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Mirosław SUŁEK
Uniwersytet Warszawski

GEOPOLITYCZNA TRANSFORMACJA ŚWIATA
PO ZIMNEJ WOJNIE

Abstrakt:
Przedmiotem artykułu są zmiany w globalnym układzie sił w okresie po zimnej
wojnie. Na początku zaprezentowano tło demograficzne w długim horyzoncie
czasowym (lata 1800 – 2050). Następnie, stosując model formalny oraz – pomocniczo –
oceny eksperckie, przedstawiono zmiany w geopolitycznej strukturze świata. Zdaniem
autora, ich głębokość usprawiedliwia
zastosowany termin „geopolityczna
transformacja”. Artykuł zawiera też jednowariantową prognozę kształtowania się
globalnego układu sił w perspektywie 2050 roku.
Wyniki badań pokazały, że do największych wygranych procesu „geopolitycznej
transformacji” należą kraje Azji Wschodniej (z wyjątkiem Japonii, która należy do
najbardziej przegranych) oraz niektóre kraje Afryki. Najbardziej przegrani to kraje
Europy Zachodniej.
Słowa kluczowe: geopolityka, układ sił, globalny układ sił, potęga, pozycja,
prognoza globalnego układu sił.
Wstęp
Truizmem jest stwierdzenie, że po zakończeniu zimnej wojny w świecie
zaszły – jak na krótki historycznie czas – głębokie zmiany w sferze
ludnościowej, gospodarczej, kulturowej, militarnej i politycznej. Złożyły się one
na równie głębokie przemiany geopolityczne, które usprawiedliwiają nazwę
„transformacja geopolityczna”. Kierunek tych zmian został zauważony, ale nie
był on dość precyzyjnie zobrazowany i wyjaśniony. Często też był niewłaściwie
interpretowany. Tak np. tezę o spadku pozycji Zachodu albo podważano, albo –
co było częstsze – wyolbrzymiano.
Celem artykułu jest przedstawienie, głównie w syntetycznej formie,
zmian, które złożyły się na geopolityczną transformację świata po zimnej
wojnie. Geopolityka sensu stricto rozumiana jest jako nauka o przemianach
potęgi jednostek politycznych w przestrzeni i czasie. Porównaniu podlegać będą
-9-
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regiony oraz największe jednostki polityczne w latach 1990-2016. Jak widać z
powyższego, tytułowa transformacja geopolityczna będzie skupiać się na
przemianach w globalnym układzie sił w latach 1990-2016, w niektórych
miejscach odnosząc się do lat wcześniejszych. Na zakończenie głównych
rozważań zamieszczone zostaną elementy prognozy przyszłego układu sił w
perspektywie 2050 r.
Do szacowania potęgi zastosowałem model własny – należy on do
nielicznych modeli, które nie potrzebują ekspertów na etapie obliczeń. Eksperci
potrzebni są dopiero na etapie interpretacji wyników. Takich modeli formalnych
jest niewiele (nie licząc skrajnie uproszczonych modeli typu: potęga równa się
produkt krajowy brutto). Należą do nich: model z programu Correlates of War i
formuła W. Fucksa z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku (oba przestarzałe)
oraz model A. Virmaniego (w mojej ocenie błędny). Zdecydowana większość
podejść do szacowania potęgi jednostek politycznych ma charakter ekspercki
bądź formalno-ekspercki już na etapie kalkulacji. Wyniki zastosowania takich
modeli czy podejść są ze zrozumiałych względów niejednoznaczne. Zaletą
zastosowanego modelu jest też jego prosta konstrukcja oraz łatwy dostęp do
danych statystycznych. W niewielkim zakresie będą też wykorzystane eksperckie
oceny pozycji międzynarodowej najważniejszych państw świata.
Zmiany w globalnym układzie sił są przedmiotem licznych publikacji,
ale większość z nich nie ma charakteru operacyjnego, badawczego. Poza tym,
znaczna część z nich jest obciążona ideologicznie – tam, gdzie wchodzą w grę
interesy państw trudno o obiektywne analizy.
Dokładne porównanie różnic regionalnych w dłuższym okresie jest
bardzo utrudnione ze względu na różne kryteria podziału regionów.
Utrudnieniem jest też terminologia – w zakresie geopolityki i nauki o stosunkach
międzynarodowych pozostaje wysoce nieuporządkowana. Odnosi się to również
do kluczowego terminu „potęga”. Ostatnio w literaturze pojawiły się takie
terminy, jak hard power, soft power, smart power, sticky power, sharp power, które raczej
pogłębiają - i tak już znaczny - szum informacyjny w zakresie badania
międzynarodowego układu sił.
Tematyka artykułu mieści się w zakresie geopolityki, a w szczególności w
jej subdyscyplinie - potęgometrii.
Punktem ciężkości artykułu są zmiany w globalnym układzie sił po
zimnej wojnie. Zaczynam od przedstawienia demograficznego tła zmian w
długim okresie (diagnoza wraz z prognozą, w sumie 250 lat), następnie ilustruję
kształtowanie się globalnego układu sił na podstawie zastosowanego modelu.
Ważnym punktem jest wskazanie głównych wygranych i głównych przegranych
procesu geopolitycznej transformacji świata. Na koniec przedstawiam też jeden
z możliwych wariantów prognozy globalnego układu sił w perspektywie 2050 r.
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Demograficzne tło zmian w globalnym układzie sił
Wpływ zmian demograficznych na globalny układ sił jest trudny do
przecenienia. Tym bardziej, że ich znaczenie rośnie z prostego powodu – w
ramach procesu globalizacji następuje przyspieszony przepływ osiągnięć nauki i
techniki, co w efekcie prowadzi do stopniowego wyrównywania poziomów
rozwoju między państwami (dotyczy to oczywiście państw, które „nie chowają
się” przed globalizacją i stwarzają minimum warunków prawnych i
instytucjonalnych do wymiany towarów, usług, siły roboczej oraz dla
przepływów kapitałowych w formie inwestycji bezpośrednich i portfelowych.
Mijają czasy, w których występowały ogromne różnice w poziomie rozwoju, co
pozwalało stosunkowo małym narodom kolonizować narody liczniejsze od
siebie. Jeśli globalizacja będzie postępować i poziom rozwoju będzie się
wyrównywał, liczba ludności będzie coraz lepszym wskaźnikiem potęgi państw.
W literaturze i publicystyce często podkreśla się, że globalizacja służy
przede wszystkim bogatym państwom i korporacjom międzynarodowym.
Niewątpliwie zarówno państwa jak i korporacje potrzebują poszerzenia rynków
zbytu, ale globalizacja przynosi większe korzyści państwom mniej rozwiniętym.
Charakterystyczne, że pewne reakcje antyglobalistyczne pojawiają się raczej w
krajach wysokorozwiniętych.
Globalizacja oznacza m.in. rosnącą wymianę handlową, coraz
swobodniejsze przepływy kapitału, siły roboczej i informacji, a więc
rozszerzanie się zakresu działania gospodarki rynkowej, czyli zakresu
współpracy między państwami i narodami. Oczywiście proces ten nie może się
rozwijać bez pewnej otwartości gospodarek oraz istnienia odpowiednich
instytucji czy norm prawnych i moralnych. Dobrowolna współpraca prowadzi
do obopólnych korzyści, ale stopa korzyści nie jest jednakowa – to słabsi, mniej
rozwinięci korzystają więcej niż silniejsi, wyżej rozwinięci. W dłuższej
perspektywie występuje więc tendencja do wyrównywania się poziomów
rozwoju, co wywołuje nerwowe reakcje w niektórych krajach zachodnich.
Innymi słowy, globalizacja jest szczególnie korzystna dla państw słabych i
rozwijających się, co często dzieje się kosztem płac i wygodnej pozycji
pracowników w krajach bogatych. I to jest najczęstszą przyczyną protestów,
choć rzadko wskazywaną bezpośrednio. Źle się natomiast wiedzie krajom, które
zamykają się na rozszerzającą się integrację światową, eksperymentują z różnymi
formami dyktatury, socjalizmu i autarkii – droga ta prowadzi bowiem do
stagnacji i regresu.
W kwestii tego, kto korzysta a kto traci na globalizacji, wiele może
wyjaśnić zachowanie się prezydenta Chin Xi Jinpinga na Światowym Forum
Ekonomicznym w Davos w styczniu 2017 r. To on bronił globalizacji i wolnego
handlu, podczas gdy rzekomo jej największy beneficjent – Stany Zjednoczone
ustami prezydenta Donalda Trumpa – zapowiedziały zwrot w kierunku
protekcjonizmu (co oznacza przyznanie się do słabości). Głos Chin w Davos
został natychmiast przekazany polskiemu społeczeństwu w artykule ambasadora
- 11 -
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Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, w którym czytamy: „Dziś, w czasach
rosnącego protekcjonizmu handlowego i tendencji antyglobalizacyjnych, Chiny
dały się poznać jako kraj wyraźnie wspierający wolny handel i silnie promujący
proces globalizacji”.1
Po zimnej wojnie następowały szybkie zmiany gospodarcze, napędzane
z jednej strony przemianami demograficznymi, a z drugiej – procesami
globalizacji, które wyraźnie przyspieszyły po zimnej wojnie. Zrodziło to z kolei
problem, do dziś żywo dyskutowany, dotyczący wygranych i przegranych tego
procesu. W związku z tym, że globalizacja naruszyła wiele interesów, nic
dziwnego, że ujawnione opinie skrajnie się różnią, niemniej jednak można
wyróżnić dwa główne nurty – przeciwników i zwolenników globalizacji.
Zmiany demograficzne mają daleko idące następstwa geopolityczne.
Chodzi przede wszystkim o:
- następstwa dla rozwoju;
- następstwa dla bezpieczeństwa (starość – młodość społeczeństw
będzie mieć wpływ na skłonność do agresji/obrony);
- następstwa dla międzynarodowego układu sił;
- następstwa dla spójności wewnętrznej państw, jedności ideowej,
religijnej, moralno-psychologicznej (imigracja);
- osłabienie/wzmocnienie potęgi państw (emigracja, płodność kobiet);
- osłabienie potęgi i żywotności (starzenie się społeczeństwa, osłabienie
ducha przedsiębiorczości).
Struktura demograficzna świata podlega ciągłym i szybkim zmianom,
które przyspieszyły w XIX wieku. Pokazuje to tabela 1, która obejmuje okres
250 lat.
Tabela 1. Rozmieszczenie ludności świata w latach 1800-2050 (w %)
Region
1800
1850
1900
1950
Europaa
20
23,7
27,5
21,7
USA, Kanada, Australia, Nowa
Zelandia
1
2,4
5,5
7,2
Ameryka Łacińska
2
2,5
4,1
6,6
Azjab
69
64,7
56,7
55,7
Afryka
8
6,7
6,1
8,8
ŚWIAT
100
100
100
100
a – łącznie z Federacją Rosyjską; b – łącznie z wyspami Pacyfiku.
Źródło: Geoffrey McNicoll, 1999, s. 412.

2000
12,0

2050
7

5,5
8,6
60,9
13,0
100

5
9
59
20
100

Jak widać z tabeli 1, demograficzny ciężar Europy rósł aż do 1900 r. Jeśli
do Europy dodamy jej zachodnie „odrośle” (USA, Kanadę, Australię, Nową
Zelandię), to uzyskamy w tym roku jedną trzecią ludności świata. Światowy
udział ludności zachodnich „odrośli” rósł jeszcze do roku 1950, po czym zaczął
spadać. W 2050 r. oba te obszary będą miały zaledwie 12% udziału w światowej
1

Xu Jian, Chiny u wrót nowego początku, „Rzeczpospolita” z 18 stycznia 2017, s. B13.
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populacji. Zauważmy też, że udział ludności Azji również, poza niewielkim
wahaniami, wykazuje tendencję spadkową. Bardzo dynamicznie rośnie natomiast
udział ludności Ameryki Łacińskiej oraz Afryki, niemniej jednak Azja pozostaje
najludniejszym obszarem świata. Podobne wyniki zawiera tabela 2, która z kolei
pokazuje zmiany w strukturze ludności świata w innym okresie (prognoza sięga
roku 2100) i w nieco innej strukturze regionalnej.
Tabela 2. Liczba ludności świata i regionów w latach 2017, 2030, 2050, 2100 (wariant
średni prognozy)
Region
Ludność (w mln)
2017
2030
2050
2100
ŚWIAT
7550
8551
9772
11184
Afryka
1256
1704
2528
4468
Azja
4504
4947
5257
4780
Europa
742
739
716
653
Ameryka Łacińska i Karaiby
646
718
780
712
Ameryka Północna
361
395
435
499
Oceania
41
48
57
72
Ludność (w %)
ŚWIAT
100
100
100
100
Afryka
16,64
19,93
25,87
39,95
Azja
59,66
57,85
53,80
42,74
Europa
9,83
8,64
7,33
5,84
Ameryka Łacińska i Karaiby
8,56
8,40
7,98
6,37
Ameryka Północna
4,78
4,62
4,45
4,46
Oceania
0,54
0,56
0,58
0,64
Źródło: World Population Prospects..., 2017.

Niestety, powyższy podział na regiony nie jest spójny z podziałem
stosowanym przez Bank Światowy, mimo to, jak sądzę, dobrze odzwierciedla
kierunki i tempo zmian demograficznych.
Tabela 3 zawiera dane na temat ludności najważniejszych państw świata
wraz z prognozą do 2100 r. Z punktu widzenia geopolitycznego ważniejsze są
wielkości względne, skupmy się więc na nich. Dane te pokazują bardzo daleko
idące zmiany w strukturze ludności świata z uwzględnieniem czołowych państw.
Chiny mają największy udział w liczbie ludności, ale wskaźnik ten maleje tam od
kilkudziesięciu lat i trend ma się utrzymać aż do 2100 r. Inaczej jest z drugim
najludniejszym krajem świata – Indią. Wskaźnik ten właśnie osiągnął maksimum
i będzie spadał, ale bardzo powoli, by w 2100 r. osiągnąć ponad 13 %, podczas
gdy Chiny tylko 9%. Musi to oznaczać również znaczną zmianę stosunku sił
pomiędzy tymi krajami. Udział ludności Brazylii również zaczyna spadać, a w
2100 r. nie będzie już potęgą demograficzną (wyprzedzą ją m.in. India, Chiny,
Nigeria, Pakistan, USA, Indonezja, Tanzania, Etiopia). Przewidywany spadek
udziału liczby Stanów Zjednoczonych jest stosunkowo łagodny, ale trzeba
pamiętać, że utrzymanie statusu supermocarstwa wymaga co najmniej 5%
udziału (przy utrzymaniu najwyższego poziomu technologicznego).
- 13 -
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Tabela 3. Ludność świata oraz wybranych państw w latach 1950, 2017, 2030, 2050, 2100
(w mln oraz w %)
Państwa
Ludność (w mln)
1950
2017
2030
2050
2100
ŚWIAT
2536
7550
8551
9772
11184
Brazylia
54
209
225
233
190
Chiny
554
1410
1441
1364
1020
India
376
1339
1512
1659
1516
Japonia
83
127
122
109
85
Rosja
103
144
141
133
124
USA
159
324
355
390
447
Niemcy
70
82
82
79
71
Francja
42
65
68
71
74
UK
51
66
71
75
81
POLSKA
25
38
37
32
21
Ludność (w %)
ŚWIAT
100
100
100
100
100
Brazylia
2,13
2,77
2,63
2,38
1,70
Chiny
21,85
18,68
16,85
13,96
9,12
India
14,83
17,74
17,68
16,98
13,56
Japonia
3,27
1,68
1,43
1,12
0,76
Rosja
4,06
1,91
1,65
1,36
1,11
USA
6,27
4,29
4,15
3,99
4,00
Niemcy
2,76
1,09
0,96
0,81
0,63
Francja
1,66
0,86
0,80
0,73
0,66
UK
2,01
0,87
0,83
0,77
0,72
POLSKA
0,99
0,50
0,43
0,33
0,19
Źródło: World Population Prospects..., 2017; table S.2.

Jak więc widzimy, przedstawione prognozy zapowiadają dalsze zmiany w
globalnym układzie sił. Jeżeli procesy globalizacji, czyli poszerzającej się
współpracy międzynarodowej, będą postępować, siłą rzeczy poziom rozwoju
będzie dążył do wyrównywania się, co oznacza, że relacje ludnościowe będą
coraz lepszym wskaźnikiem relacji sił.
Dynamika zmian potęgi ogólnej
Każdy system przetwarzający energię może być opisany w kategoriach
mocy, czyli ilości energii przetworzonej w jednostce czasu. Istnieje tu potrzeba
rozróżnienia dwóch rodzajów systemów – technicznych i społecznych
(społeczno-technicznych). Pierwsze przetwarzają tylko jeden rodzaj energii –
energię fizyczną, podczas gdy systemy społeczno-techniczne – dwa rodzaje:
energię fizyczną i energię socjologiczną. Państwo jako system społecznotechniczny przetwarza więc oba te rodzaje energii, przy czym pierwszy
potrzebny jest do wytwarzania produktów i świadczenia usług, a drugi –
związany z zaspokajaniem potrzeb ludzi. Konsekwencją takiego podejścia
powinno być łączne rozpatrywanie obu strumieni energii. To z kolei pozwala na
określenie niektórych cech jakościowych państw, takich jak energochłonność, co
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jest jedną z miar ich sprawności. Ten wątek będzie tu jednak pominięty (Sułek
2016).
Potrzebne jest jeszcze jedno uściślenie. Traktując państwo jako
przetwornik energii, możemy mówić o dwóch zasadniczych ujęciach potęgi: w
kategoriach mocy oraz w kategoriach energii potencjalnej (w uproszczeniu –
potencjału). Innymi słowy, w kategoriach strumienia energii (wielkości energii
przepływającej w czasie) lub w kategoriach zasobu energii (wielkości energii na
dany moment czasowy). Łatwo to zrozumieć, gdyż ze strumieniami i zasobami
mamy do czynienia na co dzień. Nasze comiesięczne (cotygodniowe czy
coroczne) dochody to strumienie, ale nagromadzony majątek na określony dzień
to zasób. Rozumowanie w kategoriach zasobów i strumieni pozostaje praktycznie
nieobecne w nauce stosunków międzynarodowych, a jest ono niezwykle ważne.
W związku z tym, że ujęcie potęgi państw w kategoriach potencjału jest o wiele
trudniejsze i znacznie bardziej pracochłonne, będzie ono w artykule pominięte.
Przyjmijmy następujące definicje. Potęga państwa to wielkość
charakteryzująca państwo jako zasobnik i przetwornik energii społecznej. W
pierwszym wypadku wyrażamy potęgę w kategoriach energii potencjalnej
(potencjału), w drugim – w kategoriach mocy. Potęga państwa wyrażona w
kategoriach mocy to ilość energii społecznej przetworzonej w jednostce czasu, a
wyrażona w kategoriach potencjału (energii potencjalnej) to ilość energii
społecznej zakumulowana przez państwo na dany moment czasowy.
Do oceny skali geopolitycznej transformacji świata po zimnej wojnie
zastosuję model własny, który należy do klasy modeli formalnych (Sułek 2013,
rozdział V) . Pozwala on liczyć dwa rodzaje potęgi: potęgę ogólną (którą można
traktować jako potęgę gospodarczą sensu largo) oraz potęgę wojskową, będąca
częścią potęgi ogólnej. Oto jego postać:
Oznaczenia:
Po – potęga ogólna,
Pw – potęga wojskowa,
D – produkt krajowy brutto,
L – liczba ludności,
a – powierzchnia terytorium,
W – wydatki wojskowe,
S – liczba żołnierzy służby czynnej.
Powyższy model oparty jest na czynnikach stałych w historii. Zaliczyłem
do nich: liczbę ludności, zdolność do działań zbiorowych (odzwierciedloną w
wielkości PKB)2 oraz wielkość terytorium (państwo jest jednostką terytorialną).
W związku z tym, że państwa w obawie o własne bezpieczeństwo zbroją się,
Można oczywiście wyobrazić sobie inne miary „zdolności do działań zbiorowych”, ale póki
co PKB jest w mojej ocenie najlepszy.
2
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czynnikiem stałym jest również zdolność do obrony, reprezentowana przez
wielkość wydatków wojskowych oraz liczbę żołnierzy.
Zastosowany model odwzorowuje potęgę państwa pod postacią
strumienia energii, czyli mocy. Pozwala on liczyć również potęgę państw w
kategoriach energii potencjalnej (potencjału), ale jest to zagadnienie bardziej
złożone i zostanie tu pominięte. Z tego powodu terminy „moc” i „potęga” będą
stosowane zamiennie. Ogólnie rzecz biorąc, występuje pewna proporcjonalność
między mocą a energią potencjalną. W sytuacjach wyjątkowych może jednak
dojść do znacznych rozbieżności. Przykład stanowi Rosja – po Związku
Sowieckim odziedziczyła ona ogromny potencjał wojskowo-przemysłowy i
bojowy sił zbrojnych, ale ogromnie spadła jej moc, wyrażana m.in. przez
zmniejszenie dochodu narodowego i wydatków wojskowych. Może też być
odwrotnie – przy danym potencjale można osiągnąć dużą moc wojskową (jak
np. Izrael, co wynika z wysokiego poziomu rozwoju oraz dużej militaryzacji
gospodarczej i demograficznej).
Zbliżony do pojęcia potęgi jest termin „pozycja międzynarodowa
państwa”. Czasami są one traktowane wręcz jako synonimy. Na ten temat brak
jest dobrej teorii nie tylko w literaturze polskiej, lecz także zagranicznej.
Niewątpliwie potęga określa pozycję każdego państwa w hierarchicznym
systemie międzynarodowym, ale nie czyni tego w sposób kompletny.
Wychodząc od tezy, według której stosunki międzynarodowe można
sprowadzić do stosunków sił i interesów, możemy zdefiniować pozycję państwa
jako jego miejsce w hierarchii międzynarodowej, wyznaczone przez jego potęgę
oraz czynniki korygujące. Te ostatnie mogą mieć charakter wzmacniający (np.
długie tradycje polityczno-wojskowe, sojusze, przyjaciele, dobre rządzenie,
sprawna dyplomacja, spójność wewnętrzna, korzystne położenie geograficzne)
lub osłabiający (np. wrogowie, nieudolne rządy, kiepska dyplomacja,
skonfliktowane społeczeństwo, niekorzystne położenie geograficzne). Tak czy
inaczej, główną determinantą pozycji każdego państwa jest jego potęga. W
luźniejszym związku z potęgą pozostaje rola państwa (zob. szerzej: Sułek
2016a).
Zdecydowana większość modeli próbuje szacować jeden rodzaj potęgi
(np. Comprehensive National Power), dlatego włączają do nich czynnik
militarny. Otóż takie ujęcie jest oczywiście usprawiedliwione, ale trzeba mocno
podkreślić, że w takim wypadku szacowaniu podlega raczej faktyczna (realna)
pozycja międzynarodowa państwa (na którą czynnik militarny ma duży wpływ),
a nie potęga.
Do dalszych badań wykorzystam tylko potęgę ogólną, gdyż to ona w
dłuższym okresie jest ważniejsza niż potęga wojskowa. Potęga wojskowa jest
częścią potęgi ogólnej, która ma bardziej obiektywny charakter (w krótkim
okresie ani liczba ludności, ani PKB nie zależą od decyzji politycznych, podczas
gdy potęga wojskowa zależy niemal wyłącznie od decyzji politycznych. Ma ona
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więc charakter subiektywny, wolicjonalny, a ograniczona jest przede wszystkim
rozmiarami gospodarki oraz wolą ludzi i przywódców oraz strategią działania.
Układ sił między regionami po zimnej wojnie pokazuje tabela 4. Jako
źródło danych przyjąłem Bank Światowy, a w ślad za nim – podział na regiony,
który oczywiście może podlegać krytyce. Wątpliwości może budzić przede
wszystkim „Europa i Azja Środkowa”.
Tabela 4. Potęga ogólna (Po) regionów w latach 1992 i 2016 (świat = 100%)
1992
2016
Po z roku 2016
do Po z roku
1992
Region w %
Region w %
Region
potęgi świata
Region
potęgi świata
Europa i Azja
Azja
Środkowa
30,25
Wschodnia i
29,22
0,97
Pacyfik
Azja
Europa i Azja
Wschodnia i
25,32
22,65
0,89
Środkowa
Pacyfik
Ameryka
Ameryka
18,59
17,64
0,95
Północna
Północna
Ameryka
Ameryka
Łacińska i
7,07
Łacińska i
8,44
1,19
Karaiby
Karaiby
Bliski Wschód i
Azja
Afryka
3,47
6,07
1,75
Południowa
Północna
Azja
Bliski Wschód i
Południowa
3,23
Afryka
5,20
1,61
Północna
Afryka
Afryka
2,87
4,21
1,47
Subsaharyjska
Subsaharyjska
Źródło: obliczenia własne. Podział na regiony wg Banku Światowego.

