako „cywilizacyjnie obcego”. Niestety, do
żadnego logicznego i racjonalnego wniosku nie doszedłem.
Regionalizacja Europy i świata na podstawie stronniczych sądów, niezbędnych
do kreślenia wszelkich możliwych i niemożliwych granic, barier, rozgraniczeń,
podziałów, ścian i murów utrudniających dostępu do wywarzonej i adekwatnej
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wiedzy o historii różnych obszarów Europy, to nierozłączna część instrumentarium
badawczego Wilczyńskiego. W związku z powyższym, ciekawy punkt tekstu
ukazuje się na s. 25. Autor przekonuje czytelnika o potrzebie „przywrócenia
ważności koncepcji Europy”, pretensjonalnie i bez żadnych podstaw mianowanej
„klasyczną”, jako „regionu” „zagospodarowanego przez narody współtworzące
cywilizację zachodnią”. Pozwolę sobie odnieść się do tej kwestii w kilku punktach.
Po pierwsze, Europa nie stanowi własności „cywilizacji zachodniej”, gdyż część
najwcześniej zagospodarowanych, najbardziej klasycznych i arcyklasycznych ziem
Europy z jej południowo-wschodniej części do tak formułowanej cywilizacji nie
przynależy, natomiast do cywilizacji prawosławnej lub szerzej – chrześcijańskiej
czy też europejskiej – jak najbardziej (zobacz: Грчић, 2014). Po drugie, niektóre
obszary odpowiadające temu kryterium tj. USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia,
Grenlandia, Brytyjskie Wyspy Dziewicze czy też Wyspy Falklandzkie nie są
Europą. Byłbym bardzo wdzięczny autorowi, gdyby mógł przedstawić kopię
choćby jednej klasycznej mapy, na której Europa obejmuje wspomniane obszary, a
ja pozwolę sobie załączyć jedną z tysięcy dostępnych map Europy z klasycznego
okresu naukowej geografii autorstwa E. Bowena (połowa XVIII w.). Na tej mapie
czytelnik może zobaczyć, jaki był zasięg Europy w rozumieniu kartografów z tej
epoki (ryc. 3). Powstrzymam się od próby wyliczenia ile dokładnie wspólnot
cywilizacyjnych (jedna lub więcej) zamieszkiwało i zamieszkuje terytorium
Europy, gdyż w tej kwestii istnieje kilkanaście koncepcji naukowych (pomijając te
ideologiczne) i omówienie jedynie ich kryteriów oraz metodologii zajęłoby
przynajmniej kilkaset stron4. Po trzecie, obszar „zagospodarowany” przez narody
„współtworzące cywilizację zachodnią” nie odpowiada kryterium jedności
przestrzenno-funkcjonalnej wchodzących w jego skład elementów, a także sam
obejmuje kilka kontynentów i szereg rozmaitych regionów. Uwzględniając te
czynniki można wywnioskować – choć mógłbym podać wiele innych – że tak
zdefiniowany obszar nie tylko nie jest Europą, ale nie jest również regionem, tym
bardziej „klasycznym”.
Skądinąd autor twierdzi i powtarza do znudzenia swoją ulubioną surrealistyczną
metaforę (m.in. na s. 17, 25, 27), że Europa kończy się na wschodniej granicy
Polski. Wszystkie mądre książki o Europie jednak uczą czegoś innego, a
mianowicie, że Polska to „państwo w sercu Europy”, w środku czy w centrum
Europy, nie zaś na „wschodnim krańcu Europy”.

4
Oprócz podziałów cywilizacji chrześcijańskiej na wschodnie i zachodnie chrześcijaństwo (to drugie
z kolei dzieli się na katolickie, anglikańskie i ewangelickie), w Europie występują jeszcze ogniska
cywilizacji islamskiej i żydowskiej; do tego jasność pozornie klarownych podziałów cywilizacyjnych
mocno zaburzają koncepcje cywilizacji brytyjskiej, anglosaskiej, zachodniej, rosyjskiej,
eurazjatyckiej, bałkańskiej, słowiańsko-prawosławnej i inne.
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Rycina 3. Mapa Europy E. Bowena (1744 r.)

Żródło: http://www.raremaps.com/gallery/enlarge/0716 (data dostępu 23.04.2015)
Na tle powyżej wspomnianych sądów Wilczyńskiego, zastanawiające jest, z
jednej strony, kwestionowanie argumentów obecnej linii politycznej państw UE
wobec sytuacji na Ukrainie uznające, że obszar na wschód od Polski to również
Europa. Z drugiej strony, głoszone poglądy autora ewidentnie zaprzeczają
fundamentalnej i niekwestionowanej empirycznej i teoretycznej wiedzy
nagromadzonej w historii, geografii, archeologii, urbanistyce, etnologii,
literaturoznawstwie, antropologii, lingwistyce, historii sztuki i szeregu innych
dziedzinach nauki, które wskazują, iż na wschód od wyznaczonej linii znajdują się
miasta, krajobrazy, obszary, chrześcijańskie, europejskie narody i kultury
stanowiące nieodłączną część Europy. Pod tym względem autor przekreślił również
osiągnięcia polskiej geografii, gdyż jego zideologizowana wizja świata nie godzi się
z tym, iż „wszystkie chyba polskie publikacje kartograficzne i geograficzne
potwierdzają, że granica między Europą i Azją przebiega przez terytoria rosyjskie”
(s. 22), a to znaczy – daleko na wschód od wyobrażanej przez niego „wschodniej
granicy Europy”.