W krótkim okresie 25 lat nastąpiły daleko idące zmiany w regionalnym
rozkładzie sił. Na pierwsze miejsce wysunęła się Azja Wschodnia i Pacyfik
kosztem Europy i Azji Środkowej. Ameryka Północna pozostała na trzecim
miejscu. W górę przesunęła się też Azja Południowa kosztem Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej. Jeśli weźmiemy pod uwagę procentowe przyrosty
potęgi, to najwięcej zyskała Azja Południowa oraz Bliski Wschód i Afryka
Północna. Duży sukces odniosła też Afryka Subsaharyjska. Największe straty
poniosła Europa i Azja Środkowa.
Na wykresie 1 pokazuję też kształtowanie się potęgi Unii Europejskiej
oraz strefy euro (w obu wypadkach dla aktualnych członków).
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Wykres 1. Potęga ogólna (Po) Unii Europejskiej (EU) oraz strefy euro (EMU) w latach
1992-2016 (w milimirach, czyli świat = 1000)

Źródło: R. Białoskórski, Ł. Kiczma, M. Sułek, 2018.

Zapewne nie jest zaskoczeniem, że potęga Unii Europejskiej (w tym
strefy euro) spada. Pewną ciekawostką może być fakt, że kształt krzywej dla obu
grup jest praktycznie identyczny. Może to oznaczać, że posiadanie waluty euro
ani nie pomaga, ani nie przeszkadza w rozwoju gospodarczym krajów. Do
potwierdzenia tego wniosku potrzebne byłyby dodatkowe badania.
Dla zobrazowania zmian w globalnym układzie sił ważne jest też
kształtowanie się relacji sił między największymi mocarstwami. Obrazują to
wykresy 2 - 4.
Wykres 2 prezentuje wyniki rywalizacji geopolitycznej między USA a
Chinami. Pokazują one jasno, komu przysłużyła się globalizacja. Trzeba tu
zaznaczyć, że wprowadzone pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku
reformy społeczno-gospodarcze w Chinach nie przyniosły praktycznie żadnych
pozytywnych efektów w kategoriach potęgi i dopiero lata dziewięćdziesiąte, a
zwłaszcza ostatnia dekada, zaowocowały niebywałym sukcesem. W latach 20152016 potęga ogólna Chin praktycznie zrównała się z potęgą USA. Osobiście
uważam, że – w kategoriach potęgi - Chiny dochodzą do szczytu swoich
możliwości, natomiast Stany Zjednoczone powinny zahamować spadek swojej
potęgi.
Wykres 3 pokazuje kształtowanie się stosunków sił pomiędzy pięcioma
kolejnymi najsilniejszymi państwami. Widać wyraźnie ogromny spadek potęgi
Japonii oraz Niemiec. Rośnie potęga Indii oraz Brazylii. Rosja po okresie
wielkiego upadku (lata 1999-2000) zaczęła odbudowywać swoją potęgę, ale od
około 2013 r. jej potęga spada i prawdopodobnie będzie spadać nadal.
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Wykres 2. Państwa o największej potędze ogólnej w roku 2016 w latach 1990-2016;
pozycja 1-2 (w milimirach, czyli świat = 1000)

Źródło: jak do wykresu 1.
Wykres 3. Państwa o największej potędze ogólnej w roku 2016 w latach 1990-2016;
pozycja 3-7 (w milimirach, czyli świat = 1000)

Źródło: jak do wykresu 1.

Kształtowanie się potęgi po zimnej wojnie kolejnych 5 państw pokazuje
wykres 4. Wszystkie państwa zaliczane do Zachodu doznają spadku potęgi,
natomiast Indonezja, po kilku latach niepewnego wzrostu, systematycznie
zwiększa swoją potęgę.
Myślę, że warto też pokazać Polskę. Przebieg jej potęgi ilustruje wykres
5.
Polska od początku transformacji utrzymywała dość wysokie tempo
wzrostu swojej potęgi. Trwało to do 1998 r. Od tego czasu potęga Polski maleje
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w dość szybkim tempie – w 2016 r. osiągnęła poziom nieco tylko wyższy niż w
roku 1998. Ta tendencja spadkowa prawdopodobnie utrzyma się w najbliższych
latach.
Wykres 4. Państwa o największej potędze ogólnej w roku 2016 w latach 1990-2016;
pozycja 8-12 (w milimirach, czyli świat = 1000)

Źródło: jak do wykresu 1.
Wykres 5. Potęga ogólna (Po) Polski w latach 1990-2016 (w milimirach, czyli świat =
1000)

Źródło: jak do wykresu 1.
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Główni wygrani i główni przegrani w procesie geopolitycznej
transformacji świata po zimnej wojnie
Przypomnijmy, że zmagania o potęgę są grą o sumie zerowej – jest to
sytuacja, w której korzyść jednej strony jest stratą drugiej strony dokładnie w
takiej samej wysokości. W skali świata potęga wynosi np. 100%, a poszczególne
państwa rywalizują o jak największy udział w tej całości. Stan tej rywalizacji w
okresie po zimnej wojnie obrazuje tabela 5.
Tabela 5. Ważniejsze państwa o największych przyrostach i największych spadkach
potęgi ogólnej w latach 1992-2016
Państwa o największych przyrostach Państwa o największych spadkach
Po (potęga w 2016 r. w stosunku do Po (potęga w 2016 r. w stosunku do
potęgi w 1992 r.)
potęgi w 1992 r.)
Państwo
Przyrost Zmiana
Państwo
Spadek Zmiana
w%
pozycji
w%
pozycji
1
Chiny
300
+2
Libia
65
-49
2
Wietnam
252
+25
Ukraina
48
-25
3
Angola
243
+25
Japonia
46
-2
4
Nigeria
190
+22
Włochy
42
-6
5
Sudan
186
+23
Niemcy
36
-3
6
Laos
181
+22
Grecja
36
-23
7
Albania
180
+10
Francja
32
-3
8
Łotwa
165
+20
Szwecja
30
-10
9
Tanzania
145
+14
Portugalia
30
-15
10
Turkmenia
142
+16
Belgia
26
-14
11
Liberia
136
+2
Dania
26
-12
12
Liban
125
+16
Austria
26
-14
13
Uganda
119
+14
Hiszpania
26
-3
14
Kenia
115
+11
Finlandia
24
-10
15
ZEA
113
+13
Holandia
22
-9
16
Jordania
102
+9
UK
20
-1
17
Kambodża
101
+9
Słowenia
20
-23
18
Iran
99
+10
Tajwan
17
-7
19
Mongolia
97
+13
RPA
17
-6
20
Egipt
96
+14
Argentyna
14
-4
21
India
92
+6
Szwajcaria
14
-8
22
Etiopia
85
+8
Białoruś
12
-15
23
Bangladesz
77
+12
Rosja
11
0
24
Indonezja
72
+5
Kanada
10
-1
25
Rumunia
65
+7
Tunezja
7
-16
Źródło: R. Białoskórski, Ł. Kiczma, M. Sułek, 2018.

Wyniki zawarte w tabeli pokazują w sposób wyrazisty skąd i dokąd
popłynęła potęga. Ogólnie rzecz biorą, zyskały przede wszystkim kraje słabo
rozwinięte i rozwijające w Azji i Afryce. Do największych wygranych należą
Chiny, Wietnam, Angola i Nigeria, chociaż znalazły się wśród nich również
niektóre byłe europejskie kraje socjalistyczne. Do największych przegranych, nie
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licząc szczególnych przypadków Libii i Ukrainy, należą Japonia i Włochy. Tuż za
nimi są Niemcy (co może wydawać się zaskoczeniem) i inne kraje Unii
Europejskiej. Ogólnie można powiedzieć, że potęga przepływa z Zachodu na
Wschód, ale Wschód nie jest pod tym względem jednolity, gdyż nastąpił duży
odpływ potęgi z Japonii, która straciła w bardzo krótkim historycznie czasie
prawie 50% swojej potęgi. Niewielki spadek potęgi odnotował też Tajwan.
Wyniki zawarte w tabeli 5 nie potwierdzają więc rozpowszechnianej tezy, wg
której globalizacja powoduje, że bogaci stają się jeszcze bogatsi, a biedni stają się
jeszcze biedniejsi. Jest raczej na odwrót. Sytuacja byłaby jeszcze lepsza dla
państw tzw. Trzeciego Świata, gdyby – jeśli nie zrobiły tego do tej pory przyjęły kurs na gospodarkę rynkową i szerzej włączyły się w procesy
globalizacji.
Z dużych krajów największy, wręcz niebywały sukces odniosły Chiny.
Ich przypadek był i jest intensywnie badany i szeroko komentowany. Część
komentatorów usiłuje to przypisać gospodarce planowej, część – gospodarce
rynkowej. Oto dość charakterystyczna opinia: „Chiny odniosły w warunkach
zachodniego ładu gospodarczego imponujący sukces. Skutecznie zdołały
przystosować swą gospodarkę do kapitalistycznego otoczenia bez głębszej
zmiany politycznego ustroju państwa. Utrzymanie wysokiego tempa ekspansji
gospodarczej znalazło się jednak w konflikcie z logiką instytucji stanowiących
podstawę ustroju politycznego ChRL”.3 Według znanych rankingów
światowych, chińskiej gospodarce daleko jest do gospodarki rynkowej. Oznacza
to, że do wyników gospodarczych Chin trzeba podchodzić z dużą ostrożnością,
gdyż nierynkowa gospodarka nie jest w stanie wygenerować właściwego systemu
cen, które są podstawą decyzji gospodarczych.
Zawartość tabeli 5 jest częściowo wzmacniana przez wyniki, zawarte w
tabeli 6. Przedstawia ona rezultaty moich własnych badań ankietowych różnych
grup, głównie studenckich, które nieco awansem nazwałem „grupami
eksperckimi”. Badania prowadziłem każdego roku (rozpocząłem je w 2003 r.),
ale w tabeli podaję tylko wybrane lata.
Stany Zjednoczone są jedynym krajem, który utrzymał to samo pierwsze
miejsce w całym badanym okresie. Zmiany pozycji poszczególnych państw
pokazują spadek pozycji Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii oraz awans Chin,
Rosji, Indii, Brazylii, co zgodne jest z dotychczasowymi spostrzeżeniami.
Eksperci wskazali też na wzrost pozycji Japonii, ale trzeba pamiętać, że badania
obejmowały tylko część okresu pozimnowojennego. Poza tym, eksperci nie
kierowali się wyłącznie potęgą, ale również czynnikami dodatkowymi, które
bądź wzmacniały pozycję danego kraju, bądź ją osłabiały.

A.Z. Kamiński, H. Szlajfer, Śmiertelnie niebezpieczny trójkąt, „Rzeczpospolita” z 2223.10.2016, s. 39.
3
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Tabela 6. Pozycja pierwszych 10 państw wg wskazań grup eksperckich
Poz.
2003
2006
2009
2012
2015
2018
1
USA
USA
USA
USA
USA
USA
2
Niemcy
Chiny
Chiny
Chiny
Chiny
Chiny
3
UK
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Rosja
Rosja
4
Chiny
Rosja
Rosja
Rosja
Niemcy
Niemcy
5
Rosja
UK
Japonia
India
Japonia
India
6
Francja
Japonia
UK
UK
UK
Japonia
7
Japonia
Francja
Francja
Japonia
Francja
UK
8
Kanada
India
India
Francja
India
Francja
9
Włochy
Włochy
Włochy
Brazylia
Brazylia
Brazylia
10
India
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Źródło: opracowanie własne na podstawie własnych badań różnych grup eksperckich (głównie
studentów stosunków międzynarodowych w kraju i za granicą).

Głębokie zmiany w globalnym układzie sił będą, wcześniej czy później,
wymagały stosownych zmian instytucjonalnych. Tak częściowo już się dzieje.
Henry Kissinger mówi np. o sprzeczności między polityczną a gospodarczą
organizacją świata - „Międzynarodowy system gospodarczy stał się globalny,
natomiast struktura polityczna świata nadal opiera się na państwach
narodowych” (Kissinger 2016, s. 345). Z kolei Oliver Stuenkel twierdzi, że
obecny ład międzynarodowy jest co prawda zdominowany przez kulturę
zachodnią , ale opiera się na fundamentach, zaczerpniętych z kultur wschodnich,
dlatego celem rosnących potęg jest zwiększenie ich rangi na arenie
międzynarodowej, a nie tworzenie całkiem nowego ładu, bazującego na innych
zasadach. Narzędziami do osiągnięcia wyższego miejsca w rankingu światowym
są nowe instytucje, tworzone przez wschodzące mocarstwa. Chodzi np. o New
Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Universal Credit
Rating Group, China’s Union Pay, China International Payment System
(Stuenkel 2016).
Elementy prognozy
Poniżej przedstawiam jeden wariant prognozy potęgi ogólnej dla 32
państw. Do obliczenia potęgi ogólnej wg mojego modelu potrzebujemy tylko
trzech wielkości: PKB, liczby ludności oraz powierzchni dla poszczególnych
państw oraz sumy tych wielkości w skali świata. W kwestii PKB oparłem się na
Raporcie PricewaterhouseCoopers z 2017 r., który zawiera prognozę PKB dla
32 największych gospodarek świata w perspektywie 2050 r. Gospodarki te
tworzą 85% globalnego produktu brutto (sumy PKB wszystkich państw świata).
Na tej podstawie obliczyłem 100% globalnego produktu brutto (wg kursów
walutowych) , aby móc wstawić je do modelu jako udziały w wielkościach
światowych. Liczbę ludności przyjąłem za statystykami ONZ. Powierzchnię
wymienionych państw przyjąłem za Bankiem Światowym i potraktowałem jako
wielkości stałe w rozpatrywanym okresie.
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Tabela 7. Prognoza układu sił w 2030 i 2050 roku na bazie potęgi ogólnej (Po)
2016
2050
Zmiana pozycji 2016-2050
Poz.
Państwo
Po w mM Państwo
Po w mM poprawa
spadek
1
USA
151,13
Chiny
209,84
Chiny +1
2
Chiny
150,89
India
133,66
India +1
3
India
46,46
USA
124,65
USA -2
4
Japonia
35,36
Brazylia
37,66
Brazylia +1
5
Brazylia
29,70
Indonezja
36,72
Indonezja +6
6
Niemcy
26,35
Rosja
30,27
Rosja +1
7
Rosja
23,80
Meksyk
26,88
Meksyk +5
8
France
21,18
Japonia
23,19
Japonia -4
9
UK
20,40
Nigeria
21,26
Nigeria +9
10
Kanada
18,19
Niemcy
19,86
Niemcy -4
11
Indonezja
16,77
Pakistan
17,75
Pakistan +11
12
Meksyk
16,53
UK
17,67
UK -3
13
Włochy
16,27
Turcja
17,65
Turcja +4
14
Australia
14,91
Francja
17,42
Francja -6
15
Hiszpania
12,72
Egipt
16,34
Egipt +10
16
Korea Pd.
11,40
Kanada
16,27
Kanada -6
17
Turcja
10,94
Arabia Saud. 15,19
Arabia S. +2
18
Nigeria
8,53
Iran
14,11
Iran +3
19
Arabia S.
8,33
Australia
13,41
Australia -5
20
Argentyna
8,12
Filipiny
12,67
Filipiny +8
21
Iran
7,56
Włochy
11,81
Włochy -8
22
Pakistan
6,99
Bangladesz
11,73
Bangladesz +9
23
Tajlandia
6,44
Argentyna
11,63
Argentyna -3
24
Polska
6,22
Wietnam
11,36
Wietnam +8
25
Egipt
6,14
Korea Pd.
11,06
Korea Pd. -9
26
RPA
5,60
Hiszpania
10,87
Hiszpania - 11
27
Holandia
5,56
RPA
10,34
RPA -1
28
Filipiny
5,50
Tajlandia
9,63
Tajlandia -5
29
Kolumbia
5,40
Kolumbia
8,81
x
x
30
Malezja
4,28
Malezja
8,63
x
x
31
Bangladesz
4,26
Polska
8,19
Polska -7
32
Wietnam
4,16
Holandia
4,51
Holandia -5
Źródło: obliczenia własne na podstawie raportu: The Long View. How will the global economic
order change by 2050?, PwC, February 2017 (https://www.pwc.com/gx/en/world2050/assets/pwc-the-world-in-2050-full-report-feb-2017.pdf - 10.07.2018 r.).

Wyniki zawarte w tabeli 7 potwierdzają dotychczasowe obserwacje –
potęga nadal będzie przepływać do krajów nie-zachodnich. W 2050 roku to
Chiny będą pierwszym mocarstwem świata, a dość daleko za nimi mają być
India i USA. Na bazie potęgi ogólnej ukształtowałby się więc system
trójbiegunowy z wyraźną przewagą Chin (por. Skrzyp, 2018). Co ciekawe –
wobec pesymistycznych raczej prognoz demograficznych i gospodarczych,
nieznacznie ma poprawić swoją pozycję Rosja. Dalszego spadku pozycji mają
- 24 -

Sułek, M., 2018, Geopolityczna transformacja świata po zimnej wojnie, Przegląd
Geopolityczny, 25, s. 9-26.

doświadczać Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja oraz Włochy. Osłabną
też stabilna dotychczas Kanada i Australia.
Do wszelkich prognoz trzeba podchodzić z dużym dystansem.
Obawiam się jednak, że ogólny kierunek zmian zarysowany w powyższej
prognozie jest bardzo prawdopodobny.
Podsumowanie
Jak na krótki historycznie okres, po zimnej wojnie zaszły bardzo
głębokie zmiany w globalnym układzie sił, które w pełni usprawiedliwiają nazwę
„transformacja geopolityczna”. Zaprezentowane wyniki pokazują poważne
osłabienie Zachodu, w tym przede wszystkim państw Europy Zachodniej; w
znacznie mniejszej skali – Ameryki Północnej. Zgodnie z logiką gry o sumie
zerowej, zyskała Azja (choć też różnym stopniu, gdyż Japonia jest jednym z
największym przegranych w kategoriach geopolitycznych) oraz Afryka. W
perspektywie 2050 roku mają też zyskać Brazylia i Meksyk. Co więcej,
zarysowane trendy najprawdopodobniej będą kontynuowane. Wyniki uzyskane
za pomocą modelu formalnego w pewnej mierze wzmacniają też oceny
eksperckie.
Ważnym uzupełnieniem przedstawionych badań mogą być zagadnienia
przemian instytucjonalnych - obecnych i przyszłych – jako próby dostosowania
się do nowego układu sił światowych. Pojawia się też pytanie o charakter tych
przemian – czy będą one pokojowe czy raczej konfrontacyjne.
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Geopolitical transformation of the World after the Cold War
The subject of the article are the changes in the global distribution of power after the
Cold War. At the beginning, a demographic background was presented in the long-term
horizon (1800 - 2050). Then, using the formal model and – as a supplementary factor –
experts’ opinions, changes in the geopolitical structure of the world were presented.
According to the author, their depth justifies the term "geopolitical transformation". The
article also contains a one-variant forecast of the global balance of power in the
perspective of 2050.
The results of the research have shown that the largest winnings of the "geopolitical
transformation" process are East Asian countries (with the exception of Japan, which is
one of the most lost countries) and some African countries. The most losers are the
countries of Western Europe.
Key words: geopolitics, power, international distribution of power, international
position, global distribution of powers’ forecast.
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„IDEA ZACHODNIA” I GEOGRAFICZNY OBRAZ
„POLSKI PIASTOWSKIEJ” W POLSKIEJ POLITYCE
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Abstrakt:
Celem artykułu jest identyfikacja szczególnie doniosłych dla społeczeństwa
polskiego obrazów geograficznych i związanych z nimi wyobrażeń geopolitycznych,
wskazanie na ich źródła, dynamikę i sposób wykorzystania przez elity polityczne w
zależności od zmieniającego się kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego. Ukazanie
dynamiki geopolitycznych wyobrażeń funkcjonujących w ramach społeczeństwa
polskiego, tj. idei zachodniej (piastowskiej) i idei jagiellońskiej, oraz analiza sposobów
ich wykorzystywania w celu legitymizowania określonej polityki wewnętrznej i
zewnętrznej stanowi studium przypadku, ukazującym złożoność procesów legitymizacji
działań politycznych, a jednocześnie ma wzbogacić wiedzę o dynamice obrazów
geopolitycznych występujących w ramach polskiego społeczeństwa i wykorzystywanych
przez elity polityczne dla realizacji celów grupowych.
Słowa kluczowe:
geopolityka.

Polska,

idea

zachodnia, wyobrażenia

geograficzne,

Wstęp
Miejsca, w których przebywamy, stanowią ważne zjawisko w świecie
codziennych przeżyć, a między miejscem a jego mieszkańcem, powstają
głębokie psychiczne więzi. Dzieje się tak dlatego, iż terytorium, które dla
wszystkich organizmów żywych jest potrzebą biologiczną, dla człowieka, jako
miejsce, stanowi również potrzebę psychologiczną, społecznym produktem
ubocznym, a nawet atrybutem duchowym; jest bogactwem naturalnym, które
zapewnia zamożność i siłę, a także jest symbolem prestiżu. Każda jednostka,
grupa społeczna, każda organizacja, każdy ruch społeczny wykształca w toku
swojego rozwoju pewne wyobrażenia o otaczającym ją świecie i jej miejscu w
nim. Dlatego też ważną rolę w budowaniu tożsamości grupowej odgrywają
ukierunkowane i wyraźnie ustrukturyzowane przedstawienia (wyobrażenia)
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dotyczące poszczególnych miejsc, zawierające najbardziej wyraziste i zachowane
w pamięci zbiorowej symbole, znaki, obrazy i charakterystyczne cechy
określonych terytoriów, krajów, regionów. Wyobrażenia te stanowią element
grupowej wiedzy o otaczającym nas świecie, dostarczają nam swoistej „mapy
świata”, są ważnym składnikiem zbiorowej tożsamości, a tym samym silnie
wpływają na podejmowane przez nas działania. Są one elementem porządku
symbolicznego obowiązującego w danym społeczeństwie (Walmsley, Lewis,
1997; Tuan 1987).
Otoczenie człowieka, w którym przebiega jego działalność
społeczna, jest w trakcie tej działalności wykorzystywane, a także w specyficzny
sposób interpretowane. Te interpretacje i wyobrażenia określa się niekiedy
mianem „obrazów geograficznych”. Obrazy geograficzne są ważnym elementem
kultury danej grupy, kształtowanym w trakcie społecznej działalności człowieka.
Stanowią one uproszczony, zwarty model określonej geograficznej
rzeczywistości, zbudowany w celu skuteczniejszego i sprawniejszego osiągania
postawionych celów grupowych. W ogólnym sensie jest to całokształt
wyrazistych, charakterystycznych, nagromadzonych w danej kulturze znaków,
symboli, kluczowych reprezentacji opisujących dowolną rzeczywistość
geograficzną (terytorium, miejsce, region, kraj).
Geograficzne obrazy powstają w wyniku krzyżowania się i
współoddziaływania geograficznych i metageograficznych pojęć w procesie
kształtowania się języka. Obrazy te będąc pewnymi uproszczeniami i
stereotypami dotyczącymi otoczenia, służą ekonomizacji naszego myślenia
dostarczając gotowych szablonów poznawczych (Замятин 2004, s. 324).
Dostarczają one swoistej dla danej grupy społecznej mapy świata i stanowią
jeden z elementów kulturowo-politycznej samoidentyfikacji. Stanowią one
pewien sposób w jaki wpływowe grupy społeczne definiują państwo, naród i
świat. Są to zatem wyobrażenia lokujące dane państwo i zbiorowość w świecie, a
dzięki ich znajomości można zrozumieć sposoby identyfikacji narodowej,
tworzenia granic, znaczenie pojęć ”tu”-„tam”, „my”-„oni” (O’Tuathail 2004, s.
84).
Celem artykułu jest identyfikacja szczególnie doniosłych dla
społeczeństwa polskiego obrazów geograficznych i związanych z nimi
wyobrażeń geopolitycznych, wskazanie na ich źródła, dynamikę i sposób
wykorzystania przez elity polityczne w zależności od zmieniającego się
kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego. Ukazanie dynamiki geopolitycznych
wyobrażeń funkcjonujących w ramach społeczeństwa polskiego oraz analiza
sposobów ich wykorzystywania w celu legitymizowania określonej polityki
wewnętrznej i zewnętrznej stanowi studium przypadku, ukazującym złożoność
procesów legitymizacji działań politycznych, a jednocześnie ma wzbogacić
wiedzę o dynamice obrazów geopolitycznych występujących w ramach
polskiego społeczeństwa i wykorzystywanych przez elity polityczne dla realizacji
celów grupowych.
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Wyobrażenia geograficzne a aktywność polityczna
Charakterystyczne
obrazy
geograficzne
stanowią
element
kultury/tożsamości grupowej danego społeczeństwa. Będąc elementem kultury
obrazy geograficzne wpływają także na sferę polityki i na zachowania o
charakterze politycznym. Analizując sferę zachowań politycznych zakłada się, że
dominujące w danej grupie obrazy geograficzne stanowią podstawę do
ukształtowania się wyobrażeń, które można określić jako geopolityczne.
Wyobrażenia geopolityczne to ukierunkowane i wyraźnie ustrukturyzowane
przedstawienia dotyczące terytorium, zawierające utrwalone w zbiorowej
pamięci i nacechowane politycznie symbole, znaki, obrazy i charakterystyki
określonych miejsc, krajów i regionów. Wyobrażenia geopolityczne można
określić jako polityczny metaobraz, swoisty dla danego podmiotu sposób
postrzegania i interpretacji świata zewnętrznego. Wyobrażenia geopolityczne
dostarczają podmiotom politycznym mapy świata, a aktorzy polityczni w swojej
aktywności bazują na społecznie wytworzonych wyobrażeniach geograficznych,
które stanowią ważny element samoidentyfikacji i tożsamości grupowej. Jest to
sfera subiektywna, leżąca u podstaw działań politycznych i nadająca im
znaczenie. W sferze instytucji państwowych dominujący sposób postrzegania
świata przejawia się poprzez tworzenie na jego podstawie strategii politycznych,
doktryn politycznych, czy wreszcie oficjalnych dokumentów urzędowych
(O’Loughlin, O’Tuathail, Kołosow, 2005, s. 324).
Kultura każdego społeczeństwa jest wysoce zróżnicowana i zawiera
różnorodne mity i wyobrażenia o własnej historii. Dlatego też wewnątrz tak
dużych aktorów geopolitycznych jakimi są państwa funkcjonuje różnorodny i
złożony system wyobrażeń geopolitycznych. Można wyróżnić kilka typów takich
przedstawień, związanych z aparatem państwowym, regionalnymi elitami,
grupami społecznymi, partami politycznymi, itp. Najpowszechniejsze
wyobrażenia związane są z terytorium rozumianym jako rzeczywistość realna i
symboliczna, często pojmowana emocjonalnie jako ojczyzna, ojcowizna, czy też
dom rodzinny. Konstruowanie i wykorzystywanie wyobrażeń geopolitycznych
uzależnione jest od interesów i celów grupowych. Jest to więc zjawisko
charakteryzujące się wysoką dynamiką. Przedstawienia i obrazy geograficzne nie
są statyczne, ale zmieniają się w zależności od przemian zachodzących zarówno
w kraju, jak i w postrzeganych podmiotach. Istotną rolę w ich kształtowaniu się,
a także dla sposobu ich wykorzystywania, odgrywa moment historyczny i
tradycje kulturowe. Ponadto, co podkreśla się w definicji obrazów
geograficznych, ich kreowanie i wykorzystywanie ma służyć skuteczniejszemu
osiąganiu założonych celów grupowych. Dynamika wyobrażeń geopolitycznych
i sposobu ich przedstawiania uzależniona jest zatem od zmiennych celów
stawianych w ramach systemu politycznego.
Nie sposób zrozumieć wyobrażeń geopolitycznych danej społeczności i
sposobu ich wykorzystania bez umiejscowienia jej w momencie historycznym, w
którym powstały, a także bez identyfikacji celów jakim służy wykorzystywanie
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danego obrazu. Wszelkie działania ludzkie są kontekstowe, zachodzą w danym
miejscu i czasie, i nie można ich badać niezależnie od sytuacji, w których są
umiejscowione. Wzorce kulturowe, systemy wartości, wzory zachowań,
kształtowane przez historię, doświadczenia wyniesione z interakcji z innymi
podmiotami, także podlegają swoistej interpretacji w zależności od kontekstu
wewnętrznego oraz zewnętrznego. Koncepcje geopolityczne służą
obiektywizacji interesów danej społeczności. Jest to w dużym stopniu wiedza
wytworzona społecznie przez określoną zbiorowość w specyficznych
warunkach danego momentu historycznego i ukazująca jednocześnie niepokoje,
interesy, pragnienia, które umotywowały takie jej określenie.
Popularnym we współczesnej geografii politycznej zagadnieniem
badawczym jest szukanie dominujących w danym społeczeństwie wyobrażeń
geograficznych dotyczących własnego usytuowania międzynarodowego i
konfrontowanie ich z podejmowaną przez elity polityczne i dyplomatów
polityką wewnętrzną i zagraniczną. Tworzenie się wyobrażeń geopolitycznych
jest złożonym i wielowarstwowym procesem. Nie istnieje „jedna geopolityka”,
czy też jednolite wyobrażenia geopolityczne, ale występuje mnogość
przedstawień i obrazów wewnątrz społeczeństwa. Są to zarówno poglądy i
działalność elit politycznych, jak i przedstawienia funkcjonujące w ramach opinii
publicznej, a kształtowane przez literaturę i media.
Casus Polski
Polskie obrazy geograficzne i wyobrażenia geopolityczne są szczególnie
złożoną częścią tożsamości grupowej, gdyż jedną z cech charakterystycznych dla
polskiej historii jest duża zmienność jej granic. Granice Polski wielokrotnie
ulegały zmianom, a w obrębie terytorium definiowanym jako polskie
zamieszkiwały także inne grupy etniczne i narody. W tysiąc pięćdziesięcioletniej
historii Polski (lata 966-2015) z najważniejszych ośrodków kultury i gospodarki
polskiej tylko nieliczne: Kraków, Poznań, Lublin pozostawały przez prawie 90%
tego okresu pod administracją polską, z przerwą jedynie na czas rozbiorów.
Dwudziestowieczną historię Polski1 określa szczególny proces jakim
było odzyskanie niepodległości oraz przesunięcie granic na zachód przy
równoczesnych stratach terytorialnych na wschodzie. W latach 1772-1795
Rzeczpospolita (Polska i Litwa) za sprawą Rosji, Prus i Austro-Węgier dokonała
na ich rzecz cesji swojego terytorium jako wynik przegranej wojny bądź pod
groźbą użycia siły. Przez cały XIX w. podejmowane były próby odzyskania
niepodległości, dopiero jednak pierwsza wojna światowa umożliwiła Polsce
realizację tego celu. Jednakże terytorium odrodzonej Polski, w porównaniu z
Wszelkie periodyzacje dziejów są obarczone pewnymi uroszczeniami i w procesach
historycznych nie da się wytyczyć ścisłych granic. W dużym uproszczeniu można przyjąć, że
dwudziestowieczna polityczna historia Polski obejmuje okres od 1918 r., kiedy to Polska
odzyskała swoją państwowość, a kończy się w 2004 r. wraz z przyjęciem Polski do Unii
Europejskiej.
1
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okresem przedrozbiorowym, zostało znacznie okrojone przede wszystkim ze
względu na utratę należących do I Rzeczypospolitej Kresów Wschodnich.
Proces przesuwania się centrum państwa polskiego na zachód
szczególnego charakteru nabrał w 1945 r., kiedy to w wyniku decyzji podjętych
w Poczdamie, Polska utraciła ziemie na wschodzie, co zostało
zrekompensowane znacznymi nabytkami na zachodzie i północy.2 Polska
utraciła na rzecz Związku Radzieckiego (republik litewskiej, białoruskiej i
ukraińskiej) tereny na wschód od tzw. linii Curzona. Natomiast zachodnia
granica została przesunięta na linię wyznaczaną przez rzeki Odrę i Nysę
Łużycką. Zmianom terytorialnym towarzyszyły masowe przesiedlenia ludności.
W przypadku ludności niemieckiej zamieszkującej tereny, które w wyniku
porozumień jałtańsko-poczdamskich znalazły się w granicach administracyjnych
państwa polskiego, dokonano przesiedleń przymusowych, natomiast w
przypadku ludności polskiej zamieszkującej tereny anektowane przez ZSRR,
przesiedlenia odbyły się dobrowolnie.3
Duża zmienność granic państwa wpływała na ukształtowanie się w
ramach polskiej kultury specyficznych obrazów geograficznych, często
sprzecznych ze sobą i odwołujących się do innych okresów w historii kraju.
Podstawowe dla polskiej kultury wyobrażenia geopolityczne kształtowały się,
podobnie jak i miało to miejsce w przypadku innych europejskich państw, w
dziewiętnastym wieku, w okresie modernizacji społecznej i tworzenia się narodu
polskiego. Charakterystycznym elementem polskiej historii było to, iż w okresie
kiedy w Europie kształtowały się narody, Polska pozbawiona była swojej
państwowości.
Polskie koncepcje geopolityczne powstawały zatem w
specyficznej sytuacji, i kształtowały się głownie w ramach dyskusji
poświęconych tożsamości historycznej Polski, próbie określenia granic
wspólnoty narodowej oraz w dyskusjach publicystyczno-politycznych
poświęconych niepodległości, problemom stworzenia własnego państwa i jego
przyszłym granicom.
Podstawowym problemem stojącym przed polskimi politykami było
wypracowanie koncepcji odrodzonego państwa polskiego. Wymagało to
odpowiedzi na dwa fundamentalne pytania: jak doprowadzić do odbudowy
państwa polskiego i jak zapewnić mu bezpieczeństwo? Konieczne było także
Po drugiej wojnie światowej społeczeństwo polskie przeżyło rzeczywistą rewolucję
związaną z wielkim przesunięciem siedziby narodowej polskiej i zarazem zmianę charakteru
tej siedziby z wielonarodowej w jednonarodową. Procesy te wywarły ogromny wpływ na
polską kulturę, a w tym i na polskie wyobrażenia geograficzne.
3
Przesiedlenia Polaków miały być całkowicie dobrowolne i objąć tych Polaków i Żydów
posiadających do 17 września 1939 r. obywatelstwo polskie, którzy wyrażą ustnie bądź na
piśmie taką chęć, i w stosunku do których zostanie wyrażona zgoda stron układów. Wraz z
przesiedlającymi się mogły wyjechać ich rodziny, a także inni domownicy, o ile prowadzili z
przesiedlającymi się wspólne gospodarstwo domowe. Dorośli członkowie rodzin wyrażali
swą wolę przesiedlenia się indywidualnie.
2
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właściwe uzasadnienie i legitymizacja wybranej strategii politycznej tak, aby
zapewnić dla niej odpowiedni poziom mobilizacji politycznej. W polskiej
kulturze oraz w tradycji polskiej myśli politycznej można wyróżnić dwie
podstawowe koncepcje historiozoficzne/geozoficzne odnoszące się do
problematyki kształtu terytorialnego państwa polskiego. Jedną z nich była tzw.
idea zachodnia, odwołująca się do historycznego obrazu „Polski piastowskiej”,
drugą zaś tzw. idea międzymorza, odwołująca się do historycznych wyobrażeń
„Polski jagiellońskiej”. Wyobrażenie „Polski piastowskiej” odwołuje się do
okresu rządów dynastii Piastów (960-1370). Był to dość burzliwy okres
tworzenia się podstaw państwa polskiego, który dzieli się na 3 podokresy:
wczesnopiastowski, od początków rządu Mieszka I do wejścia w życie
testamentu Bolesława Krzywoustego, drugi przypadający na lata rozbicia
dzielnicowego, i wreszcie trzeci, obejmujący czas jednoczenia ziem polskich pod
rządami ostatnich Piastów - Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.
Każdy z tych podokresów charakteryzował się odmiennymi przemianami
społecznymi, gospodarczymi i ustrojowymi, a także geopolitycznymi.
Wyobrażenie „Polski jagiellońskiej” odwołuje się do okresu panowania w Polsce
litewskiej dynastii Jagiellonów: od objęcia tronu przez Władysława Jagiełłę w
1386 r., aż do śmierci Zygmunta Augusta w 1572 r. Rządy Jagiellonów w Polsce
doprowadziły do zawarcia unii realnej między Polską a Litwą, a tym samym do
przesunięcia granic państwa na wschód. Panowanie Jagiellonów było okresem
świetności państwa polsko-litewskiego, wzrosło znaczenie polityczne Polski w
Europie, podniósł się stan nauki i gospodarki, ukształtowały się silne związki
między ziemiami Korony i Litwy, która podporządkowała sobie rozległe
obszary Rusi.
Te dwie koncepcje: „zachodnia”, budowana poprzez odwołanie się do
tradycji Polski Piastów oraz „Międzymorza”, budowana poprzez odwołanie się
do tradycji I Rzeczypospolitej, związane są z odmiennymi okresami
historycznymi i obrazami zasięgu polskiej państwowości. Wyznaczały linie
podziału między polskimi obozami politycznymi, a także wpływały na politykę
prowadzoną przez elity polityczne. W dużym uproszczeniu można powiedzieć,
iż koncepcja Międzymorza sytuuje Polskę na „wschodzie” i ukierunkowuje
polską politykę zagraniczną na obszary będące niegdyś pod panowaniem
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Natomiast koncepcja „zachodnia” sytuuje
Polskę wyraźnie w ramach cywilizacji zachodniej, ukierunkowując polską
politykę na uczestnictwo w zachodnioeuropejskich strukturach politycznych4.
Obie te koncepcje odegrały istotną rolę w kształtowaniu polskiej polityki
zagranicznej w dwudziestym wieku. Obie są trwałym elementem polskich
wyobrażeń o roli i miejscu Polski w świecie i często są wymiennie stosowane
przez elity polityczne w zależności od kontekstu zewnętrznego. Te dwa obrazy
Należy wskazać, że zwolennicy koncepcji Międzymorza również umiejscawiali Polskę w
ramach cywilizacji zachodniej, w której miała ona pełnić rolę „przedmurza” (przyp. red.).
4
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chyba w największym stopniu wpłynęły na wyobraźnię polityczną polskich elit i
prowadzoną przez nie politykę wewnętrzną i zagraniczną.
Idea zachodnia
Kształtowanie się nowoczesnych wyobrażeń geopolitycznych związane
jest przede wszystkim z procesami narodotwórczymi. W procesach
kształtowania się w Europie nowoczesnych narodów istotnym zagadnieniem
było pytanie o zasięg terytorialny tzw. państwa narodowego. Historia
dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej Europy to w dużym stopniu
historia sporów o polityczną dominację na określonym terytorium i szukania
różnorodnych uzasadnień dla swoich roszczeń. Także w przypadku Polski
podstawowe wyobrażenia kształtowały się wraz z szukaniem odpowiedzi na
pytanie o zasięg terytorialny państwa polskiego. Polscy XIX-wieczni
intelektualiści i działacze niepodległościowi stanęli przed problemem określenia
granic przyszłego państwa polskiego.
Jedną z koncepcji odbudowy państwa polskiego była tzw. idea
zachodnia, którą rozumie się najczęściej jako dążenie do ukierunkowania
rozwoju państwa polskiego w oparciu o ziemie zachodnie i zwrócenie
społeczeństwa polskiego ku Zachodowi. Dążenie to często nazywano
„powrotem do piastowskich koncepcji terytorialnych państwa polskiego”
(Orzechowski 1975). Twórcy „idei zachodniej” wiedzieli, że musi mieć ona
jakieś uzasadnienie (legitymizację) budowaną na realnych podstawach. Dlatego
też z tradycji historycznej państwowości polskiej wybrano okres rządów dynastii
Piastów aby uzasadnić swoje dążenia. Obraz „Polski piastowskiej” był zatem
geograficzno-ideologiczną podbudową, tzw. idei zachodniej, umożliwiając
legitymizację roszczeń do ziem, które od wieków znajdowały się poza granicami
państwa polskiego.
W ramach idei zachodniej, w dużym uproszczeniu, przyjmowano, iż za
czasów panowania dynastii Piastów w Polsce, państwo polskie opierało się na
zachodzie o linię Odry i w sojuszu z innymi plemionami zachodniosłowiańskimi
skutecznie przeciwstawiało się ekspansji germańskiej. Od czasów przejęcia
rządów przez królów wywodzących się z dynastii Jagiellonów zainteresowania
elit państwowych kierowały się coraz bardziej na wschód, ustępując na ziemiach
zachodnich naciskowi państw niemieckich. Szczególną rolę w tym procesie
odegrała unia polsko-litewska, która ukierunkowała wysiłki polityczno-militarne
na wschód pozostawiając prapolskie ziemie piastowskie w rękach niemieckich.
Taka interpretacje wczesnośredniowiecznych procesów politycznych
pozwalała zbudować racjonalne podstawy dla ”idei zachodniej”, której
uzasadnieniem był obraz „Polski piastowskiej”. Idea zachodnia rozwijana była w
polskiej przestrzeni publicznej od końca XIX w. Zawierała ona w sobie, w
różnych okresach, kilka ważnych elementów: 1) podtrzymywanie życia polskiego
i rozbudzanie poczucia narodowego ludności pod panowaniem niemieckim; 2)
starania o najkorzystniejszy dla Polski przebieg granicy zachodniej odrodzonego
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po I wojnie światowej państwa polskiego; 3) wypracowanie koncepcji
uzasadniającej powrót Ziem Zachodnich do Macierzy; 4) zasiedlanie,
zagospodarowanie i aktywizacja tych terenów w okresie PRL; 5) utrzymywanie
związków z wychodźstwem polskim na Zachodzie (Tomczak 1993, s. 162). We
wszystkich tych elementach (może poza ostatnim) ważną rolę odgrywało
kreowanie geograficznego obrazu Polski, jako państwa „obecnego na
Zachodzie”. Wyobrażenie o „zachodnim” charakterze państwowości polskiej,
stanowiło podbudowę działań politycznych zmierzających do uzasadnienia
roszczeń i zagospodarowania tzw. Ziem Odzyskanych.
Idea zachodnia, budowana w oparciu o obraz „Polski piastowskiej”,
zaczęła się rozwijać jeszcze w dziewiętnastym wieku. Była ona jednym z
elementów dyskusji o polskiej tożsamości i o przyszłym kształcie państwa
polskiego. Prekursorem tzw. idei zachodniej był działacz społeczno-polityczny
Ludwik Popławski (1854-1908). Popławski w 1887 r. napisał artykuł „Środki
obrony”, w którym wysunął tezę, że...
wolny dostęp do morza, posiadanie całkowite głównej arterii wodnej w kraju –
Wisły, to warunki konieczne prawie istnienia naszego. Całe to porzecze Bałtyku od Wisły,
aż do ujścia Niemna, tak niebacznie kiedyś roztrwonione wraz ze Śląskiem przez państwo
polskie, musi być odzyskanym przez narodowość polską. Wyrzeczenie się tego przyrodzonego
dziedzictwa i nieszczęśliwe majaki „podbojów na wschodzie” były przyczyną naszego upadku
politycznego, i dzisiaj, w pracy odrodzenia te błędy przeszłości przygniatają nas swym
ciężarem i wstrzymują w pochodzie ku lepszej przyszłości. Nasi politycy marzą jeszcze o
Wilnie i Kijowie, ale o Poznań mniej dbają, o Gdańsku zapomnieli prawie zupełnie, a o
Królewcu i Opolu nie myślą zgoła. Czas już zerwać z tą tradycją, która pasowała na
bohaterów Jeremich Wiśniowieckich, a na pastwę niemieckim katom oddawała
Kalksztejnów;5 Czas już po tylu wiekach błąkania się po manowcach wrócić na starą drogę,
którą ku morzu trzebiły krzepkie dłonie wojów piastowskich (Popławski 1910, s.3-16).
W polskiej tradycji geopolitycznej Popławski uchodzi za twórcę idei
zachodniej, której zasadniczy postulat odnosił się do idei rewindykacji
prastarych ziem piastowskich do państwa polskiego. Idea zwana „myślą
zachodnią” – rozumianą w generalnym ujęciu, jako zespół sądów i wyobrażeń
na temat ziem, które winny stać się zachodnimi kresami odrodzonej Polski,
związana była z dyskusją dotyczącą przyszłych granic odrodzonej Polski.
Badacze twórczości Popławskiego podkreślają, że jego poglądy dotyczące
kształtu polskiej przestrzeni geopolitycznej były, jak na owe czasy, iście
rewolucyjne, gdyż Polacy nie widzieli innej Polski niż ta, która istniała w
granicach 1772 r. (Eberhardt 2006, s. 32).
Poglądy Popławskiego mocno wpłynęły na sposób myślenia wielu
polskich działaczy politycznych, a w tym przede wszystkim na Romana
Kalksztejn to nazwisko spolonizowanej rodziny ziemiańskiej z Prus Książęcych, której
przedstawiciele domagali się osłabienia władzy książąt na rzecz Króla, za co spotykały ich
prześladowania ze strony Niemców; patriarchą rodu jest Albrecht Kalksztejn żyjący w XVII
wieku (przyp. red.).
5

- 34 -

Potulski, J., 2018, „Idea zachodnia” i geograficzny obraz „Polski piastowskiej” w
polskiej polityce po II wojnie światowej, Przegląd Geopolityczny, 25, s. 27-45.