Zmierzając ku końcowi, chciałbym zaakcentować brak źródeł w języku
rosyjskim, białoruskim lub ukraińskim w artykule Wilczyńskiego, który
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niejednokrotnie wypowiadał się jako znawca ds. samoidentyfikacji, psychologii i
cywilizacyjnej tożsamości narodów, zamieszkujących obszary na wschód od Polski
(s. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27). Wpłynęło to m.in. na innowacyjność oraz jakość
wniosków i propozycji zaprezentowanych w „Zakończeniu” (s. 26-27). Autor
podkreślił, iż geografowie rosyjscy, ukraińscy i białoruscy mają się zastanowić nad
jego „propozycją” o przyjęcie nazwy Ruś do określenia obszaru Wschodniej
Słowiańszczyzny i Rosji „na zachód od Syberii” (s. 27). W tym kontekście, nazwa
Ruś ma zastąpić nazwę „historycznej Sarmacji” (cokolwiek by to znaczyło) i jeśli
nazwa Równina Ruska nie razi wschodnich Słowian, „nie wydaje się, aby znaleźli
oni jakieś kontrargumenty dla nazwy Ruś” (s. 27). Wygląda na to, że autor sobie nie
życzy, aby naukowcy nazywali ten obszar Europą Wschodnią, barwnie
uzasadniając, że to „zaprzecza” niedoświadczonej przez czytelnika „argumentacji
empirycznej” i jest „obrazą dla racjonalności” (s. 27), choć samym tym
stwierdzeniem obraził tysiące naukowców z Europy i z całego świata stosujących tę
nazwę. Można jednak zapewnić autora, iż żadne kontrargumenty nie wchodzą w
grę. Przecież jego „propozycja” nazywania Rusią tego obszaru Wschodniej Europy,
którego już w drugiej połowy IX w. nazywano Rusią, jest jak najbardziej
racjonalna, tak samo jak racjonalne wydaje się określenie Anglii i Walii Brytanią
albo Szwecji i Norwegii Skandynawią. Niech się zatem inni martwią o swoją
racjonalność. Obszar położony na północ od Polski, czyli obwód Kaliningradzki,
nie był przedmiotem zainteresowania w artykule, stąd czytelnik fakultatywnie może
się wyłącznie domyślać, opierając się na własnej racjonalności albo licząc na
wskazówki Wilczyńskiego, jak geografowie z epoki klasycznej traktowali ten
obecnie rosyjski obwód – jako Europę, Sarmację, Germano Sarmację, Europę
Północną (region nordycki lub Skandynawia), Prusy Wschodnie lub w inny sposób.
Jako nieporozumienie należy ocenić pomysł o zamiennym używaniu w różnych
językach wyrazów Ruś i Sarmacja. Jak utrzymuje Wilczyński, tą pierwszą nazwą
mają się posługiwać narody słowiańskie, zaś drugą – pozostałe narody – ponieważ
nazwa Ruś jest obecna, jak powątpiewa ,„chyba tylko w językach słowiańskich” (s.
27). Po pierwsze, wystarczy sięgnąć po geograficzną i historyczną literaturę w
różnych językach niesłowiańskich – liczone są one w tysiącach – i upewnić się, że
nie tylko Słowianie używają wyrazów Ruś i Sarmacja oraz ich derywatów. Po
drugie, i niewątpliwie najważniejsze, Ruś i Sarmacja to pojęcia odpowiadające
zupełnie odmiennej i odległej od siebie historycznej, lingwistycznej i
etnokulturowej rzeczywistości.
Na tle omówionej publikacji jak najbardziej usprawiedliwione wydaje się
ubolewanie jej autora nad aktualnym „autorytetem i pozycją geografii w systemie
wiedzy naukowej” (s. 19). Tego rodzaju spostrzeżenia brzmią niezbyt oryginalnie i
są już nieco wyeksploatowane, ale pomimo tego można podziękować autorowi, że
nam o nich przypomniał. W konkretnym przypadku byliśmy świadkami jałowej
walki z fundamentalnymi faktami naukowymi, a także obiektywnego i
zbilansowanego poglądu na geografię kulturową Europy na podstawie
zapożyczonych pomysłów i podejść z potocznej niewiedzy i myślenia
życzeniowego. Poleganie na tych ostatnich, niestety, nie stanowi wartej polecenia
drogi promowania ani geografii w systemie nauk, ani wartości humanizmu, jak
również zdrowego rozsądku we współczesnej europejskiej kulturze.
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f) standardowy przypis powinien zawierać następujące dane: inicjał imienia,
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mogą być utożsamiane z poglądami redakcji, ani też nie reprezentują oficjalnego
stanowiska Instytutu Geopolityki i patrona naukowego czasopisma – Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego.
***
Formularz autora do pobrania, szczegółowe zasady recenzowania i lista
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