Dmowskiego, twórcę i głównego ideologa narodowej demokracji, jednego z
najsilniejszych ruchów politycznych w Polsce międzywojennej. Dmowski jako
polityk, który dążył do odbudowy państwa polskiego, uważał że odbudowanie
Polski w jej granicach historycznych z 1772 r. jest niemożliwe, a co więcej
szkodliwe, gdyż państwo takie, uwikłane w wewnętrzne spory narodowościowe,
byłoby słabe. Podstawą siły polskiej jest państwo zajmujące obszar, na którym
masa ludności mówi po polsku, jest świadoma swej narodowości polskiej i
przywiązana do polskiej sprawy (Dmowski 1990, s. 226). Kryterium stosowane
przez Dmowskiego pozwalało mu zaliczyć do terytorium państwa polskiego
Górny Śląsk, Śląsk Cieszyński, Warmię i południowy pas Prus Wschodnich.
Dmowski uważał, że największym zagrożeniem dla narodu polskiego są
Niemcy, gdyż Niemcy godziły w trzon ziem polskich, a Rosja zagrażała w istocie
tylko ziemiom kresowym (Dmowski 1991, s. 23).
Endecka idea państwa etniczno-narodowego była nowoczesną
koncepcją silnie naznaczoną partykularyzmem etnicznym. Nowatorskim
elementem było zwrócenie polskiej polityki ku „zachodowi”. W ideologii obozu
narodowo-demokratycznego obraz: „Europa Zachodnia”, czy też „Zachód”
pełnił bardzo ważną rolę ideologiczną. Europę Zachodnią utożsamiono z
pojęciem honoru, moralności, prawdy, sprawiedliwości, szacunku, wolności.
Liczne afiliacje zachodnich idei i wartości znajdowały się w ideowym dorobku
twórców narodowej demokracji (Maj 2013). Ideologowie narodowej demokracji
dowodzili, że Polska może się odrodzić tylko na terenach etnicznie polskich, że
będzie ona musiała mieć szeroki dostęp do morza, że musi być dostatecznie
silna, by móc oprzeć się ekspansji niemieckiej. Podstawowe założenia
ideologiczne „idei zachodniej” stały się jednym z kluczowych elementów
programu politycznego narodowej demokracji.
Ideologiczne założenia „idei zachodniej” wspierane były przez prace
polskich geografów i historyków. Dzięki temu uzyskiwały swoje naukowe
uzasadnienia i upowszechniały historyczny obraz polski piastowskiej w
świadomości społecznej. Prace geograficzno-historyczne miały na celu ukazanie
zasięgu ziem polskich, a tym samym legitymizować polskie roszczenia
terytorialne. Jednym z badaczy, który zaangażował swój autorytet dla
uzasadnienia „idei zachodniej” był Wacław Nałkowski, który wskazywał na linię
Odry i Nysy Łużyckiej jako zachodnie obrzeże ziem polskich. Nałkowski pisząc
pracę o geografii ziem polskich przekonywał o „naturalnym” charakterze
umiejscowienia polskiej granicy na linii Odry i Nysy Łużyckiej (Nałkowski 1918,
s. 30). W okresie międzywojennym próbę określenia należnych Polsce kresów
zachodnich i narysowania mapy zasięgu polskiej państwowości podjęli się polscy
historycy. Jednym z nich był Władysław Semkowicz, który w 1925 r.
opublikował w czasopiśmie „Kwartalnik Historyczny” artykuł Geograficzne
podstawy Polski Chrobrego. Tekst został opatrzony stosowną mapą Polski w
granicach piastowskich. To wyobrażenie stało się następnie na wiele lat
podstawą geograficznego przedstawiania Polski w atlasach historycznych
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(Strauchold 2003, s. 15). Koncepcje Semkowicza rozwijał inny z polskich
historyków – Zygmunt Wojciechowski.6 Wojciechowski był propagatorem idei
tzw. ziem macierzystych. Koncepcję swoją zawarł w pracy Rozwój terytorialny Prus
w stosunku do ziem macierzystych Polski, wydanej w 1933 r. „Ziemie macierzyste”
obejmować miały Pomorze nadodrzańskie, tzw. Ziemię Lubuską, Łużyce,
Pomorze Gdańskie, Wielkopolskę, Śląsk, Mazowsze, Małopolskę i ziemię
„czerwieńską”. Wojciechowski twierdził, że przez opuszczenie ziem
nadodrzańskich na rzecz niemczyzny Polska utraciła jednolite oblicze narodowe,
co w konsekwencji doprowadziło do osłabienia państwa (Strauchold, op.cit.).
Za pośrednictwem publicystów (Popławski), polityków (Dmowski),
uczonych (Nałkowski, Semkowicz, Wojciechowski) kształtował się i utrwalał w
świadomości społecznej obraz „Polski piastowskiej” i ziem zachodnich jako
„ziem macierzystych” państwowości polskiej.7 Myśl zachodnia znajdowała także
swoje odbicie w międzywojennej twórczości literackiej i publicystyce budząc
zainteresowanie szerszej opinii publicznej całym pograniczem polskoniemieckim i losami ludności Polskiej, która pozostała w granicach Niemiec.
Znaczenie „idei zachodniej” w powojennej polityce PRL
Wywodząca się z czasów walki o odrodzenie państwowości polskiej
koncepcja oparcia granicy na Odrze i Nysie Łużyce (powrotu Polski na tzw.
ziemie macierzyste) była w okresie międzywojennym traktowana przez polskich
polityków jako propozycja ekstremalna i w zasadzie nie do zrealizowania.
Dopiero zmiany terytorium państwa polskiego związane z drugą wojną światową
i postanowieniami konferencji w Poczdamie spowodowały, że obraz „polski
Piastowskiej” okazał się niezwykle funkcjonalny w rzeczywistości powojennej.
W trakcie drugiej wojny światowej program „Polski piastowskiej” wraz z
ustanowieniem powojennej granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie
Łużyckiej został podjęty przez polskich komunistów i ich sojuszników.8 Do
przesunięcia granicy polsko-niemieckiej na zachód konsekwentnie dążył ZSRR.
Miało to być częściową rekompensatą za tereny przedwojennej Polski
wschodniej, które ZSRR zamierzał przejąć. Poparcie władz ZSRR dla polskiej
granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej łączyło się z koncepcją uzależnienia Polski i
charakteru powojennego rządu polskiego. Moskwa była gotowa udzielić
Zygmunt Wojciechowski był także założycielem i pierwszym dyrektorem Instytutu
Zachodniego. Placówki badawczej powołanej do życia w 1944 r. w okupowanej przez
Niemców Warszawie.
7
Co ciekawe w 1918 r. dwaj niemieccy historycy Lambert Schulte oraz Robert Holtzman
wystąpili z tezą podważającą polskie roszczenie wobec „ziem piastowskich” twierdząc, iż
dynastia Piastów nie jest pochodzenia słowiańskiego ale wywodzi się od Wikingów, którzy
w IX i X w. najeżdżali ziemie zamieszkiwane przez Słowian podbijając ich i
podporządkowując swojej władzy. Teza o pochodzeniu pierwszego władcy Polski Mieszka I
od Wikingów była stricte polityczna i miała jawnie antypolski wydźwięk.
8
Koncepcje zachodniej granicy Polski z okresu II wojny światowej przedstawił P. Eberhardt
(2018).
6
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poparcia korzystnej dla Polski granicy z Niemcami wówczas, gdy władzę w
Polsce przejmą komuniści. Radziecka koncepcja powojennych granic Polski
została zawarta w programach Polskiej Partii Robotniczej i Związku Patriotów
Polskich w ZSRR. Członkowie tych organizacji uważali, że rezygnacja Polski z
roszczeń do ziem na wschód od tzw. linii Curzona dawała gwarancję pomocy
ZSRR w ustalaniu zachodniej granicy Polski wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej. 26
lipca PKWN zawarł z ZSRR porozumienie w sprawie polsko-radzieckiej granicy
państwowej, w którym za podstawę jej wytyczenia przyjęto linię Curzona oraz
ustalono linię podziału terytorium Prus Wschodnich. W klauzuli dołączonej do
porozumienia rząd radziecki zobowiązał się do wspierania polskich dążeń do
wytyczenia granicy między Polską a Niemcami na zachód od Świnoujścia i
Szczecina oraz wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej (Osękowski 2006, s. 11-12).
Podczas konferencji poczdamskiej zostały podjęte korzystne dla Polski decyzje
(Polska formalnie otrzymała ziemie nad Odrą, Nysą Łużycką i Bałtykiem oraz
została upoważniona do wysiedlenia z tych terenów ludności niemieckiej) ale
oficjalne uznanie polskiej granicy zachodniej miało nastąpić w osobnym
traktacie pokojowym. Wydarzenia, które nastąpiły po drugiej wojnie światowej, a
zwłaszcza rozpoczęcie tzw. zimnej wojny, spowodowały że traktat pokojowy z
Niemcami nie został podpisany, a Polska stanęła w obliczu problemów
związanych z podważaniem jej zachodniej granicy. Ostateczne wytyczenie
granicy polsko-niemieckiej zostało odłożone do czasu zawarcia układów
pokojowych z Niemcami. Ze względu na wybuch zimnej wojny formalne układy
pokojowe między Polską a Niemcami nie zostały podpisane. Nie mniej jednak
decyzje konferencji poczdamskiej w tym obszarze stały się obowiązujące,
chociaż wielokrotnie były podważane.
Włączenie do Polski wschodnich terenów Niemiec stworzyło dla
państwa polskiego nową sytuację społeczną i gospodarczą. W granicach Polski
znalazł się obszar należący przez kilkaset lat do Niemiec. Problemem przed
którym stanęła Polska po 1945 r. było uzasadnienie swojej obecności na
ziemiach należących do tej pory do państwa niemieckiego, ukazanie
„niezbywalnych” polskich praw do tych ziem i nie dopuszczenie do rewizji
powojennych porozumień pokojowych. Ten cel polityczny wymagał podjęcia
wysiłków, nie tylko administracyjnych ale także propagandowych, mających na
celu „spolszczenie” ziem zachodnich. Aby uzasadnić obecność państwa
Polskiego na tzw. Ziemiach Odzyskanych powstawało zapotrzebowanie na
nowy mit/obraz legitymizujący przejęcie przez Polskę wschodnich terenów
Niemiec. Naturalnym źródłem legitymizacji polskich roszczeń stał się
geopolityczny obraz „Polski piastowskiej”, który w powojennej rzeczywistości
okazał się niezwykle funkcjonalny z punktu widzenia interesów politycznych.
Z punktu widzenia historii Polski po 1945 r. szczególną rolę odegrał
problem kulturowego „oswojenia” powojennych zmian. Historiografię i
literaturę opanowała nostalgia za utraconymi Kresami – z jednej, a starania o
oswojenie dziejów zachodnich nabytków – z drugiej strony (Cetwiński 2008, s.
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11). Szczególnie interesujący był problem ziem zachodnich, których łączność z
polską historią była daleka i niejasna. Administracja polska znalazła się na
terenie, na którym częstokroć trudno było się doszukać odniesień historycznych
do dawnej piastowskiej (polskiej) obecności. Na terenach, z których miała być
usunięta rdzenna ludność niemiecka, zamieszkiwała także, w potencjalnie dużej
liczbie, ludność, u której można było się doszukiwać historycznych i etnicznych
związków z polskością. Nie oznaczało to jednak, poza niewielką grupą,
emocjonalnego uświadamiania sobie stanu bycia Polakami (Strauchold, op.cit. s.
80).
Władze polskie stanęły przed problemem sprawnej integracji nowych
ziem z resztą państwa, legitymizowania swoich roszczeń do Ziem Odzyskanych,
a także rzeczywiste spowodowanie „przewrotu umysłowego” ogółu Polaków,
który zwróciłby uwagę społeczeństwa w kierunku zachodnim. Zadaniom tym
służyła powszechna akcja propagandowa, coroczne organizowanie obchodów
związanych z „wyzwoleniem” i „odzyskaniem”, wymazywanie z Ziem
Odzyskanych śladów niemieckich, rozpowszechnianie obrazu Ziem
Odzyskanych, jako „ziem macierzystych”, „ziem piastowskich”, które państwo
polskie po długich zmaganiach odzyskało, wracając do swojego naturalnego
kształtu geograficznego. Celem działań podjętych przez władze było nie tylko
zdobycie poparcia społecznego dla nowej władzy, ale także chęć wykreowania
swoistej „polityki pamięci” i pożądanego obrazu państwowości polskiej.
Powojenni polscy przywódcy polityczni nie kryli, że problem ziem
zachodnich jest jednym z kluczowych dla nowych władz. W 1945 r. Roman
Werfel pisał, że zajęcie ziem zachodnich miało przynieść „ziemię dla chłopów,
nowe rynki zbytu dla przemysłu, zasoby cennych surowców i dostęp do morza”.
Edward Ochab, podkreślał, że „wysunięcie kraju na zachód wzmacnia wewnątrz
kraju klasę robotniczą i siły demokratyczne oraz utrwala podstawy sojuszu ze
Związkiem Radzieckim”, a Władysław Gomułka pisał, iż „ziemie te są w
zasadzie bogate, uprzemysłowione i mogą stanowić bardzo poważną bazę
przemysłową dla odrodzonej Polski, a szybkie przyswojenie polskości ziem
zachodnich posiada wielkie znaczenie polityczne od strony postawienia
wszystkich przeciwników rozszerzenia granic państwa Polskiego po Odrę i Nysę
przed faktem dokonanym (ibid. s. 61, 79, 85).
Dla powojennych władz polskich pierwszoplanowym zadaniem było
zatem wytworzenie obrazu ziem, które przyznano arbitralnie Polsce po 1945 r.,
jako „ziem historycznie polskich”. Służyć temu miało upowszechnianie w
propagandzie państwowej geograficznego obrazu „Polski piastowskiej”. Jeden z
najważniejszych polityków w powojennej Polsce – Władysław Gomułka –
mówił, że kraj Polaków jest tylko jeden: rozpostarty między Odrą i Nysą
Łużycką, a Bugiem oraz między Bałtykiem, a Sudetami i Karpatami. Kulminacją
akcji propagandowej były ogłoszone państwowe obchody tysiąclecia
państwowości polskiej. 25 lutego 1958 r. Uchwałą Sejmu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej ogłoszono lata 1960-1966 jako okres obchodów
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tysiąclecia państwa Polskiego. W uchwale tej podkreślono, że świadectwa
historyczne jednoznacznie dowodzą, że w latach 960-966 nad Wartą, Odrą,
Wisłą i Bałtykiem uformowała się państwowość polska, a obchody milenijne
mają przypomnieć dzieje budowy i rozwoju państwa pierwszych Piastów.9
Obchodom nadano silnie antyniemiecki charakter. Rozpoczęły się one od
celebracji 550 rocznicy bitwy pod Grunwaldem, a zakończyły uroczystą paradą,
która przeszła ulicami Warszawy 22 lipca 1966 r. Świętowanie tysiąclecia
państwa polskiego pełne było symboli propagandowych mających ukazać
polskość Ziem Odzyskanych. Typowym przykładem może być na przykład
otwarcie w dniu 16 kwietnia 1966 r. w Gnieźnie (siedziba pierwszych królów
Polski) ogólnopolskich uroczystości ostatniego roku obchodów Tysiąclecia
Państwa Polskiego. Data ta była wybrana nie przypadkowo, gdyż ówczesna
prasa podkreślała, iż jest to jednocześnie 21 rocznica forsowania przez wojsko
polskie Odry i Nysy Łużyckiej. Obchodom towarzyszył też program oświatowy
„1000 szkół na Tysiąclecie”, w ramach którego w latach 1959-1972 wzniesiono
ponad 1,5 tys. szkół-pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Kreowanie obrazu „Polski piastowskiej” w kulturze
G. O’Tuathail w swoich pracach poświęconych problemom geopolityki
krytycznej wskazywał, że tworzenie się wyobrażeń geopolitycznych jest
procesem złożonym i wielowarstwowym, obejmującym praktyki podejmowane
na różnych poziomach rzeczywistości społecznej. Geopolityczne przedstawienia
o sobie i innych kształtują się pod wpływem działań podejmowanych przez
władze państwowe (practical geopolitics) ale także pod wpływem kultury popularnej
(popular geopolitics) oraz działalności naukowo-akademickiej (formal geopolitics)
(O’Tuathail, Dalby 1998, s. 4-5). Tak samo w przypadku upowszechniania po
drugiej wojnie światowej geopolitycznego obrazu Polski piastowskiej oficjalne
działania władz państwowych i prowadzona przez władze kampania
antyniemiecka były tylko jednym z elementów tego procesu. Działalności
propagandowej ze strony państwa towarzyszyły bowiem także akademickie
próby uzasadnienia obecności państwa na tzw. Ziemiach Odzyskanych.
Tworzono, lub też odtwarzano w nowych warunkach, instytuty badawcze, które
miały podejmować tematykę ziem zachodnich. Warto tu wspomnieć chociażby
o utworzeniu Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych, czy też
wspieranie takich inicjatyw naukowo-badawczych, jak Instytut Zachodni,
Instytut Śląski, Instytut Bałtycki, czy też Instytut Mazurski.
Z punktu widzenia akademickich publikacji „geopolitycznych”, czyli
podejmujących tematykę geograficzno-historyczną, interesująca jest ksiązka

Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z dnia 25 lutego 1958 r. w sprawie
obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, „Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej, nr 16, z dn. 15 marca 1958.
9
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Andrzeja Piskozuba10 Gniazdo Orła Białego, która ukazała się w 1968 r. Książka ta
była poświęcona badaniu „podstaw geograficznych” Polski. Zgodnie z tezą
zawarta w pracy „naturalny” obszar geograficzny ziem polskich wyznaczają
obszary: dorzecze Odry, dorzecze Wisły oraz dorzecza rzek przymorskich,
rozłożonych pomiędzy ujściami Odry i Wisły (Piskozub 1968, s. 33-35). Autor
pracy odwołując się do czynnika hydrograficznego (układ sieci wodnej kraju)
tworzy koncepcje historyczno-geograficznych podstaw głównych części
składowych ziem Polski (ziem macierzystych) podkreślając, że ziemie polskie,
jak i każda z sześciu podstawowych dzielnic, które na ziemie się składają
(Małopolska, Mazowsze, Pomorze Wschodnie, Śląsk, Wielkopolska i Pomorze
Zachodnie), tworzą jednolitą jednostkę terytorialną o wyraźnych podstawach
geograficznych. W książce tej padają jednoznaczne stwierdzenia Równanie: Polska
= dorzecza Wisły i Odry – określa podstawy geograficzne naszego kraju w sposób
jednoznaczny. I na to stwierdzenie położyć wypada szczególny nacisk. Nie ma różnych,
rozbieżnych terytorialnie pojęć „Polski”. Gniazdo Orła Białego – Polska mieści się w jednym
tylko miejscu: nad Bałtykiem, w dorzeczach Odry i Wisły (ibid. s. 49). Państwo pruskie,
które rozszerzało swoje panowanie kosztem „ziem macierzystych” Polski, jest w
książce Gniazdo Orła Białego określone jako „niemiecki twór kolonialny”, będący
spadkobiercą dwóch innych niemieckich „tworów kolonialnych”: Brandenburgii
i krzyżackiego państwa zakonnego. Ekspansja Prus na obszary, które w okresie
średniowiecza przynależały do Polski, czy też były rządzone przez
przedstawicieli dynastii Piastów, traktowana jest jako podbój kolonialny.
Analogicznie, zmiany graniczne dokonane w 1945 r. i przesunięcie zachodniej
granicy Polski na linię rzeki Odry i Nysy Łużyckiej traktowane są jako proces
dekolonizacji i cofania się Prus w XIX /XX w. z opanowanych przez nie
obszarów.
Utrwaleniu geopolitycznego obrazu „Polski piastowskiej” w
świadomości społecznej służyły nie tylko propagandowe działania
podejmowane przez władze PRL (geopolityka praktyczna) oraz prace naukowe
(geopolityka formalna) mające na celu legitymizację polskich roszczeń ale także
działalność literacka i kulturowa (geopolityka popularna). Po drugiej wojnie
światowej dużą popularność zdobył sobie cykl powieści historycznych Karola
Bunscha, poświęconych wydarzeniom związanym z kształtowaniem się polskiej
państwowości (tzw. cykl piastowski). W latach 1945-84 ukazywały się kolejne
tomy cyklu ale najważniejsze tomy cyklu, które cieszyły się popularnością
czytelników, ukazały się bezpośrednio po wojnie i w latach pięćdziesiątych. Pod
koniec lat sześćdziesiątych powstał także kostiumowy serial telewizyjny Gniewko,
syn rybaka, ukazujący walkę Polaków w Zakonem Krzyżackim o odzyskanie
panowania na Pomorzem Gdańskim.11 Zaczęły także pojawiać się filmy
Andrzej Piskozub uchodzi obecnie za jednego z czołowych przedstawicieli polskiej myśli
geopolitycznej.
11
Reżyserem tego filmu był Bohdan Poręba współzałożyciel i jeden z głównych ideologów
Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald” zrzeszającego osoby o poglądach narodowych.
10
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długometrażowe dotyczące piastowskiego okresu w historii Polski, takie, jak
Bolesław Śmiały (1971), Gniazdo (1974), Kazimierz Wielki (1975). Rola Ziem
Odzyskanych w polskiej propagandzie politycznej zmniejszyła się wraz z
sukcesem politycznym polskiej dyplomacji, jakim było podpisanie układu z
niemieckim kanclerzem Willi Brandtem o uznaniu przez RFN polskiej granicy
zachodniej. W latach siedemdziesiątych, po zmianie władzy w Polsce, głównym
zagadnieniem stał się problem modernizacji kraju i podniesienia poziomu życia
obywateli, a tematyka zachodnia i problem polskości „Ziem Odzyskanych”
przestał odgrywać dominująca rolę w dyskursie społeczno-politycznym.
W okresie międzywojennym poniemieckie ziemie przejęte w 1945 r.
przez Polskę powszechnie nazywano „Ziemiami Macierzystymi” lub
„Piastowskimi”. Podczas drugiej wojny światowej w polskiej myśli politycznej
określano je „Ziemie Postulowane”. Po wojnie do użycia wszedł termin „Ziemie
Odzyskane”. Określenie to miało sens historyczny, którego fundamentem była
teza, że oto powróciły do Polski, po latach niewoli, ziemie piastowskie.
Uznawano to za akt dziejowej sprawiedliwości i nadawano mu charakter
symbolu i znaczenie polityczne. Obraz „Polski piastowskiej”, budowany i
upowszechniany przez powojenne władze komunistycznej Polski, miał na celu
realizację konkretnego celu politycznego, jakim była stabilizacja władzy i
„oswojenie” ziem przekazanych przez światowe mocarstwa Polsce. Współcześni
polscy historycy podkreślają, że integracja Ziem Odzyskanych z pozostałą
częścią kraju, choć oczywiście nie całkowicie, dokonała się przede wszystkim
dzięki odpowiednio sterowanej akcji propagandowej. Dzięki tej propagandzie
polskość przejętych po wojnie obszarów jest już dzisiaj faktem, podobnie jak
trwałość granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej (Domke 2010, s. 294-295).
Powrót do „Polski piastowskiej”
Obraz „Polski piastowskiej” okazał się jeszcze raz niezwykle
funkcjonalny na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
dwudziestego wieku. Rozpad bloku wschodniego, upadek muru berlińskiego,
wycofanie się ZSRR z państw Europy Wschodniej, proces zjednoczenia
Niemiec, zmieniły dotychczasową sytuację geopolityczną w Europie
ukształtowaną na mocy porozumień jałtańsko-poczdamskich. Centralnym
elementem dyskusji politycznych w Europie stała się kwestia zjednoczenia
Niemiec oraz proces integracji Europy. Polska, która pod koniec lat
osiemdziesiątych zaczęła się uwalniać spod dotychczasowej zależności od
Związku Radzieckiego, zaczęła szukać nowych celów polityki wewnętrznej i
zagranicznej. Rząd Tadeusza Mazowieckiego, określanego mianem „pierwszego
niekomunistycznego premiera po 1945 r., głosił tezę „powrotu do Europy”.
Premier państwa polskiego w ten sposób definiował strategiczne cele Polski na
Symbolika tradycji grunwaldzkiej, bardzo chwytliwa w odbiorze społecznym, odwołuje się
do zwycięstwa wojsk polsko-litewskich nad Krzyżakami w 1410 r.
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najbliższe dekady. Celem tym miała stać się integracja z Europą. Chodziło także
o to, że Polska odrzuca komunistyczną przeszłość i tożsamość i dąży do
przyjęcia wartości i instytucji, które kształtują życie społeczeństw Europy
Zachodniej (demokracja, przedstawicielska wolność człowieka, gospodarka
rynkowa). Szansę rozwojową dla Polski zaczęto upatrywać w uczestniczeniu w
procesie budowy zjednoczonej Europy. „Idea Zachodnia” powróciła do
mainstreamu polskiej polityki w bardzo specyficznej formie przez wykorzystanie
dla Polski zjednoczenia Niemiec. Uznano, że Niemcy mogą być dobrym
pośrednikiem do wejścia Polski do struktur europejskich, a rząd Polski podniósł
stosunki polsko-niemieckie do rangi dawnych stosunków polsko-radzieckich.
Minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski wysunął w 1990 r.
koncepcję „polsko-niemieckiej wspólnoty interesów, która miałaby polegać na
ożywieniu wzajemnych kontaktów, poszerzeniu gospodarczych powiązań,
ostatecznym pojednaniu oraz ścisłym współdziałaniu w budowie europejskiego
ładu pokojowego i zjednoczonej Europy. Realizacja takich celów politycznych
wymagała odwoływania się do obrazu Polski jako członka cywilizacji
zachodniej, który długie lata pozostawał pod dominacją obcej władzy
pochodzącej z odrębnego od europejskiego kręgu cywilizacyjnego. Wymagało
do zdecydowanego dystansowania się od ZSRR i „wschodu”, a podkreślania
związków cywilizacyjnych z Europą Zachodnią, w czym pomocne było
odwoływanie się do tradycji państwowości polskiej z okresu piastowskiego.
Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych legitymizując
nowe kierunki polskiej strategii polityki zagranicznej zaczęto używać
zmodyfikowanej koncepcji piastowskiej. Ta „nowa” koncepcja piastowska
odwoływała się do tradycji tzw. zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 r. Według
polskiej tradycji historycznej na zjeździe tym cesarz Otton III przedstawił ideę
„zjednoczonej Europy” (cesarstwa uniwersalistycznego), która miała obejmować
cztery równoprawne części: Galię, Germanię, Italię i Słowiańszczyznę. 12
Przywołanie tradycji zjazdu gnieźnieńskiego miało być świadectwem tego, że
Polska zawsze byłą integralną częścią Europy, a przemiany końca lat
osiemdziesiątych pozwalają przywrócić Polsce należne jej miejsce w gronie
państw europejskich i przyjąć idee, wartości i instytucje, które kształtują życie
społeczeństw Europy Zachodniej. Podkreślanie roli zjazdu gnieźnieńskiego i
uznaniu przez cesarza niemieckiego samodzielnej roli Polski miało też pomóc
elitom w odpowiednim ułożeniu stosunków ze zjednoczonymi Niemcami.
Interesująca jest dynamika wykorzystywania obrazów geopolitycznych
po uzyskaniu przez Polskę uznania dla swoich aspiracji europejskich. Obraz
„Polski piastowskiej” przestaje być funkcjonalny dla elit politycznych, które
zaczynają szukać dla siebie miejsca w jednoczącej się Europie. Stopniowo
W polskiej interpretacji Zjazdu gnieźnieńskiego spotkanie cesarza Ottona III z polskim
władcą Bolesławem miało być świadectwem tego, że Polska ma odgrywać dominującą rolę
w „słowiańskiej” prowincji cesarstwa.
12
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zainteresowanie polskich elit politycznych przenosi się na aktywność w ramach
tzw. Trójkąta Wyszehradzkiego (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), w ramach
którego Polska stara się stawać w pozycji lidera i „adwokata” interesów
mniejszych krajów. W zmitologizowanej sferze wyobrażeń geopolitycznych
odwoływano się przy tym do dość krótkiego okresu historycznego, w którym
władcy z dynastii Jagiellonów zasiadali na tronach Polski, Czech i Węgier. Fakt
ten miał legitymizować polskie roszczenie do bycia liderem tej grupy państw.
Po wstąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 r. zainteresowania
„geopolityczne” polskich elit ponownie kierują się na wschód. Polska szukając
dla siebie miejsca i „specjalizacji” w strukturach europejskich stawia się w roli
„eksperta” od wschodniego kierunku polityki europejskiej, uzasadniając to swoją
wielowiekową obecnością na „wschodzie”, a tym samym szczególnym
rozumieniem i wyczuleniem na problemy „wschodu”. Powraca wówczas do
obiegu publicystycznego i naukowego obraz „Polski jagiellońskiej” i „Polski jako
Międzymorza”, czyli kraju położonego między basenem Morza Bałtyckiego i
Morza Czarnego, który jest szczególnie predestynowany do stworzenia sojuszu
państw wschodniej flanki Europy, z którymi historia (długie współżycie w
ramach jednolitego organizmu państwowego oraz późniejsza rosyjska
dominacja) złączyła na zawsze losy Polski. Najnowszą wariacją koncepcji
Międzymorza jest zaproponowana przez polski rząd idea Trójmorza mająca
integrować kraje Europy Wschodniej, aby zapewnić im znaczącą pozycję w
ramach Unii Europejskiej.
Zakończenie
Analiza dynamiki obrazów geopolitycznych i sposobów ich kreowania
pokazuje, że są one instrumentalnie wykorzystywane przez elity polityczne,
które stawiając sobie określone cele odwołują się do wybranych mitów i
wyobrażeń obecnych w kulturze danego narodu. Które mity i wyobrażenia będą
szczególnie mocno eksponowane zależy od koniunktury zewnętrznej
(międzynarodowej), a także od ambicji i zamierzeń elit politycznych
określających cele polityki państwa. Nie sposób przecenić roli wyobrażeń
geopolitycznych dla polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa. Sfera
aksjologiczna – wyobrażeń, mitów, obrazów – mocno wpływa na zachowania
człowieka, a tym samym na kształtowanie się rzeczywistości społecznopolitycznej. We współczesnych polskich wyobrażeniach geopolitycznych
szczególnie dwa obrazy są mocno zakorzenione w polskiej kulturze i
świadomości społecznej. Są to obraz „Polski jagiellońskiej” i związana z nim
koncepcja międzymorza, czyli Polski jako pomostu między Morzem Bałtyckim a
Morzem Czarnym, oraz koncepcja „Polski piastowskiej”.
Ten drugi obraz był szczególnie mocno eksponowany przez polskie elity
polityczne po drugiej wojnie światowej. Początkowo legitymizował on przejęcie
przez Polskę tzw. „ziem zachodnich”, a na przełomie lat osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku legitymizował polskie aspiracje do
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„bycia Europą”. Wraz ze zmianą sytuacji międzynarodowej i integracją Polski z
Unią Europejską zainteresowanie elit politycznych skierowało się ponownie ku
idei Międzymorza, która wspierana przez liczne publikacje akademickie i
popularno-naukowe, stała się podstawowym obrazem determinującym
wyobraźnię geopolityczną elit politycznych.
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The Western idea and the geographical image of „the Piast Poland” in
Polish politics after the Second World War
The aim of the article is to identify geographic and geopolitical images that are
particularly important to the Polish society (i.e. The Jagiellonian idea and the Western
idea), to indicate their sources, dynamics and use by political elites depending on the
changing external and internal context. The presentation of the dynamics of geopolitical
ideas functioning within the Polish society and the analysis of ways to use them to
legitimize a specific internal and external policy is a case study showing the complexity
of legitimization processes, and at the same time is to enrich knowledge about the
dynamics of geopolitical images occurring within Polish society and used by political
elites for achieving their goals.
Key words: Poland, Western idea, geographical images, geopolitics.
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REGION W GEOGRAFII I POLITYCE WŁOSKIEJ

Abstrakt:
Struktura regionalna Włoch pozostawała bez większych zmian od przeszło
dwóch tysiącleci, od czasów Oktawiana Augusta, który podzielił kraj na 11 regionów.
Stało się tak mimo że po upadku Imperium Rzymskiego poszczególne fragmenty
terytorium należały do wielu odrębnych jednostek politycznych, których granice
zmieniały się wielokrotnie. Sytuacja ta nie sprzyjała rozwojowi narodowej tożsamości
włoskiej i większość mieszkańców kraju identyfikowała się raczej z własnymi
regionami. Ich silna obecność w świadomości zbiorowej powodowała, że koncepcje
zjednoczonego państwa włoskiego, jakie pojawiały się w XIX wieku zakładały
autonomię regionów. Idea ta pozostawała jednak w sferze teoretycznych rozważań aż
do zakończenia II wojny światowej i powstania Republiki Włoskiej. Jej Konstytucja
zakłada, że Republika jest państwem realizującym ideę regionalizmu, która miała
stanowić kompromis między zwolennikami unitarnego status quo a federalistami.
Artykuł przedstawia rozwijane we Włoszech koncepcje dotyczące regionu i
regionalizmu w kontekście rozwoju struktury wewnętrznej państwa. Tłem rozważań są
teoretyczne zasady geografii regionalnej.
Słowa kluczowe: Włochy, region, regionalizacja, regionalizm.
Pojęcie regionu w geografii
Pojęcie regionu jest obecne w publikacjach geograficznych,
geopolitycznych, jak i z zakresu innych nauk społecznych. W polskiej geografii
regionem najczęściej nazywano terytorium jednorodne pod względem
występowania określonej cechy lub pod względem grupy charakteryzujących go
cech. Przykładem mogą być wydzielane przez geografów kategorie regionów
jednoczynnikowych
(np.
klimatyczne,
fizjograficzne,
rolnicze)
i
wieloczynnikowych, czyli takich które tworzą „wspólnotę” czynników
fizycznych, biotycznych i innych. Traktowanie regionu jako obszaru
jednorodnego, które w Polsce traktowane jest niemal jako dogmat,
doprowadziło do wypracowania wielu formalnych procedur delimitacyjnych i
taksonomicznych, nie przyczyniając się jednak do rozwoju geografii jako nauki.
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Wiele z tych procedur stanowi element „regionalizacyjnego rytuału” (wyrażenie
J.F Harta, 1982), który okazał się „teorią zamkniętą”. Trzeba jednak pamiętać,
że przez długie dekady region tłumaczono jako „obszar powierzchni ziemi o
jednej lub więcej charakterystycznych właściwościach, które nadają mu cechę
jedności i wyróżniają spośród otaczających go obszarów” (Koter, 1993).
Autorzy tego typu definicji nie tłumaczą w ogóle, w jaki sposób obecność
pewnej cechy w poszczególnych miejscach nadaje walor jedności całemu
obszarowi, w których znajdują się te miejsca. Czy to w ogóle możliwe, aby np.
walor jedności przysługiwał wszystkim okolicznym miejscowościom dlatego, że
są ośrodkami turystycznymi, albo górniczymi. Czy dany obszar obejmujący
liczne wsie stanowi jedność dlatego, że wszystkie te wsie są rolnicze? Widać stąd,
że koncepcja jednorodności regionów zawiera niedorzeczności i jest
wewnętrznie sprzeczna. Wydzielanie obszarów jednorodnych metodami
taksonomicznymi może okazać się celowe w badaniach, jednak nie prowadzi
ono do identyfikacji regionów. Nie przeszkadzało to jednak pokoleniom
badaczy dyskutować o kryteriach wydzielania „regionów” kulturowych,
gospodarczych,
morfologicznych,
przyrodniczych,
fizjograficznych,
politycznych, turystycznych, itp.
Wśród polskich badaczy tylko bardzo nieliczni zdecydowali się
przeciwstawić powszechnie przyjętej koncepcji regionu jako obszaru
jednorodnego, i opowiedzieć za ideą wewnętrznego zróżnicowania regionów.
Najbardziej znanym spośród geografów powojennych, który taką koncepcję
głosił, był Jan Flis. Warto jednak zauważyć, że jego jedyne opracowanie
dotyczące tego ważkiego dla teorii geografii zagadnienia, nie znalazło się na
szpaltach żadnego z wiodących naukowych pism geograficznych, ale
opublikowane zostało w mało znanym piśmie lokalnego towarzystwa
kulturalnego w Nowym Sączu (Flis, 1939). Istotne jest nie tylko miejsce, ale i
czas wydania pracy Flisa. Jest wysoce prawdopodobne, że tego typu poglądy
zbytnio odbiegały od stanowiska większości polskich geografów w okresie po
konferencji metodologicznej w Gdańsku w 1949 roku, aby mogły być
upowszechniane w warunkach obowiązującej cenzury. Dlatego artykuł Flisa,
który ukazał się w roku 1939, nie był nie tylko wznawiany, ale nawet cytowany.
Sam zaś autor, podobnie jak wielu innych polskich geografów, swoje
zainteresowania po roku 1949 skoncentrował na zagadnieniach
fizycznogeograficznych. W okresie powojennym główny wysiłek geografów jeśli
chodzi o badania regionalne skierowany był na opracowywanie metod
wydzielania obszarów jednorodnych. Wielkie znaczenie osiągnęła wówczas
szkoła J. Kondrackiego, która znalazła licznych naśladowców. Praktyka taka
doprowadziła do sytuacji, w której obecnie już prawie nie ma w polskiej
geografii osób skłonnych podważać dogmat o jednorodności regionów i
przeciwstawić się obsesji wydzielania obszarów jednorodnych. Jednym z
zupełnie nielicznych pozostaje Witold Wilczyński. Autor ten, powołując się na
klasyków geografii, zwłaszcza Aleksandra Humboldta, przekonuje, że region aby
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istnieć, musi być jednostką terytorialną spójną wewnętrznie. Tym zaś, co
zapewnić ma tę spójność, jest właśnie zróżnicowanie terytorialne. Aby region
stanowił całość, musi obejmować miejsca odmienne od siebie, co zapewnia im
komplementarność i zarazem realizację humboldtowskiego hasła „Einheit in der
Vielheit” czyli „jedność w różnorodności”. Zależność spójności od
różnorodności wynika bezpośrednio z tzw. paradoksu Humboldta, który jest
podstawą geografii klasycznej. To zaś, że spójność (a nie jednorodność) jest
warunkiem samego istnienia, odnosi się nie tylko do regionów, ale wszystkich
rodzajów bytów, co wynika z dorobku całej europejskiej filozofii (potwierdza to
m.in. scholastyczna formuła Quodlibet ens, est unum, verum, bonum). Istotnym
elementem z punktu widzenia spójności regionu jest istnienie centrum
regionalnego (stolicy), które stanowi węzeł sieci komunikacyjnej obejmującej
całe jego terytorium. O jego spójności decydują bowiem relacje i kontakty
międzyludzkie, wypracowane i konsolidowane przez długie okresy. Warunkiem
nawiązywania tych kontaktów i zarazem efektem ich utrzymywania jest
rozwinięty system komunikacyjny skoncentrowany w stolicy regionu
(Wilczyński, 2011, s. 146-156).
Jednym z głównych nurtów rozwoju geografii w okresie klasycznym jest
geografia regionalna – dzieło francuskiego badacza Paula Vidal de la Blache. W
literaturze polskiej jest on dość rzadko wspominany, nie docenia się jego
koncepcji. Zdarzają się u nas nawet dość lekceważące uwagi dotyczące
vidalowskiej koncepcji geografii regionalnej (np. Isaczenko, 1975 s. 325-327)1.
Jedną z przyczyn takiej postawy jest zapewne to, że we francuskiej geografii
regionalnej, region to obszar nie koniecznie jednorodny, ale przede wszystkim
spójny. Jeżeli coś ma być w obrębie regionu jednorodne, to jest to zamieszkująca
go społeczność, która się z regionem i jego nazwą identyfikuje, kultywując
miejscowe tradycje w różnych dziedzinach życia, kształtując krajobraz w
charakterystyczny dla regionu sposób. Koncentracja na badaniu genre de vie w
powiązaniu z pays, na dociekaniu istoty regionów na podstawie obserwacji życia
lokalnych społeczności, a nie na powtarzaniu procedur taksonomicznych jest
tym, co różniło francuską geografię regionalną od powojennej geografii polskiej.
Vidal de la Blache chciał identyfikować (czyli odkrywać) regiony realnie
istniejące i manifestujące się w codziennym życiu ludności; geografowie polscy
dążyli do stworzenia „regionów”, które miały być wynikiem ich pracy
badawczej, tworem teoretycznym mającym niewiele wspólnego z realnym
światem.
Klasyczne, vidalowskie rozumienie regionu nawiązuje do etymologii tego
słowa. Pochodzi ono od łacińskiego czasownika regere, które początkowo
oznaczało „zakreślać granice” lub „wyznaczać zasięg terytorialny”. Później
nabrało ono znaczenia „rządzić” (Vitale, 1998), stąd region w rozumieniu
Na stronie 327 cytowanej książki znajdujemy m.in. stwierdzenie dotyczące prac Vidala, że
„wyróżniają się piękną formą układu, lecz nie odznaczają się naukową głębią”.
1
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starożytnych Rzymian określany był jako terytorium zarządzane (łac. rego) przez
władcę. Region w tym rozumieniu oznaczać będzie terytorium, na którym
ludność organizuje się lub jest organizowana do wspólnego życia, tworząc
pewną całość, czyli społeczność regionalną. Konotacje politycznoadministracyjne pojęcia regionu są więc jak najbardziej uzasadnione. W Polsce
stanowisko takie zajął Marek Koter (1993), który „region polityczny” uznał za
najbardziej realny region geograficzny, gdyż cechuje go czytelność granic (na
mapie i w terenie) oraz odrębność pod względem gospodarczym, prawnym i
kulturowym od sąsiednich obszarów. M. Koter powołując się na R. Muir (1975)
stwierdza również, że „każdy system i każdy układ jednostek administracyjnych
jest odbiciem ludzkich przemyśleń i decyzji, toteż, raz stworzony układ może
ulec swoistej petryfikacji i może funkcjonować jeszcze długo po tym, jak jego
raison d’être została już dawno zapomniana”. Trwałość struktur regionalnych
kształtowanych w procesie historycznego rozwoju należy przeciwstawić
zmiennym granicom politycznym i administracyjnym. Społeczności regionalne,
którym dane jest funkcjonować w granicach regionu, mogą wykorzystywać
istniejące powiązania i infrastrukturę, co pozytywnie wpływa na efektywność
wszelkich przedsięwzięć. O wiele trudniej mają te społeczności lokalne, które
decyzjami administracyjnymi zostały włączone do jednostek administracyjnych
wbrew własnej przynależności regionalnej. W takich okolicznościach bardzo
często dochodzi do powstania ruchów regionalnych, które mają na celu
podtrzymanie i wzmocnienie poczucia przynależności regionalnej wśród
społeczności rozdzielonych granicami administracyjnymi bądź nawet
politycznymi.
Region w geografii i polityce włoskiej
Rozumienie pojęcia regionu we Włoszech różni się istotnie od jego
pojmowania w powojennej Polsce. Wynika to głównie z faktu, że geografię
traktuje się tam powszechnie jako dyscyplinę nauk społecznych (podobnie jak
we wszystkich krajach zachodnich), a także z wielowiekowej tradycji podziałów
regionalnych kraju na jednostki, stanowiące terytoria zamieszkane przez
społeczności odrębne pod względem administracyjnym, gospodarczym i
kulturowym. Pierwszego tego typu podziału dokonał Oktawian August (63 r.
p.n.e. – 14 r. n.e.). Jego też niektórzy badacze uznają za prekursora pojęcia
regionu, którego etymologia nawiązuje do znaczenia słowa „utrzymać” (wł.
reggere) w kontekście utrzymania rządów na danym terytorium, co wynika z
potrzeby delimitacji obszarów podlegających określonej władzy (Cinque, 2002).
Pod koniec epoki republikańskiej, po której nastąpiły czasy panowania Augusta,
Włochy tworzyły federację terytoriów o różnych statusach administracyjnych.
Były bowiem podzielone na ponad czterysta lokalnych społeczności,
korzystających z szerokiej autonomii, posiadających własne systemy sądowe,
zgromadzenia ludowe i senaty. Z chwilą ustanowienia imperium, doszło do
licznych zmian organizacyjnych, które nie ingerowały zanadto w istniejące
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dotychczas lokalne systemy administracji. August nie narzucił bowiem żadnych
ograniczeń (np. w zakresie sądownictwa), gdyż był świadom, że Rzymskie
Włochy łączyły terytoria różnych ludów, często rywalizujących ze sobą. Główne
zmiany wprowadzone przez rządcę określały Rzym jako centrum władzy i życia
politycznego, któremu podlegały wszystkie gminy jednoczące społeczności
należące do imperium (Laffi, 2007).
Gminy te, w celu usprawnienia administracji, włączone zostały do
jedenastu regionów, na jakich podzielone zostało terytorium Włoch. Podział ten
dokonany został na podstawie kryterium etnicznego, językowego oraz
geograficznego (Bozzato, Bandiera, 2016). Zdaniem F. Salvatori powiązanie tych
kryteriów należy rozumieć jako uznanie jedności narodu włoskiego w
różnorodności etniczno-terytorialnej:
[…] una sorta di riconoscimento di unitarietà della nazione italiana, nella diversità
delle sue componenti etnico-territoriali. (Salvatori, 2016, s. 67)
Nieliczni badacze (G. Bonora Mazzoli i M. Dolci, 2008) twierdzą, że
regiony augustowskie ustanowione były także dla celów statystycznych. C.
Nicolet (1989) tłumaczy to tym, że dzięki pozyskanym danym spisowym można
było dokonać oceny tożsamości mieszkańców i monitorować przejawy
różnorodnych procesów zachodzących wewnątrz poszczególnych społeczności
(np. tendencje autonomiczne). Hipoteza ta nie znalazła jednak zwolenników
wśród badaczy.
W kontekście doboru kryteriów podziału dokonanego przez Augusta,
istotne okazują się stwierdzenia Pliniusza Gajusza II, zwanego Starym, który w
swojej publikacji Naturalis Historia (77-79) w części III (Geografia zachodniej części
basenu Morza Śródziemnego, tłum. autora) nadaje Augustowi miano nieomylnego
geografa. Ocena ta odnosi się do trafności wyznaczenia granic między
ustanowionymi regionami, które w opinii Pliniusza najlepiej odzwierciedlały
geograficzne realia i terytorialną organizację kraju, a zwłaszcza cechy kulturowe
poszczególnych społeczności (Ryc. 1).
Zauważyć należy zbieżność augustowskiej koncepcji podziału
administracyjnego z nowożytną geografią regionalną w wersji vidalowskiej. W
podziale regionalnym dokonanym przez Augusta nad kryterium przyrodniczym
dominowało kryterium etniczne, gdyż za najważniejsze uznano rozmieszczenie
ludności na danym terytorium i relacje w ramach społeczności (Salvatori, 2016).
Kolejne zmiany podziału regionalnego Imperium Romanum przypadają
na okres rządów Dioklecjana (244-311). Zmiany te dotyczyły wewnętrznych
podziałów w ramach istniejących regionów. Ponadto status regionów przyznano
Sycylii, Sardynii i Korsyce.
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Ryc. 1. Porównanie prowincji z czasów Augusta ze współczesnym podziałem
regionalnym Włoch

Źródło:
A.
Vallardi
1951;
B.
Opracowanie
własne
na
podstawie:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Regioni_of_Italy_with_official_name
s.png

Struktura regionalna Włoch z czasów Augusta przetrwała nie tylko okres
panowania i upadku Imperium Romanum. Regiony te utrzymały się w czasach
Średniowiecza i odwoływano się do nich w epoce Renesansu. Do koncepcji
regionu jako obszaru spójnego (z powołaniem się na regiony Augusta), a nie
jednorodnego powrócił m.in. włoski historyk Flavio Biondo (1392-1463), autor
publikacji Italia illustrata (1474), opartej na relacjach z odbytych podróży. Książka
zawiera geograficzno-historyczne opisy osiemnastu ówczesnych prowincji
Włoch (Biondo, 1474). Na uwagę zasługuje również mało znany XV-wieczny
historyk Pietro Marcello, autor De vita, moribus et rebus gestis omnium ducum
Venetorum (O życiu, charakterze i czynach wszystkich władców Wenecji) – dzieła
wydanego w Wenecji w 1502 roku. Inną wpływową osobistością był Leandro
Alberti (1479-1552), który w publikacji Descrittione di tutta Italia (Opis całych Włoch)
przedstawił pełne zestawienie włoskich regionów podając ich poprzednią
(antyczną) nazwę jak i ówcześnie stosowaną. Każdy z dziewiętnastu regionów
został szczegółowo opisany z uwzględnieniem charakteryzujących go
krajobrazów oraz sposobu bytowania lokalnych społeczności. Granice
międzyregionalne pozwalają na stwierdzenie, że na ich przebieg miały wpływ
bariery orograficzne jak i rozmieszczenie obszarów konsolidowania się
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społeczności lokalnych (Alberti, 1550). Publikacje P. Marcello i L. Alberti były
kilkakrotnie aktualizowane, tłumaczone na inne języki oraz wydawane również
po śmierci autorów. Praca L.Alberti stała się również podstawą do słynnego
dzieła Abrahama Orteliusa (1527-1598), który przejął nazwy wyznaczonych
regionów i zamieścił je w wydanym w 1570 roku, pierwszym nowoczesnym
atlasie Theatrum Orbis Terrarum (Ryc. 2).
Ryc. 2. Karta z Theatrum Orbis Terrarum A. Orteliusa z wykazem włoskich regionów

Źródło: Abraham Ortelius, 570, p. 32 (2014, Library of Congress, Washington, D.C.)
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Istotne jest, że w badaniach nad włoskimi regionami nie tylko badacze
renesansowi, ale i współcześni uznają za kluczowe granice nakreślone przez
Augusta, a kryteria przez niego zastosowane uważane są za jedyne racjonalne
podstawy wyznaczania zasięgu regionów. Badania nad włoską geografią epoki
renesansu wykazują jej zaskakująco wysoki poziom i zdają się podważać dość
rozpowszechniony pogląd o pierwszeństwie i wyższości nauki niemieckiej w
tamtym okresie. Okazuje się, że wiele stwierdzeń obecnych w powszechnie
dostępnych podręcznikach z zakresu historii myśli geograficznej wymaga
korekty. M.in. nie jest prawdziwa teza, znana z polskiej Geografii powszechnej,
zgodnie z którą przywrócenie pierwotnej (starożytnej) nazwy geografia po
okresie średniowiecza, kiedy używano określenia kosmografia, nastąpiło w 1533
roku i było zasługą niemieckiego matematyka i kartografa Johannesa Schönera
(Leszczycki 1962, s. 36). Nazwą geografia swobodnie posługiwali się bowiem
włoscy badacze renesansowi już w XV wieku, w tym także cytowany wyżej
Flavio Biondo w publikacji datowanej na rok 1474.
Podział regionalny a koncepcje unitarne i federalne
W kontekście kształtujących się postaw przynależności regionalnej na
terytorium dzisiejszych Włoch, od końca XVI do pierwszej połowy XIX wieku
zauważa się, że południowa ich część charakteryzowała się dużą stabilnością
polityczną2, zaś na północy obserwowano liczne i częste zmiany granic, będące
skutkiem lokalnych podbojów. Na ich skutek powstawały mało znaczące
politycznie organizmy państwowe (księstwa, królestwa, republiki), których
granice są obecnie często zapomniane i trudne do zidentyfikowania3. W okresie
do zjednoczenia Włoch (1861), silnej i szerokiej regionalnej konsolidacji uległo
społeczeństwo Południa, identyfikujące się z terytorium Królestwa Obojga
Sycylii. Inna sytuacja miała miejsce na Północy, gdzie społeczności jedynie na
poziomie lokalnym mogły utrwalać swoją tożsamość. Z uwagi na fakt, że
struktura regionalna Włoch wprowadzona przez Augusta, okazała się trwalsza
od zmiennych podziałów politycznych, społeczeństwa poszczególnych
regionów cechuje silne poczucie przynależności regionalnej. Można więc
powiedzieć że regiony włoskie, nawet jeżeli ich granice nie pokrywały lub nie
pokrywają się z zarysami jednostek polityczno-administracyjnych, żyją w
świadomości mieszkańców identyfikujących się z własnymi regionami bardzo
często silniej niż z państwem włoskim. Ta obecność historycznie
ukształtowanych regionów w zbiorowej świadomości mieszkańców Włoch
wywarła wpływ na kształtowanie się koncepcji organizacji terytorialnej oraz
programy polityczne dotyczące ustroju państwa od okresu poprzedzającego
Obszar ten był podzielony na Królestwo Neapolu (1302-1816) i Królestwo Sycylii (11301816), których ziemie po połączeniu tworzyły Królestwo Obojga Sycylii (1816-1861).
3
Na Północy Włoch powstały m.in. Księstwa: Parmy i Modeny, Ferrary, Mantui, Wielkie
Księstwo Toskańskie; Republiki: Sieny, Genui oraz wiele mniejszych struktur państwowych,
których istnienie oraz granice ulegały bardzo dużym zmianom.
2
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zjednoczenie. Należy zauważyć, że większość koncepcji organizacji wewnętrznej
zjednoczonych Włoch wskazuje na konieczność zachowania daleko idącej
autonomii regionów.
Fundamentalny wpływ na świadomość lokalnych społeczności miały
wydarzenia historyczne znane z historii Włoch jako wojny o niepodległość (wł.
guerre d’indipendenza). Pierwsza z wojen (1848) była wyrazem dążeń społeczeństw
państw włoskich do zjednoczenia w celu walki przeciwko wspólnemu wrogowi,
jakim wówczas było Imperium Austriackie (Viglione, 2011). Przegrane wojny
stały się impulsem dla włoskiej arystokracji dla podjęcia rozważań o przyszłości
kraju. Pojawiły się wówczas cztery główne programy polityczne, a ich autorami
byli: Giuseppe Mazzini (1805-1872), Vincenzo Gioberti (1801–1825), Carlo
Cattaneo (1801–1869) i Camillo Benso, conte di Cavour (1810-1861). Mazzini w
swoich staraniach zabiegał o Włochy zjednoczone, niezależne i republikańskie.
Jego projekt był zbyt daleko idący i nie odpowiadał ówczesnym realiom, stąd też
nie uzyskał odpowiedniej aprobaty. Gioberti zaś dążył do zjednoczenia Włoch
w formie konfederacji państw, na czele których stać miałby papież (neogolfizm).
Poszczególne państwa miały dokonać swobodnego i dobrowolnego połączenia
w długim procesie historycznym. Jednak myśl ta nie została zrealizowana mimo
szerokiego poparcia z uwagi na obawy przed możliwością ograniczania
autonomii państw tworzących konfederację. Podobną formę funkcjonowania
zaproponował Cattaneo, który optował za Włochami jako państwem
federalnym na wzór Szwajcarii lub Stanów Zjednoczonych. Analizę jego myśli
podjęto również w polskiej literaturze (Bielański, 2002; Bojek, 2004), gdzie obok
Cattaneo, przedstawiono również innych prekursorów myśli federalistycznej,
wskazując m.in. na taką postać jak Scipione Piattoli (1749-1809). Polityk ten
proponował sformowanie federacji Włoch Północnych. Innym znanym
przedstawicielem myśli federalistycznej był G.F. Galeani Napione, który
zaprojektował w owym czasie podstawowe mechanizmy państwa
konfederacyjnego opartego na poszanowaniu wewnętrznego porządku każdego
z państw–członków oraz zakładające wspólną obronę w przypadku ataku na
którekolwiek z państw. Autorem najspójniejszej, a zarazem najbardziej realnej
koncepcji federalistycznej był wspomniany już Carlo Cattaneo, forsujący
eklektyczne metodologicznie argumenty na jej rzecz przede wszystkim w
pismach historycznych. S. Bielański (2002), powołując się na rozważania C.
Cattaneo stwierdza, że taka forma rządów była najbardziej odpowiednią w
stosunku do ówczesnej sytuacji politycznej i gospodarczej Włoch. Wizja
federalistyczna stała się także przedmiotem rozważań filozofa Giuseppe Ferrari
(1812–1876), który podkreślał konieczność zachowania autonomii państw
wchodzących w skład federacji (Viola, Totaro, 2013).
Ostatnia propozycja przedstawiona została przez wpływowego polityka
Camillo Cavour. Proponował on, aby królestwa, republiki i księstwa Półwyspu
Apenińskiego zostały zjednoczone przez jedno z nich – Królestwo Piemonckie,
rządzone przez dynastię Sabaudów. Ostatecznie w 1861 roku zwyciężyła jedna z
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wizji piemonckich oparta o model centralistyczny, zaś Cavour stał się pierwszym
ministrem zjednoczonej Italii. Zjednoczenie to było rezultatem tzw. drugiej
wojny o niepodlegość (wł. seconda guerra d’indipendenza) z lat 1859-60.
Unitarny model państwa włoskiego nie satysfakcjonował dużej części
społeczeństwa. Jak już wspomniano, rozpowszechnione były koncepcje
utworzenia państwa federalnego lub konfederacji (Bielański, 2002), które
pozostały jednak w sferze teoretycznych rozważań. W opozycji do federalizmu
jak i systemu unitarnego rozwijane były idee regionalistyczne. Włochy jako
państwo regionalne miały nawiązywać do regionów historycznych, czyli państw
sprzed zjednoczenia, ale ze względu na niebezpieczeństwo odrodzenia się
jednostek politycznych z poprzedniego okresu, nie chciano wracać do granic
państw przedunitarnych jako wyznaczników nowego podziału terytorialnego.
Wielki myśliciel tego okresu – Giuseppe Mazzini – był silnie przekonany
o konieczności utrzymania jedności kraju, ale zwracał uwagę na potrzebę
stworzenia podziału regionalnego. Określał on regiony jako “niezbędne strefy
pośrednie między narodem i gminami, które miałyby posiadać drugorzędne cechy terytorialne,
dialekty, przewagę postaw rolniczych, przemysłowych lub morskich” (Desideri, 2012 za:
Ambrosini, 1946, s.137, tłum. autora).
Pierwszy obraz regionalizacji (po zjednoczeniu kraju) przedstawił Luigi
Carlo Farini (1812-1866) obejmujący rolę Ministra Spraw Wewnętrznych w
rządzie Camillo Cavour. W swoich rozważaniach zaznaczał istnienie różnic
między granicami naturalnych ośrodków życia włoskiego a granicami państw
przedunitarnych, które nie odpowiadały regionom geograficznym
ukształtowanym w trakcie rozwoju społeczno - gospodarczego. Farini
podkreślał, że w sytuacji w jakiej znalazły się Włochy po 1861 roku, należy
nadać wymiar polityczny ośrodkom wyższym od prowincji. Nazywał on te
miasta „ośrodkami sił moralnych” (wł. centri di forze morali), wskazując na ich stare
tradycje i funkcje integrujące wobec otaczających obszarów. Uważał on, że
wzrastając zgodnie z własnymi wartościami, stają się one siłą i gwarancją
przetrwania dla nowopowstałego państwa, nie zagrażając mu dezintegracją
(Desideri, 2012). Innym wpływowym politykiem i ekonomistą tego okresu był
Stefano Jacini (1826-1891), który już kilka lat po zjednoczeniu kraju potwierdził
charakter regionalny Włoch, będący efektem naturalnych procesów rozwoju:
naturalna ekspansja życia gospodarczego, społecznego i intelektualnego sprawiła, że dziś
regiony istnieją jak nigdy dotąd jako formy gospodarcze, społeczne i intelektualne (Desideri,
2012, s.5, tłum. autora). Regiony włoskie według S. Jacini były iloczynami sił
fizycznych i moralnych państwa. Jego rozważania poprzedzała zbiorowa
publikacja wydawana w Mediolanie w okresie 1816-40 zatytułowana Biblioteca
Italiana: o sia giornale di letteratura, scienze ed arti. Ten kwartalnik kładł duży nacisk
na przedstawienie sytuacji ekonomicznej królestwa Lombardzko - Weneckiego
zależnego wówczas od Imperium Austriackiego. Dlatego też wydawany był na
żądanie imperatora w celu przedstawienia pozytywnego wizerunku Austrii i jej
rządów na terenach włoskich. Periodyk ten zwraca uwagę na elementy geografii
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moralnej, która miała duże znaczenie dla rozwoju danego obszaru. Stąd też w
jednym z numerów Biblioteca Italiana znajduje się nawiązanie do istoty geografii
moralnej:
Siccome la situazione economica delle nazioni è il prodotto delle forze fisiche e delle
forze morali, perciò il senso comune ha indotto gli autori ad unire nelle statistiche tutti gli
elementi topografici (forze fisiche), le leggi, gli usi, le opinioni (forze morali), acciò il lettore non
avesse l' incomodo d'andar a ricercare in un'opera le cause degli effetti che vide descritti in
un'altra.
„W związku z tym, że sytuacja ekonomiczna narodu jest wynikiem sił
fizycznych i moralnych, zdrowy rozsądek skłonił do połączenia w statystykach
wszystkich elementów topograficznych (sił fizycznych), praw, tradycji i opinii
(sił moralnych), aby dla czytelnika analizującego dany obszar jasna była
przyczyna pewnych rozwiązań, które może obserwować również na innym
terytorium” (Biblioteca Italiana, 1928, vol.49, s. 371, tłum. autora).
Do geografii moralnej we włoskim środowisku akademickim powraca
się bardzo chętnie, o czym świadczą wydane w ostatnich latach publikacje
traktujące o tej tematyce. Jedną z nich jest książka Giorgio Mangani (2005)
zatytułowana Cartografia morale. Geografia, persuasione, identità (Kartografia moralna.
Geografia, perswazja, tożsamość). Autor poprzez nawiązanie do map historycznych
tłumaczy, w jaki sposób obecnie tworzony i utrwalany jest w świadomości
człowieka obraz danego terytorium. Ważną publikacją jest zbiór wydany na
Università degli Studi del Molise, zatytułowany Geografia: dalla ricerca alla didattica.
Due autori a confronto (Geografia: od badań po dydaktykę. Porównanie dwóch autorów). W
publikacji tej istotną rolę nadano rozdziałowi Geografia fisica, będącym
tłumaczeniem wybranych rozważań Immanuela Kanta dotyczących istoty
geografii moralnej w formowaniu się regionów4. Regiony mają stanowić efekt
różnorodności obyczajów i cech kulturowych zamieszkujących je zbiorowości.
La geografia morale, nella quale si tratta della diversità dei costumi e dei caratteri
umani, rapportata alla diversità delle regioni (Kant, 2013,s. 29)
W okresie poprzedzającym zjednoczenie kraju pojawiło się wiele innych,
niejednokrotnie kontrowersyjnych koncepcji organizacji państwa. Ich autorzy
koncentrowali się na sposobach identyfikacji ośrodków centralnych (Carlo
Frulli, Luigi Torelli, Giovanni Fabrizi, Giambattista Giorgini), cech
morfologicznych (Giacomo Durando) i politycznych (Cesare Correnti)
jednostek regionalnych (Castelnovi, 2012).
Mimo że wielu wpływowych obywateli państw przedunitarnych
podzielało zamysł stworzenia federancji państw włoskich, ostatecznie rząd
sabaudzki opowiedział się za koncepcją silnie scentralizowanego państwa
Geografia moralna to także tytuł jednego z rozdziałów Geografii fizycznej I. Kanta, który
pod pojęciem „fizyczna” rozumiał wszystko, co istnieje w sensie fizycznym. W rozdziale
poświęconym geografii moralnej zawarte były więc opisy krajobrazów ukształtowanych pod
wpływem cech kulturowych poszczególnych społeczności. Na odmienny sposób rozumienia
geografii fizycznej w okresie klasycznym i obecnie zwrócił uwagę W. Wilczyński (2011).
4
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unitarnego, którego wewnętrzny podział miał się opierać na jednostkach
statystycznych (wł. compartimenti statistici) wykreślonych (w 1864 roku) przez
Pietro Maestri. Podział ten dla samego twórcy i znaczących autorytetów w
zakresie ekonomii, badań etnicznych i przyrodniczych XIX wieku nie był
podziałem regionalnym i nie był tak nazywany. Mimo że prowincje (podobnie
jak gminy) posiadały pewne funkcje i prawo do reprezentacji we władzach
centralnych, stanowiły część silnie scentralizowanego państwa unitarnego.
Centralizacja została utrwalona ustawą z dnia 20 marca 1865 roku, której celem
było ujednolicenie administracji dla całego Królestwa. Proces ten, znany jako
piemontyzacja, polegał na ścisłym nadzorze prowincji przez władze centralne.
Nadzór ten polegał m.in. na ustanowieniu funkcji prefekta, który kierował
administracją prowincji, będąc jednocześnie przedstawicielem władzy centralnej
(Jachimowicz, 2014). Należy zaznaczyć, że polityka Sabaudów dążyła do
zminimalizowania znaczenia regionów przedunitarnych, w celu likwidacji
lokalnych ośrodków, które mogły być miejscami, z którymi mogłyby się
identyfikować lokalne społeczności.
Badania A. Treves (2004), w nawiązaniu do spostrzeżeń włoskiego
geografia XX wieku Lucio Gambi, wykazały, że nakreślone przez Maestri
jednostki wyższego rzędu (które obecnie nazywamy regionami) były niczym
innym jak grupami pewnej liczby sąsiadujących ze sobą prowincji. Odnosząc się
do pozyskiwanych danych statystycznych, należy zwrócić uwagę, że grup
prowincji nie nazywano wówczas regionami. Nazwę tę wprowadzono dopiero w
1912 roku, kiedy upowszechniło się określenie „region statystyczny”. Chociaż
wprowadzenie tego podziału wynikało z potrzeb formalno - rachunkowych,
wiele publikacji traktowało „regiony statystyczne” jako przejaw rzeczywistego
zróżnicowania kraju. Pretekstem do takiego traktowania były nazwy jednostek
nawiązujące silnie do ich historii.
W okresie międzywojennym inspiratorem republikańskiej regionalizacji
był ksiądz Luigi Sturzo, który w swoim wystąpieniu na kongresie Partii Ludowej,
której był założycielem, argumentował, że regiony były naturalnymi jednostkami
terytorialnymi ukształtowanymi w trakcie dziejów. Podkreślał on znaczenie
jedności języka, historii, moralności i prawodawstwa. Regiony w jego opinii nie
mogą być pozbawione władzy legislacyjnej. Sturzo zaproponował wówczas
utworzenie 21 takich jednostek. Jak podkreśla W. Misiuda – Rewera (2011 za J.
Zakrzewską (1974)), która analizując działalność tej postaci twierdzi, że:
„według Sturzo nie należało przekazywać regionom takich kompetencji, które
mogłyby dotyczyć czysto politycznych, ogólnopaństwowych funkcji. Jednakże w
wymiarze regionalnym należy zwrócić uwagę na problematykę rolnictwa, szkół,
higieny, pomocy społecznej – to wszystko bez szkody dla jednolitości władzy
oddane być mogło w gestię władz terenowych. Pamiętając zaś o owej zasadzie
jednolitości władzy państwowej, włoska Partia Ludowa głosiła konieczność
uzgadniania finansów regionów z finansami ogólnopaństwowymi. Nie bez
znaczenia był pogląd, którego gorącym zwolennikiem był don Sturzo, iż regiony
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wyposażone w autentyczną autonomię mogą stać się rzeczywiście obrońcami
praw i wolności obywatelskich” (Misiuda-Rewera, 2011).
Okres międzywojenny to również czas panowania władzy
faszystowskiej, która podobnie jak decyzja o stworzeniu państwa unitarnego w
1861 roku, miała negatywny wpływ na kształtowanie się struktury regionalnej
Królestwa Włoch. I tak pod wodzą Benito Mussolini, funkcjonujące dotychczas
prowincje zostały poddane dalszej centralizacji. Ograniczona została nie tylko
swoboda i wolność obywateli, ale również wszelkie znamiona autonomii
jednostek terytorialnych (Jachimowicz, 2014). Działania prefektów będących
wysłannikami centralistycznej polityki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (łac.
longa manus), miały niweczyć przejawy jakichkolwiek regionalnych tożsamości, co
doprowadziło do licznych protestów ze strony antyfaszystów (Castelnovi, 2012).
Regionalizm Włoch republikańskich
Długotrwałe i nie rozstrzygnięte dyskusje na temat kształtu ustrojowego
państwa włoskiego oraz jego terytorialnej organizacji, jakie zostały
zapoczątkowane jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku, zakończyły się wraz z
rozstrzygnięciem II wojny światowej. Wojna ta przyniosła wiele zmian w
strukturze terytorialnej i instytucjonalnej w Europie. Również Włochy stanęły
po raz kolejny przed dylematem określenia swojej struktury politycznej i
regionalnej. Referendum przeprowadzone 2 czerwca 1946 roku miało
ostatecznie zadecydować o upadku korony i powstaniu nowego organizmu
państwowego, jakim były republikańskie Włochy. Decyzja ta była kluczowym
momentem w świetle rozwoju idei regionalistycznych. Powołane rok później
Zgromadzenie Konstytucyjne podjęło prace nad projektem demokratycznej
konstytucji, która miała realizować ideę nowoczesnego państwa regionalnego
(Jachimowicz, 2014). Proklamowanie Republiki i uchwalenie Konstytucji
Republiki Włoskiej (22 grudnia 1947 r., promulgowana 27 grudnia tego samego
roku) oraz jej wejście w życie (1 stycznia 1948 rok) ustanowiło podstawy ustroju,
a zatem także regionalizacji i samorządności lokalnej. Regionalizm stał się ideą,
która miała pogodzić zwalczających się zwolenników państwa unitarnego i tych,
którzy opowiadali się za autonomią regionów. Zwolennicy regionalizmu, zamiast
dążyć do ustanowienia federacji, forsowali ustanowienie regionów jako
obszarów o specyficznych cechach, które miały przełożenie na poziom
polityczny i instytucjonalny, ale w ramach państwa unitarnego. Choć uważali
oni, że obecność regionów jest faktem (ze względu na ekstremalne różnice na
obszarze Włoch z punktu widzenia geograficznego), to trudne było wykreślenie
przebiegu granic regionalnych. Było to problematyczne również ze względu na
fakt, że poprzednie dekady utrwaliły praktykę państwa unitarnego, silnie
scentralizowanego i przystosowanego do jednakowych działań na całym
terytorium kraju. Jednak sytuacja polityczna zmuszała do podjęcia szybkich,
konkretnych decyzji o stworzeniu regionów, gdyż niepewność i
niezdecydowanie mogły pobudzać ruchy antyregionalistyczne, zwłaszcza w tak
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kluczowym momencie, kiedy Włochy z monarchii przeobrażały się w republikę
(Desideri, 2012).
W czasie tworzenia konstytucji Włoch pojawiły się dwie grupy
opozycyjne – pierwsza z nich sprzyjała powstaniu regionów jako podmiotów
politycznych posiadających uprawnienia ustawodawcze, druga uważała, iż może
to naruszyć jedność narodową. Przeważyła wówczas idea Italii regionalnej.
Problematyczne jednak stało się ustalenie kryteriów podziału. Mianowicie,
postawiono sobie kluczowe pytanie – w jaki sposób dokonać transformacji
państwa unitarnego w państwo regionalne bez zniszczenia lub chociażby
osłabienia jedności narodowej?
Podczas debaty Zgromadzenia Konstytucyjnego posługiwano się
określeniem „regiony historyczne” (wł. regione storica), tożsame z pojęciem
regionu naturalnego. W debacie szczególną uwagę zwracano na spójność
historii, tradycji, życia społecznego i gospodarczego, a także rzeczywistości etnojęzykowej. Niektórzy członkowie Zgromadzenia Konstytucyjnego proponowali
dla wyznaczenia granic regionów kryteria funkcjonalne w taki sposób, aby
regiony spełniły warunek samowystarczalności ekonomicznej i aby zapobiec
nadmiernej fragmentaryzacji. W sytuacji wielu propozycji zwyciężyła wersja
regionów historycznych, które posiadały uzasadnienie sformułowane na
podstawie badań statystycznych, zbliżona do koncepcji autorstwa Maestri,
przyjętej po zjednoczeniu Włoch.
Decyzje podjęte przez Zgromadzenie Konstytucyjne były bardzo mocno
dyskutowane i kontestowane w środowisku nie tylko włoskich geografów. Swoją
krytykę (powołując się na polityka i historyka Gaetano Salvemini (1873-1957))
przedstawił prawnik i polityk Massimo Severo Gianni (1915-2000):
Ci si potrebbe chiedere [….] se allora il legislatore costituente abbia inventato un
nuovo tipo di regione, non previsto dai teorici delle prime due fasi. Ma purtroppo così non è.
Ancora una volta si deve citare Salvemini [….] quando [nel 1949] parlando del federalismo
e del regionalismo avvertiva che le regioni della Costituzione sono un vaso vuoto con sopra
scritto la targhetta ‘regione’.
„Można by sobie zadać pytanie [...] czy wówczas ustawodawca wymyślił
nowy typ regionu, który nie był przewidziany przez teoretyków w pierwszych
dwóch fazach. Ale niestety tak nie jest. Po raz kolejny należy powołać się na
Salvemini [...], kiedy [w 1949 roku] mówiąc o federaliźmie i regionaliźmie
ostrzegał, że regiony konstytucyjne są pustym wazonem z napisem region”
(Vesperini, 2011 za M.S. Giannini, Regioni e Stato moderno, 2004, s. 915,
tłum.autora).
Istota wyboru kryterium delimitacji regionów była również dyskutowana
na XIV Kongresie Włoskich Geografów, który miał miejsce w Bolonii w
kwietniu 1947 roku. Delimitacja ta opierała się na antyfaszystowskich (antycentralistycznych) założeniach, które geograf i geolog Aldo Sestini przedstawił
w swoim przemówieniu skierowanym do Zgromadzenia Konstytucyjnego.
Podstawą było założenie, że region rozumiany być powinien z perspektywy
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jego integralności i funkcjonalności (wł. regione integrale e funzionale) (Treves,
2004). Należy jednak podkreślić, iż wybór granic regionów był decyzją
polityczną istotną dla poszczególnych partii politycznych. Dlatego starano się
uwzględnić preferencje wyborcze ludności, skrupulatnie kontrolowane przez
wiodące partie polityczne, które dbały o utrzymanie większości głosów na
określonym terytorium. Z tego punktu widzenia korzystniejsze od regionów
integralnych i funkcjonalnych okazały się jednostki statystyczne Maestri. Dlatego
zdecydowano się na przyjęcie podziału, który w ogólnych zarysach zgodny jest z
koncepcją Maestri. Na skutek silnych nacisków ze strony lokalnych społeczności
i ruchów ludowych uznano również pierwsze regiony autonomiczne (Desideri,
2012).
Krytyczne uwagi odnośnie przyjętych kryteriów podziału zjednoczonych
Włoch na jednostki statystyczne przedstawił na przełomnie lat 60. i 70. XX
wieku geograf i historyk Lucio Gambi. W publikacji „Historia regionów” (wł.
Storia delle Regioni) Gambi dokonał krytyki przebiegu granic między regionami.
Nalegał stanowczo (od poczatku lat 60-tych), aby państwo włoskie dokonało
rewizji granic podziału administracyjnego wyznaczonego przez Maestri, a
następnie przyjętego przez Konstytucję w 1948 roku. Jego spostrzeżenia nie
spotkały się jednak z aprobatą ze strony rządzących (Treves, 2004; Gambi,
2008), podobnie jak postulat dekoncentracji władzy na niższe szczeble
administracji (do roku 1970), co w efekcie nie sprzyjało rozwojowi
gospodarczemu.
Włoscy geografowie i historycy, których prace traktują o problematyce
regionalnej, odnoszą się niechętnie do podziału administracyjnego Włoch, jako
sprzecznego z zasadami geografii regionalnej. Jednym z krytyków delimitacji
dokonanej przez Zgromadzenie Konstytucyjne był właśnie Lucio Gambi (1963).
Wskazuje on na te artykuły Konstytucji, które pozostają w sprzeczności z
innymi i stanowią jedynie nie poparte niczym deklaracje (np. art. 117
Konstytucji, który przewiduje funkcjonalność regionu, podczas gdy art. 132
mówi, że regiony nie są jednostkami statystycznymi, ale „dynamicznymi
rzeczywistościami”). Podział administracyjny Włoch, jego zdaniem, powinien
być dostosowany do struktury regionalnej kraju. W celu uniknięcia niejasności
terminologicznej badacz przedstawił podstawową różnicę między pojęciami
regionalizacji i regionalizmu:
„...to najwyższe władze państwowe decydują, zgodnie z ich kryteriami i
celami, o regionalizacji, (wł. regionalizazione), której rozwój wyznaczony przez
usługi charakteryzujące nowoczesne państwo, staje się stopniowo coraz bardziej
złożony, rozdrobniony i narażony na działania zewnętrzne [...]. W
przeciwieństwie do tego regionalizm (wł. regionalismo) jest tym działaniem, które
nadaje instytucjonalne ramy dobrze zdefiniowanym ciałom etno-kulturowym,
zanim zostaną one poddane regionalizacji [...]. Regionalizacja pozostaje główną
inicjatywą, która tylko nawadnia i czyni bardziej miękkim centralizm.
Regionalizm nie może być z nią mylony” (wł. La regionalizzazione rimane una
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iniziativa di vertice, che solo annacqua e rende più morbido il centralismo. E il regionalismo
non può confondersi con essa) (za: Treves, 2004; s.248 tłum. autora).
Tak więc w opinii L.Gambi, regionalizacja to formalny zabieg
administracyjny, podczas gdy regionalizm jest ruchem oddolnym i
spontanicznym, wyrażającym naturalne dążenia społeczeństwa. W tym samym
duchu utrzymane są koncepcje tzw. regionów integralnych (wł. regione integrale)
lub funkcjonalnych, których powstanie opiera się na zdolności dostrzegania i
interpretowania realiów życia społeczeństwa, co było od ponad pięćdziesięciu lat
propagowane przez wybitne szkoły geografów i urbanistów włoskich. Gambi
zwraca szczególną uwagę na to, że nie każda jednostka administracyjna, taka jak
powstałe niegdyś compartimenti, ma szansę stać się regionem integralnym. Region
integralny zaś w jego rozumieniu to nie tylko jedność funkcjonalna bazująca na
podobnych wartościach ekonomicznych, strukturach i instytucjach życia
społecznego, występowaniu dróg i zabudowań, ale przede wszystkim obecność
dużego centrum, które będzie pełniło funkcję serca regionu, a impulsy
przekazywane ośrodkom niższego rzędu przyczynią się do pełnego i sprawnego
fukcjonowania całego regionu (Gambi, 1963).
Zakończenie
Włochy są państwem, którego struktura regionalna ewoluowała w ciągu
dwóch tysiącleci. Mimo że regiony włoskie są wciąż obecne zarówno w
świadomości zbiorowej mieszkańców kraju jak i we włoskiej geografii, a
konstytucja państwa określa Włochy jako państwo regionalne, obowiązujący
podział kraju nie wszędzie zgodny jest z jego geograficzną strukturą. W związku
z tym uzasadnione wydaje się pytanie, jak długiego czasu potrzeba, aby doszło
do pełnej konsolidacji życia społecznego w obrębie istniejących jednostek, które
będzie się charakteryzować nie tylko jednością terytorialną, ale i trwałymi
więziami ekonomicznymi, społecznymi i stosunkami międzyludzkimi? Tu
nasuwa się kolejne, być może jeszcze bardziej istotne pytanie dotyczące
ogólnego postrzegania włoskiej państwowości: czy istniejące od 157 lat państwo
włoskie zdołało w trakcie swojej historii doprowadzić do ukształtowania
świadomości narodowej i państwowej Włochów? Czy mieszkańcy kraju
rzeczywiście czują się narodem zjednoczonym poprzez jedną wspólną myśl,
która powinna przyświecać każdemu obywatelowi w kontekście dobra
wspólnego? Czy pojawiające się stwierdzenia określające przynależność
mieszkańców włoskiego państwa do konkretnych regionów mogą być oznaką
poszukiwania tożsamości na poziomie regionalnym, co wiązałoby się z pewnego
rodzaju niechęcią utożsamiania się z Włochami jako całością? Włochy po dzień
dzisiejszy borykają się więc z problemem tzw. niedokończonej regionalizacji, co
można rozumieć jako oznaka braku zgody ze strony władz na przywrócenie
naturalnych granic między regionami, czyli na dostosowanie obowiązującego
podziału terytorialnego do istniejącej struktury regionalnej. Są to okoliczności,
które sprzyjają powstawaniu ruchów regionalnych, które mają na celu
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podtrzymanie i wzmocnienie poczucia przynależności regionalnej wśród
społeczności, które na skutek błędnych decyzji politycznych zostały rozdzielone
granicami administracyjnymi.
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Concept of region in Italian geography and politics
The regional structure of Italy has remained unchanged for over two millennia since the
time of Octavian August, who divided the country into 11 regions. This happened
despite the fact that after the fall of the Roman Empire, the territory was incorporated
into many separate political units whose borders changed many times. This situation was
not conducive to the development of the national Italian identity and most of the
residents of the country identified themselves with their own regions. Their existence in
the collective consciousness meant that the concepts of the united Italian state that
appeared in the nineteenth century assumed the autonomy of the regions. This idea,
however, remained in the sphere of theoretical considerations until the end of World
War II and the establishment of the Italian Republic. Its Constitution assumed that the
Republic would be a state pursuing the idea of regionalism, which was to constitute a
compromise between supporters of the unitary status quo and federalists. The article
presents the concepts developed in Italy regarding the region and regionalism in the
context of the development of the internal structure of the state. The background for the
considerations are the theoretical principles of regional geography.
Key words: Italy, region, regionalization, regionalism.

- 64 -

Wilczyński, P. L., 2018, Produkcja samolotów, śmigłowców i dronów bojowych w
Europie, Przegląd Geopolityczny, 25, s. 65-85.

Piotr L. WILCZYŃSKI
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

PRODUKCJA SAMOLOTÓW, ŚMIGŁOWCÓW
I DRONÓW BOJOWYCH W EUROPIE

Abstrakt:
Opracowanie stanowi przegląd współczesnych korporacji i zakładów
produkcyjnych branży lotniczej działających w Europie, wraz z katalogiem
wytwarzanego przez nie w ostatnich latach uzbrojenia. Stanowi to podstawę do dalszej
dyskusji na temat tendencji zmian w przemyśle zbrojeniowym. Ze względu na położenie
Polski i ograniczone możliwości objętościowe zawężono temat opracowania do krajów
Europy. W opracowaniu wykazano tylko producentów broni ciężkiej i tych
producentów broni lekkich, którzy podpisali kontrakty na dostawy choćby z jedną armią
w Europie. Dlatego nie są uwzględnieni np. producenci wyłącznie samolotów
sportowych, cywilnych lub części do nich. Pominięta także zostanie grupa producentów
amunicji i rakiet oraz materiałów eksploatacyjnych dla samolotów i śmigłowców.
Metodą badania kondycji przemysłu zbrojeniowego jest analiza bieżącej
sprawozdawczości instytucji badawczych przemysłu zbrojeniowego oraz kontroli
zbrojeń. Pozwoli to na sformułowanie syntezy w postaci mapy przemysłu zbrojeniowego
w branży lotniczej Europy, co jest celem opracowania.
Słowa kluczowe: lotnictwo, przemysł, zbrojenia, samolot, śmigłowiec.
Wprowadzenie
Branża zbrojeniowa podlega stosunkowo szybkim zmianom, co sprawia,
że dane dotyczące najważniejszych producentów jak i asortymentu wymagają
częstych aktualizacji. Znajomość specjalistycznych parametrów różnych
rodzajów uzbrojenia, lub niszowych branż przemysłu zbrojeniowego tylko w
wyjątkowych przypadkach idzie w parze z syntetycznym obrazem jaki daje
znajomość geografii wojennej, a w szczególności geografii przemysłu
zbrojeniowego. Jest to trudne, gdyż z roku na rok mapy produkcji uzbrojenia się
zmieniają, a dane aktualizowane są z rocznym opóźnieniem.
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie syntetycznego obrazu,
w postaci opracowania kartograficznego i tabelarycznego współczesnych
korporacji i zakładów produkujących broń w Europie. Katalog uzbrojenia
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europejskiego został podzielony na kategorie dla ułatwienia rozpoznania
konkurujących ze sobą spółek. Stanowić to ma podstawę do dalszej dyskusji na
temat tendencji i zmian w przemyśle zbrojeniowym.
Przyjęto szereg ograniczeń wstępnych, które pozwoliły zawęzić zakres
dokonanej analizy. Skupiono się, jak wskazano w tytule na samej Europie, z
wykluczeniem Rosji i Turcji, których fragmenty terytoriów położone są w
Europie, ale według klasycznej koncepcji geografii należą do odrębnych
regionów świata (Wilczyński 2011). Drugim ograniczeniem jest zakres
przedmiotowy. Pominięto tych producentów uzbrojenia, którzy wytwarzają ją w
celach pozamilitarnych. Aby być uwzględnioną w analizie, dana spółka musi
sprzedawać przynajmniej jeden model broni dla armii. Pominięto więc te
podmioty, które wytwarzają wyłącznie samoloty i śmigłowce do celów innych
niż wojskowe. W zestawieniach znaleźli się zatem tylko ci producenci, którzy
realizują zamówienia dowolnej armii europejskiej, oraz produkują na terenie
objętym badaniem. Spółki sprzedające samoloty i śmigłowce w państwach
europejskich, produkujące poza tym terenem, na przykład korporacje
amerykańskie i rosyjskie, nie zostały ujęte, gdyż wykracza to poza zakres
tematyczny niniejszego opracowania.
Istotny jest także zakres czasowy przeprowadzonej na potrzeby
niniejszej publikacji analizy. Przyjęto, że wykluczone zostaną z niej modele
broni, które nie są dalej montowane i których seryjna produkcja oraz obsługa
serwisowa przez producenta już się zakończyła. Warto zaznaczyć, że w
przypadku tak dużych inwestycji jak ciężki sprzęt, uznano że status „w
produkcji” nie oznacza jedynie wyprodukowania danego modelu w bieżącym
roku, lecz także czynną linię produkcyjną, w której można w dowolnym
momencie wznowić produkcję. Taki status mają na przykład niektóre ciężkie
rodzaje uzbrojenia jak samoloty transportowe, których seryjna produkcja już się
skończyła, ale linia produkcyjna wciąż wytwarza części i produkcja może być
wznowiona. Szczególną uwagę w tym zakresie przywiązywano do analizy
prospektów emisyjnych spółek oraz danych na stronach internetowych
producentów, by znaleźć informacje o potencjale produkcyjnym.
Metodą analizy przemysłu zbrojeniowego, była kwerenda
sprawozdawczości instytucji badających zagadnienie produkcji broni, w
szczególności Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI).1
Pomocniczo korzystano również z innych źródeł w celu ustalenia pewnych
szczegółów, na przykład struktury własności spółki lub rozmieszczenia ich
zakładów produkcyjnych. Głównie były to dostępne foldery dla inwestorów i
strony internetowe spółek. Sama kwerenda ze wszystkimi danymi zajęłaby
ponad 40 stron standardowego maszynopisu, dlatego poniżej przedstawiono
jedynie końcowe dane zbiorcze, czyli to co jest celem opracowania – syntezę
zgromadzonych danych, metodą kartograficzną i tabelaryczną.
1

Zob. szerzej: www.sipri.org
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Zgromadzone dane objęły: nazwę i parametry danego typu uzbrojenia,
pozwalające zaklasyfikować je do określonej grupy, nazwę producenta, wraz z
jego strukturą własności, kraj oraz miejsce produkcji danego rodzaju uzbrojenia,
oraz w przypadku broni ciężkiej (okrętów, samolotów, helikopterów, czołgów i
wozów opancerzonych) ich liczbę całkowitą będącą na stanie armii krajów
europejskich.
Kolejnym założeniem, było pominięcie producentów samej amunicji i
rakiet. Zakłady produkujące ją, często zaliczane są do osobnej gałęzi jaką jest
przemysł chemiczny lub elektromaszynowy. Dodatkowym utrudnieniem jest
duża powszechność producentów amunicji, przez co łatwo byłoby o pominięcie
któregoś z nich. Wykluczenie producentów amunicji ma zatem na celu
uproszczenie syntezy.
Produkcja wojskowych samolotów i śmigłowców szkolnotreningowych
Kraje europejskie stanowią kolebkę sił powietrznych (Zabłocki 2007).
Nic więc dziwnego, że to w Europie produkuje się najwięcej samolotów
treningowych i szkolnych dla sił powietrznych. Poniżej zestawiono
producentów tego typu sprzętu według krajów.
Austriacko-kanadyjska korporacja Diamond Aircraft Industries to
producent m.in. samolotów szkolno-treningowych o napędzie śmigłowym
Diamond HK36, które są niedostępne na rynku cywilnym. Siedzibą korporacji w
Europie jest Wiener Neustadt.2
W Bośni i Hercegowinie w Mostarze odbudowuje się wciąż fabryka
samolotów odrzutowych Soko. Obecnie produkuje już części, lecz produkcja
nowych samolotów nie została rozpoczęta. Samoloty Soko G-2 i Soko-4 są
stopniowo wycofywane z arsenału sił powietrznych krajów byłej Jugosławii.
Dlatego jeśli produkcja nowych modeli nie zostanie wznowiona
prawdopodobnie fabryka wkrótce upadnie.
W morawskiej miejscowości Otrokovice produkowane są samoloty
śmigłowe wykorzystywane w niektórych krajach do szkolenia w wojsku. Modele
Zlin Z 42 i Zlin Z 43 wytwarzane są jednak głównie na potrzeby cywilne przez
spólkę Moravan Otrokovice. Czesi produkują również samoloty odrzutowe do
szkolenia pilotów. Zajmuje się tym firma Aero Vodochody zlokalizowana w
miejscowości Odolena Voda niedaleko Pragi. Produkowane tam modele
wojskowe to Aero L-39 i Aero L-159.
We Francji produkuje się śmigłowce treningowe Eurocopter EC120
Colibri oraz Eurocopter AS350 Squirrel. Odpowiedzialną za tę produkcję jest
korporacja Airbus Helicopters (Prins 2017) i jej zakłady montażowe w
Marignane nieopodal Marsylii. EC350 jest także produkowany w Bonneuil-enFrance. Oprócz tego Airbus Helicopters sprzedaje także produkowane
2

https://www.diamondaircraft.com/about-diamond/ (10 IV 2018).

- 67 -

Wilczyński, P. L., 2018, Produkcja samolotów, śmigłowców i dronów bojowych w
Europie, Przegląd Geopolityczny, 25, s. 65-85.

częściowo tam, ale także w wymienionym Bonneuil-en-France w aglomeracji
Paryża (oraz w Niemczech) śmigłowce Eurocopter EC135, jako szkolnotreningowe dla sił powietrznych. Części jednak pochodzą z wielu fabryk.
Dodatkowo produkcją śmigłowców częściowo wykorzystywanych przez wojsko
zajmuje się firma Guimbal, której helikoptery Guimbal Cabri G2 pochodzą z
Les Milles pod Aix-en-Provence. Do szkolenia pilotów samolotów w wojsku
używa się w Europie amerykańskich samolotów Cessna 172 (znanych także jako
Reims F172) produkowanych przez Cessna Aircraft Company (obecnie
Textron) przy współudziale Reims Aviation we francuskim mieście Reims
(Szampania). Fabryka ta produkowała głównie na rynek cywilny, a od 2014, po
zmianie właściciela, wytwarza się tam tylko części. We Francji produkowane są
także samoloty Mudry CAP10 firmy Constructions Aéronautiques Parisiennes,
która w latach dziewięćdziesiątych przejęta została przez Apex Aircraft, który
splajtował w 2008 roku w wyniku kryzysu finansowego. Prawa do produkcji
przejęła firma Dyn Aviation, lecz również zbankrutowała w 2012 roku i obecnie
samoloty te i części do nich produkowane są przez CEAPR w miejscowości
Darois. Wcześniej produkcja odbywała się w Bernay. kolejnym producentem
samolotów treningowych jest dawna Socata, wykupiona w większości obecnie
przez spółkę Daher. Produkcja modelu dla wojska Socata TB 30, a w zasadzie
tylko części, odbywa się w Tarbes.
Hiszpańska CASA, jako część korporacji Airbus, produkuje odrzutowe
samoloty treningowe CASA C-101 Aviojet w Sewilli.3 Większość tych maszyn
przeznaczonych jest na eksport do Ameryki Południowej i państw Bliskiego
Wschodu.
W Niemczech samoloty lekkie, o kadłubach z włókna i kompozytu
węglowego, wytwarzane są między innymi przez spółkę Grob Aircraft, która
znalazła odbiorców w wojskach wielu państw. Różne wersje samolotów Grob
G-120 sprzedawane są jednak głównie poza Europą. Dużo państw zakupiło
także wcześniejsze wersje samolotów Grob G115 i Grob G109. Oprócz
samolotów Grob Aircraft sprzedaje wojsku także szybowce, choć nieliczne
państwa decydują się szkolić pilotów na szybowcach. Fabryka Grob Aircraft
znajduje się w bawarskim Tussenhausen. Oprócz tego, w Niemczech inna
spółka, Airbus Helicopters produkuje na terenie tego kraju również śmigłowce
treningowe Eurocopter EC135, które poza funkcją szkoleniową w wojsku
często kupowane są na rynku cywilnym do innych celów. Ich produkcja znajduje
się w Kassel i Donauwoerth, a także we wcześniej wspomnianych miastach
Francji. Samoloty śmigłowe do nauki akrobacji i pilotażu niemieckie wojsko
kupuje również od Extra Flugzeugbau z miejscowości Huenxe w Nadrenii. Do
szkolenia wykorzystywany jest model Extra EA-300.
W Polsce w zakładach w Świdniku (obecnie grupa Agusta Westland)
produkowane są śmigłowce PZL SW-4 Puszczyk, które w różnych krajach
3

http://www.airbus.com/company/worldwide-presence/spain.html (11 IV 2018).
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pełnią funkcje treningowe dla sił powietrznych (Sztobryn 2016). Warszawskie
zakłady PZL należące obecnie do Airbus utrzymują linię produkcyjną
samolotów śmigłowych PZL-130 Orlik, którymi latają adepci Akademii Sił
Powietrznych w Dęblinie. Samoloty odrzutowe do szkolenia TS-11 Iskra
pochodzą z mieleckich PZL. Obecnie produkcja jest w rękach Sikorsky Aircraft
z USA.
Samoloty treningowe są produkowane również w Portugalii. Industria
Aeronautica de Portugal SA (Santos 2016) wraz z Industrias Aeronáuticas
Coimbra produkują samoloty treningowe śmigłowe Chipmunk Mk. 20. Fabryki
obu firm zlokalizowane są odpowiednio w Alverca nieopodal Lizbony i w
Antanhol w pobliżu Coimbry.
Rumuński przemysł lotniczy dostarcza miejscowemu lotnictwu samoloty
odrzutowe IAR 99, i śmigłowe Iak-52. Pierwszy produkowany jest przez
Avioane Craiova w Gheresti. Drugi na licencji Yakovleva Yak-52 produkuje
Aerostar w Bacău. Śmigłowce treningowe w Rumunii - IAR 316, a w zasadzie na
chwilę obecną tylko części do nich wytwarza Industria Aeronautica Romana
nieopodal Braszowa.
Serbska spółka UTVA z Panczewa produkuje lekkie samoloty
treningowe, które zostały zakupione ostatnio przez Irak. Model Utva Lasta 95
wziął udział w walkach z ISIS. Firma rozwija już kolejne modele.
Szwajcarska korporacja Pilatus odpowiada za dużą część
produkowanych na świecie samolotów szkolno-treningowych. W wojskach
różnych państw (Sánchez-Lozano, Serna, Dolón-Payán 2015) w tym celu
wykorzystuje się model Pilatus PC-21, którego produkcja rozpoczęła się w 2002
roku, a także starsze modele Pilatus PC-9, Pilatus PC-7 i Pilatus PC-6. Samoloty
te produkowane są w szwajcarskim Stans nieopodal Lucerny. Miejsce to jest
znane z filmu „Goldfinger” o przygodach brytyjskiego agenta 007 Jamesa
Bonda.
Szwedzki Saab również wyprodukował i utrzymuje linię produkcyjną
śmigłowych samolotów treningowych. Są nimi Saab MFI-15 Safari
produkowane w zakładach lotniczych w Linköping. Obecnie produkcja nowych
modeli tego samolotu została wstrzymana i wytwarzane są jedynie części.
W Wielkiej Brytanii za produkcję lotniczą dla wojska w największych
ilościach odpowiada spółka BAE Systems (Hartley 2012, Kluth 2017). Rolę
szkolno-treningowa ma tam BAE Systems Hawk – samolot odrzutowy
produkowany częściowo w Warton, a częściowo w Brough koło Kingston upon
Hull. Są to jedne z najliczniej na świecie produkowanych samolotów szkolnotreningowych o napędzie odrzutowym.
Duży udział w produkcji samolotów szkolno-treningowych mają
Włochy z korporacją Leonardo Aircraft na czele. W latach dziewięćdziesiątych
przejęła ona firmę, która wcześniej wykupiła nabywców SIAI-Marchetti i
produkuje w tych zakładach nadal bardzo popularne samoloty SIAI-Marchetti
SF-260. Służą one obecnie w kilkudziesięciu państwach europejskich i
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pozaeuropejskich, pomimo, że prototyp tego samolotu był oblatany w latach
sześćdziesiątych (Gunston 2006). Samoloty te produkowane są we włoskim
Vergiate, na północ od Mediolanu. Alenia Aermacchi jako spółka córka
Leonardo Aircraft produkuje także inne modele. Najpopularniejszym jest
Aermacchi MB-339, który jest samolotem odrzutowym wytwarzany w Varese
nieopodal Mediolanu (Braybrook 1992) Był on między innymi szeroko
wykorzystywany przez Argentynę w czasie wojny o Falklandy. Kolejnym
modelem włoskiej produkcji wykorzystywanym w siłach powietrznych jest
Alenia-Aermacchi M-345 Master. Również Polska zakupiła te samoloty
odrzutowe dla wojska.4 Obecnie również ten model ten jest firmowany przez
Leonardo Aircraft, nowego właściciela Alenia-Aermacchi.
Ilości i pochodzenie samolotów treningowych w armiach państw
europejskich (Wilczyński, Adamczyk 2018) przedstawia poniższa tabela nr 1, a
ich rozmieszczenie ryc. 1.
Produkcja wojskowych samolotów i helikopterów transportowych
Szybki przerzut wojska i sprzętu wymaga zaopatrzenia wojsk w sprzęt
do transportu powietrznego (Biernikowicz 2010, Brzeziński 2005). W lotnictwie
wydzielono ciężkie samoloty transportowe (udźwig powyżej 10 t), w tym
spełniające rolę radaru, cysterny, czy spełniające inne funkcje transportowe poza
bombowcami. Osobną kategorię tworzą lekkie samoloty transportowe (udźwig
poniżej 10 t), które przerzucają mniejsze ładunki lub służą do zrzutu skoczków
spadochronowych. Z racji, że są szybkie, mogą też łączyć funkcję transportową
z patrolową (Kowalski 2010). Poniżej przedstawiono wyniki analizy danych
dotyczących helikopterów transportowych. Podobnie jak w poprzedniej części
ułożono całość w kolejności alfabetycznej według państw.
Austriacki przemysł lotniczy oferuje lekkie samoloty transportowe marki
Diamond. Fabryka Diamond Aircraft Industries w Wiener Neustadt produkuje
samoloty Diamond DA42, lecz są one wykorzystywane w wojsku w znikomym
zakresie.
Czeski producent samolotów Let produkuje na potrzeby wojska lekkie
samoloty transportowe Let L-410 Turbolet w miejscowości Kunovice. Ich
głównymi odbiorcami są państwa z byłego bloku wschodniego, a także Afryki i
Ameryki Łacińskiej.
Podobnie jak w przypadku samolotów i helikopterów szkolnotreningowych korporacja Airbus produkuje swoje śmigłowce w różnych krajach.
We Francji produkowane są śmigłowce Aerospatiale AS332 w Marignane i
Bonneuil-en-France pod Paryżem. Ich niemiecka wersja jako Eurocopter EC225
Super Puma produkowany jest w Niemczech. Oprócz tego w Marignane oraz
Bonneuil-en-France składa się helikoptery transportowe Eurocopter AS365

4

http://www.m-346.com/ (11 IV 2018).

- 70 -

Wilczyński, P. L., 2018, Produkcja samolotów, śmigłowców i dronów bojowych w
Europie, Przegląd Geopolityczny, 25, s. 65-85.
Tab. 1: Modele samolotów i helikopterów szkolno-treningowych dla wojsk państw
europejskich i ich pochodzenie
Państwo

Korporacja

Model

Rodzaj

Miejsce
produkcji

Ilość sztuk
aktualnie w siłach
powietrznych
państw
europejskich (stan
na 2016 r.)

Austria

Diamond
Aircraft
Industries
Soko

Diamond HK36
Super Dimona

samolot śmigłowy

Wiener
Neustadt

5

Soko G-2 Galeb
Soko G-4 Super
Galeb
Aero L-39

samolot odrzutowy
samolot odrzutowy

Mostar
Mostar

1
20

samolot odrzutowy

68

Aero L-159

samolot odrzutowy

Zlin 242
Zlin 243
Eurocopter AS350
Squirrel

samoloty śmigłowe

Odolena
Voda
Odolena
Voda
Otrokovice

29

Eurocopter EC120
Colibri
Eurocopter EC135

helikopter

Bonneuilen-France,
Marignane
Marignane

CEAPR
Daher
Guimbal
Textron
Airbus
Airbus

Mudry CAP10
Socata TB 30
Guimbal Cabri G2
Cessna 172
CASA C-101 Aviojet
Eurocopter EC135

samolot śmigłowy
samolot śmigłowy
helikopter
samolot śmigłowy
samolot odrzutowy
helikopter

Bonneuilen-France,
Marignane
Darois
Tarbes
Les Milles
Reims
Sevilla
Donauwoer
th, Kassel

Extra
Grob

Extra EA-300
Grob G-109
Grob G-115
Grob G-120
PZL SW-4 Puszczyk

samolot śmigłowy
samoloty śmigłowe

Huenxe
Tussenhaus
en

18/36 (pozostałe
produkowane w
Niemczech)
7
49
4
5
65
18/36 (pozostałe
produkowane we
Francji)
4
190

helikopter

Świdnik

24

PZL-130 Orlik
PZL TS-11 Iskra

Warszawa
Mielec

16
36

Chipmunk Mk. 20

samolot śmigłowy
samolot
odrzutowy
samolot śmigłowy

Alverca,
Antanhol

7

Iak-52
IAR 99

samolot śmigłowy
samolot odrzutowy

Bacău
Gheresti

12
19

IAR 316
Utva Lasta 95
Pilatus PC-6
Pilatus PC-7
Pilatus PC-9
Pilatus PC-21
Saab MFI-15
BAE Systems Hawk

helikopter
samolot śmigłowy
samoloty
smigłowe

Ghimbav
Pančevo
Stans

6
14
103

samolot śmigłowy
samolot odrzutowy

16
247

Aermacchi MB-339
Alenia-Aermacchi M345 Master
SIAI-Marchetti SF260

samoloty odrzutowe

Linköping
Brough,
Warton
Varese

samolot śmigłowy

Vergiate

30

Bośnia i
Hercegowina
Czechy

Francja

Hiszpania
Niemcy

Polska

Portugalia

Aero
Vodochody
Moravan
Otrokovice
Airbus

Agusta
Westland
Airbus
Sikorsky

Serbia
Szwajcaria

OGMAIndustria
Aeronautica de
Portugal,
Industrias
Aeronautica de
Coimbra
Aerostar
Avioane
Craiova
IAR
UTVA
Pilatus

Szwecja
Wielka Brytania

Saab
BAE Systems

Włochy

Leonardo

Rumunia

helikopter

helikopter

Źródło: opracowanie własne autora na podstawie wielu źródeł.
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Ryc. 1: Rozmieszczenie produkcji samolotów i helikopterów szkolno-treningowych dla
wojska w Europie

Źródło: opracowanie własne autora.

Duphin oraz Eurocopter EC635 i Eurocopter AS550/555 Fennec (wytwarzane
również w Niemczech). W Marignane montuje się również niedawno
proponowane Polsce śmigłowce Eurocopter EC725 Caracal oraz śmigłowce
Eurocopter EC145. Airbus we francuskiej Tuluzie montuje także ciężkie
samoloty Airbus A330 MRTT, które są przerobionymi na potrzeby wojskowe
samolotami pasażerskimi. Mogą one być wykorzystywane do transportu sprzętu,
a także paliwa jako samoloty-cysterny. Samoloty te produkowane są także w
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Hiszpanii. W Tuluzie składa się także Airbusa A310 i A340, które posiadają
wiele części produkowanych w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Oba modele są
wojskowymi wersjami samolotów pasażerskich. Konsorcjum francusko-włoskie
ATR, którego Airbus jest współwłaścicielem, korzysta z fabryki w Tuluzie do
budowy lekkich samolotów transportowych ATR-72, będących normalnie
samolotami pasażerskimi, ale w wojsku stosowanymi do przerzutu wojsk i
sprzętu. We Francji samoloty transportowe buduje także koncern Dassault
Aviation. Bardzo popularne są ich ciężkie transportowce Dassault Falcon 900,
które wykorzystywane są w kilkunastu krajach. Ich produkcja rozmieszczona jest
w czterech francuskich miastach: Seclin, Argenteuil, Poitiers i Martignas.
Dassault produkuje także lekkie samoloty transportowe Dassault Falcon 50 w
Merignac, Colomiers i St. Nazaire. Rzadszym jest Dassault Falcon 2000 i
Dassault Falcon 7X do obsługi VIP w siłach powietrznych. Modele te
wytwarzane są w Merignac. W Tarbes firma Daher wytwarza lekkie samoloty
transportowe, głównie do obsługi VIP. Są to Daher TBM 900, dawniej Socata
TBM.
W Hiszpanii największym producentem samolotów jest korporacja
Airbus, której członkiem jest CASA, produkująca bardzo popularny lekki
samolot transportowy wspólnie z indonezyjskim ITPN – CASA/ITPN CN-235.
Produkcja na terenie Hiszpanii tych samolotów odbywa się głównie w Getafe,
ale także w Puerto Real i Illescas. W Getafe montuje się również ciężkie
transportowe samoloty Airbusa, jak Airbus A330 MRTT. Airbus produkuje w
Hiszpanii również samoloty ciężkie Airbus A400M. Ich montaż odbywa się w
Sewilli, gdzie oprócz tego produkowane są samoloty CASA C-212 Aviocar oraz
posiadane przez Polskę samoloty CASA C-295. Oba te modele to lekkie
samoloty transportowe.
Niemiecka produkcja helikopterów Eurocopter EC225 Super Puma oraz
Eurocopter EC635 prowadzona jest przez korporację Airbus w Kassel i
Donauwoerth. Montuje się je także we Francji. W Donauwoerth Airbus składa
także helikoptery Eurocopter AS 550/555 Fennec. Korporacja ta ma także
montownię samolotów pasażerskich, przerobionych na potrzeby wojska na
transportowce w Hamburgu. Armie różnych państw kupują tam wojskowe
wersje samolotów Airbus A320 i A 321. Elementy do nich pochodzą nie tylko z
fabryk niemieckich, ale także francuskich, hiszpańskich i brytyjskich.
Polska produkcja samolotów transportowych dla wojska skupia się w
byłych zakładach PZL Mielec. Obecnie mają one nowego właściciela od 2007
roku – amerykańską korporację Sikorsky Aircraft, która utrzymała markę PZL.
Głównym produktem są tam samoloty PZL M28 Bryza/Skytruck, będące
lekkimi samolotami transportowymi, pełniącymi także funkcje patrolowe.
W Rumunii filia brytyjskiej firmy Britten-Norman montuje lekkie
samoloty Britten-Norman Defender 4000 w Bukareszcie. Rumuńska kompania
IAR pod Braszowem produkuje helikoptery transportowe IAR 330, których
znaczna część poszła na eksport do państw Afryki i Bliskiego Wschodu.
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Szwajcarski producent samolotów Pilatus, sprzedaje wojskom różnych
państw lekkie samoloty transportowe Pilatus PC-12 z fabryki w miejscowości
Stans.
Szwedzki Saab produkuje różne samoloty w tym samolot-radar Saab 340
AEW&C, który można zaklasyfikować jako lekki samolot transportowy. Oprócz
sił powietrznych Szwecji jego głównym odbiorcą jest Tajlandia. Samoloty Saab
produkowane są w Linköping.
Ukraińska fabryka samolotów z Kijowa Antonov produkuje samoloty
transportowe, z których dwa modele używane są w ukraińskich siłach
powietrznych. Antonov An-70 to ciężki samolot transportowy, a Antonov An32 lekki.
Firma AgustaWestland będąca korporacją brytyjsko-włoską składa w
brytyjskim Yeovil helikoptery ratunkowe AW139. Część produkcji tego
helikoptera znajduje się we Włoszech. W Yeovil produkowane są także
popularniejsze AW101 Merlin. W Wielkiej Brytanii produkcję samolotów
transportowych prowadzi firma Britten-Norman. Ich Britten-Norman Defender
4000 jest lekkim samolotem transportowym montowanym w Lee on the Solent i
Bembridge, a także w Rumunii.
We Włoszech działa korporacja brytyjsko-włoska AgustaWestland. We
włoskich miastach: Samarate, Anagni, Frosignone, Benewent i Brindisi montuje
się elementy AW139, będącego helikopterem do celów transportu medycznego i
ratunkowego pola walki. Część produkcji tego helikoptera znajduje się w
Wielkiej Brytanii. Samoloty transportowe marki Piaggio produkowane są w
Genui i położonym niedaleko Finale Ligure. Obecnie Piaggio Aerospace jest
wykupiona w całości przez korporację Mubadala Development ze
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wojska włoskie ale i kilku innych krajów
europejskich zamówiły łącznie 24 samolotów Piaggio P.180 Avanti do obsługi
VIP. Ciężkim samolotem transportowym produkcji włoskiej jest Alenia C-27J
Spartan, produkowany przez Leonardo Aircraft w Caselle Torinese pod
Turynem, jak również w USA (tab. 2; ryc. 2).
Tab. 2: Modele samolotów i helikopterów transportowych dla wojsk państw
europejskich i ich pochodzenie
Państwo

Korporacja

Model

Rodzaj

Miejsce produkcji

Austria

Diamond
DA42

lekki samolot transportowy

Wiener Neustadt

Czechy

Diamond
Aircraft
Industries
Let

Ilość sztuk
aktualnie w siłach
powietrznych
państw
europejskich (stan
na 2016 r.)
1

lekki samolot transportowy

Kunovice

17

Francja

Airbus

Let L-140
Turbolet
Aerospatiale
AS332

helikopter transportowy

34

Airbus A310
Airbus A330
MRTT
Airbus A340

ciężki samolot transportowy
ciężki samolot transportowy

Marignane,
Bonneuill-enFrance
Tuluza
Tuluza

ciężki samolot transportowy

Tuluza

2
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ATR
Daher
Dassault

Hiszpania

Niemcy

Airbus

Airbus

Polska

Sikorsky

Rumunia

BrittenNorman

Szwajcaria
Szwecja

IAR
Pilatus
Saab

Ukraina

Antonov

Wielka
Brytania

AgustaWestlan
d
BrittenNorman

Włochy

AgustaWestlan
d
Leonardo
Mubadala
Development

Eurocopter
AS365
Dauphin
Eurocopter
AS550/555

helikopter transportowy

Marignane,
Bonneuill-enFrance
Marignane,
Bonneuill-enFrance
Marignane

23

Eurocopter
EC145
Eurocopter
EC635

helikopter transportowy

10

helikopter transportowy

Marignane,
Bonneuill-enFrance
Marignane

Eurocopter
EC725 Caracal
ATR-72
Socata TBM
Dassault
Falcon 2000
Dassault
Falcon 50

lekki samolot transportowy
lekki samolot transportowy
lekki samolot transportowy

Tuluza
Tarbes
Merignac

1
23
4

lekki samolot transportowy

9

lekki samolot transportowy

St. Nazaire,
Colomiers,
Merignac
Seclin, Argenteuil,
Poitiers,
Martignas-sur-Jalle
Merignac

Dassault
Falcon 900

lekki samolot transportowy

Dassault
Falcon 7X
Airbus A330
MRTT
Airbus A400M
Atlas
CASA C-212
Aviocar
CASA C-295
CASA/ITPN
CN-235
Airbus A 320
Airbus A 321
Eurocopter
AS550/555
Fennec
Eurocopter
EC225 Super
Puma
Eurocopter
EC635
PZL M28
Bryza/Skytruck

ciężki samolot transportowy

Getafe

8

ciężki samolot transportowy

Sewilla

5

lekki samolot transportowy

Sewilla

12

lekki samolot transportowy
lekki samolot transportowy

48
49

ciężki samolot transportowy

Sewilla
Getafe, Illecas,
Puerto Real
Hamburg

helikopter transportowy

Donauwoerth

24

helikopter transportowy

Kassel,
Donauwoerth

32

helikopter transportowy

10

lekki samolot transportowy

Kassel,
Donauwoerth
Mielec

BrittenNorman
Defender 4000
IAR 330
Pilatus PC-12
Saab 340
AEW&C
Antonov An-32
Antonov An-70
AW101 Merlin
AW139
BrittenNorman
Defender 4000
AW139

lekki samolot transportowy

Bukareszt

2

helikopter transportowy
lekki samolot transportowy
lekki samolot transportowy

Ghimbav
Stans
Linkoping

59
8
4

lekki samolot transportowy
ciężki samolot transportowy
helikopter transportowy
helikopter transportowy
lekki samolot transportowy

Kijów
Kijów
Yeovil
Yeovil
Bembridge, Lee on
the Solent

2
2
92
4
8

helikopter transportowy

10

Alenia C-27J
Spartan
Piaggio P.180
Avanti

ciężki samolot transportowy

Samarate, Anagni,
Frosignone,
Benewent, Brindisi
Caselle Torinese
Genua, Finale
Ligure

24

helikopter transportowy

helikopter transportowy

lekki samolot transportowy

Źródło: opracowanie własne autora na podstawie wielu źródeł.
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Ryc. 2: Rozmieszczenie produkcji samolotów i helikopterów transportowych dla wojska
w Europie

Źródło: opracowanie własne autora na podstawie wielu źródeł.
Produkcja samolotów patrolowych i bezzałogowych systemów
rozpoznania powietrznego
Samoloty patrolowe mają długą tradycję użytkowania, rozpoczynającą
się jeszcze w czasach napoleońskich gdy pojawiły się pierwsze balony
obserwacyjne (Brochocki 2005). Obecnie jednak funkcje te pełnią samoloty
szkolno-treningowe, które są tańsze w utrzymaniu. Przy zniszczonych radarach
państwa również stosują coraz częściej do rozpoznania systemy bezzałogowe
(UAV) (Częścik 2015). Współcześnie technologie te są jednymi z najszybciej
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rozwijających się (Wróblewski, Zaleski 2008), i już budowane są przeróżnej
konstrukcji bezzałogowce, w Polsce zwane dronami, od wielkich mogących
zrzucać ciężkie bomby, po takie, które wykorzystują nanotechnologię (Kompała
2014). Poniżej przedstawiono produkcje powietrznych samolotów
rozpoznawczych i obserwacyjnych z wyłączeniem samolotów-radarów, które z
racji obserwacji niebezpośredniej i swojej nośności zaliczano wcześniej do
samolotów transportowych.
Austria produkuje bardzo udany model dronów Camcopter S-100.
Odpowiedzialną korporacją za tę produkcję jest firma Schiebel, która sprzedaje
większość maszyn na rynek cywilny (Burdziakowski 2011). Fabryka znajduje się
w podwiedeńskim Wiener Neustadt.
We Francji drony produkuje korporacja SAGEM w Montluçon.
Wytwarzane są tam dwa modele dronów. Pierwszy to „Crecerelle” jest w
posiadaniu jednego państwa europejskiego – Francji. Drugi jest bardziej
popularny i nazywa się „Sperwer”.
Grecka korporacja Hellenic Aerospace Industries (HAI) od kilkunastu
lat na potrzeby greckich sił powietrznych wprowadziła drony HAI Pegasus.
Jedynie siły zbrojne Grecji zakupiły jednak ten produkt wytwarzany w fabryce w
Tanagrze, nieopodal Aten.
Airbus również produkuje drony. Holenderski oddział tej firmy,
położony w Lejdzie wyprodukował swego czasu EADS Harfang, używany do
dziś we francuskich i holenderskich siłach powietrznych.
W Niemczech, szwajcarska korporacja RUAG produkuje samoloty
patrolowe. Są to maszyny Dornier Do-228. Ich fabryka znajduje się w
Oberpfaffenhofen.
W Norwegii produkowane są najmniejsze z dronów używanych obecnie
na świecie. Mieszczący się w dłoniach Black Hornet Nano wytwarzany masowo
przez Prox Dynamics powstaje w miejscowości Hvalstadt. Obecnie flotylle tych
nanodronów wykorzystuje tylko Norwegia, ale jest duże zainteresowanie w
innych krajach.
W Szwajcarii konsorcjum RUAG z Berna, przy współpracy z fabrykami
z Izraela, Niemiec i Węgier produkuje bojowe drony RUAG Ranger, służące nie
tylko w Szwajcarii. M.in. kilkanaście sztuk zakupiła armia Finlandii. Ta sama
korporacja w Grenchen produkuje drony do celów szkoleniowych typu KZD85.
W Wielkiej Brytanii produkowany jest samolot patrolowy dla marynarek
wojennych, szczególnie kupowany przez państwa wyspiarskie – Britten-Norman
Islander. Samolot ten wytwarzany jest w fabrykach Britten-Norman w Lee on
the Solent i Bembrigde na południu Anglii, lecz załogowe samoloty patrolowe
są stopniowo wycofywane ze służby. Oprócz tego Wielka Brytania produkuje
drony Watchkeeper WK450 w Leicester przez korporację Thales.
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Niestety więcej państw nie wytwarza tego rodzaju wyposażenia, a
większość sił powietrznych państw europejskich opiera rozpoznanie
bezpośrednie na systemach amerykańskich i izraelskich (tab. 3; ryc. 3).
Tab. 3: Modele samolotów patrolowych i dronów dla wojsk państw europejskich i ich
pochodzenie
Państwo

Korporacja

Model

Rodzaj

Miejsce produkcji

Austria

Schiebel

UAV

Wiener Neustadt

Francja

SAGEM

Grecja
Holandia

HAI
Airbus

UAV
UAV
UAV
UAV

Montlucon
Montlucon
Tanagra
Lejda

12
22
16
4

Niemcy

RUAG

7

Prox Dynamics

samolot
patrolowy
nano UAV

Oberpfaffenhofen

Norwegia

Camcopter S100
Crecerelle
Sperwer
HAI Pegasus
EADS
Harfang
Dornier Do228
Black Hornet
Nano

Ilość sztuk aktualnie w
siłach powietrznych państw
europejskich (stan na 2016
r.)
3

Hvalstadt

Szwajcaria

RUAG

UAV
UAV

Grenchen
Berno

Wielka
Brytania

Britten-Norman

KZD-85
RUAG
Ranger
BrittenNorman
Islander
Watchkeeper
WK 450

1 rój
(nano UAV działają w
rojach jak owady)
30
35

samolot
patrolowy

Bembridge, Lee on
the Solent

12

UAV

Leicester

30

Thales

Źródło: opracowanie własne autora na podstawie wielu źródeł.

Produkcja samolotów i śmigłowców bojowych i wielozadaniowych
Ostatnia część niniejszego opracowania poświęcona została zasadniczej
części lotnictwa, czyli samolotom bojowym klasyfikowanym jako myśliwce
(Mazur 2015) oraz bombowce, a także śmigłowcom klasyfikowanym w
nomenklaturze wojskowej jako szturmowe i wielozadaniowe (szturmowotransportowe) (Gotowała 2007). Literatura dotycząca przeznaczenia i bogactwa
uzbrojenia tego typu samolotów i śmigłowców jest bardzo bogata. Warto w tym
miejscu polecić choćby publikację Grendy i Bielawskiego (2017). W Polsce
głównym ośrodkiem badawczym w tym zakresie jest wojskowy Instytut
Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie (Żyluk 2013).
W europejskich siłach powietrznych dominują jednakże maszyny
produkowane przez wielkie mocarstwa, gdyż ich koszty i nakłady na badania
przerastają możliwości budżetowe państw małych i średnich. Tak jak Polska
wiele państw zatem posiada w arsenałach środki z USA lub Rosji. Europejski
przemysł lotniczy prezentuje jednak wysoki poziom produkcji i oferuje
konkurencyjne samoloty i śmigłowce (Wilczyński 2013).
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Ryc. 3: Rozmieszczenie produkcji samolotów patrolowych i dronów dla wojska w
Europie

Źródło: opracowanie własne autora.

Część
produkcji
NH
90,
śmigłowców
wielozadaniowych
produkowanych przez konsorcjum NH Industries, odbywa się w fińskich
fabrykach w miejscowości Halli. Pozostała produkcja odbywa się we Francji,
Włoszech, Niemczech i Hiszpanii.
Główną bronią lotnictwa francuskiego są myśliwce Dassault Rafale
produkowane przez Dassault Aviation. Montaż odbywa się Merignac koło
Bordeaux, lecz części i komponenty pochodzą z ponad 200 różnych fabryk
produkujących podzespoły. We Francji produkowane są też helikoptery
wielozadaniowe NH 90 przez konsorcjum utworzone pod egidą NATO NH
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Industries, którego właścicielami są Airbus, AgustaWestland i Fokker
Aerostructures. Śmigłowce te produkowane są w zakładach w Marignane, ale
także we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii i Finlandii. Oprócz NH 90 francuskie
fabryki korporacji Airbus w Marignane i Bonneuill en France produkują także
śmigłowce wielozadaniowe Eurocopter AS532 Cougar i Eurocopter AS565
Panther.
Hiszpania, mająca swoje udziały w korporacji Airbus, będącej
właścicielem dawnych zakładów EADS CASA, współpracuje z brytyjskim BAE
Systems oraz włoskim Leonardo i wraz z Wielką Brytanią, Niemcami i
Włochami produkuje w Getafe myśliwce Eurofighter Typhoon. Hiszpania w
ramach konsorcjum NH Industries wytwarza w fabryce w Albacete śmigłowce
wielozadaniowe NH 90. Jest to firma wielonarodowa, dlatego produkcja tych
europejskich śmigłowców odbywa się także w innych krajach.
Airbus w niemieckim Manching wytwarza w ramach konsorcjum
utworzonym z BAE Systems i Leonardo, łączącym przemysł lotniczy z Wielkiej
Brytanii, Włoch i Hiszpanii, samoloty myśliwskie Eurofighter Typhoon i starsze
Panavia Tornado. Śmigłowce wielozadaniowe NH 90 wytwarzane są przez
konsorcjum NH Industries, którego głównym udziałowcem jest Airbus, w
zakładach tej korporacji w Donauwoerth. Konsorcjum NHI produkuje je
również w innych krajach. W Donauwoerth, już pod szyldem Airbusa,
produkowane są także śmigłowce szturmowe Eurocopter Tiger.
Polskie zakłady AgustaWestland w Świdniku oferują wciąż możliwość
zakupu śmigłowców wielozadaniowych PZL W-3 Sokół, opracowanych jeszcze
przez poprzedniego właściciela – PZL Świdnik.
Szwedzki Saab w swoich zakładach w Linköping wytwarza bardzo
wysokiej jakości, choć już nie najnowsze, samoloty myśliwskie Saab JAS 39
Gripen. Kilka armii z Europy wybrało ten model.
W Wielkiej Brytanii produkuje się samoloty myśliwskie Eurofighter
Typhoon w zakładach BAE Systems w Warton. Oprócz tego utrzymywana jest
linia produkcyjna tańszych myśliwców Panavia Tornado. Oba modele wytwarza
się przy współpracy z Airbusem i Leonardo, a więc przemysłem niemieckim,
hiszpańskim i włoskim. Francja nie zgłosiła akcesu do tej współpracy, gdyż
produkuje własne myśliwce. Śmigłowce wielozadaniowe AW109 w Yeovil
produkuje włosko-brytyjska AgustaWestland. Firma ta wytwarza tam również
helikoptery wielozadaniowe Westland Lynx, Westland SuperLynx oraz
AgustaWestland AW159 Wildcat, a także śmigłowce szturmowe
AgustaWestland Apache AH-1 produkowane na licencji amerykańskiej
korporacji Boeing.
Włochy są państwem współpracującym w ramach konsorcjum AirbusBAE Systems-Leonardo nad produkcją myśliwców Eurofighter Typhoon i
starszych Panavia Tornado. Są one wytwarzane w zakładach Leonardo w
Turynie oraz we wcześniej wymienionych lokalizacjach w Hiszpanii, Niemczech
i Wielkiej Brytanii. Z kolei śmigłowce wielozadaniowe AW109 korporacja
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AgustaWestland, włosko-brytyjska korporacja zbrojeniowa, produkowane są we
Włoszech w zakładach tej firmy w Samarate, Vergiate, Anagni, Frosignone,
Benewencie i Brindisi, a także w Wielkiej Brytanii. Włosi produkują także
śmigłowce wielozadaniowe NH 90, wytwarzane w zakładach Tessera. Projekt
ten opisany został wyżej, gdyż produkują go również Finlandia, Niemcy,
Hiszpania i Francja (Tab. 4; ryc. 4). Obecnie nie produkuje się w Europie
samolotów bombowych.
Tab. 4: Modele samolotów i śmigłowców bojowych i wielozadaniowych dla wojsk
państw europejskich i ich pochodzenie
Państwo

Korporacja

Model

Rodzaj

Miejsce produkcji

Finlandia

NHI

NH 90

Halli

Francja

Airbus

Eurocopter AS
532 Cougar
Eurocopter AS
565 Panther
Dassault Rafale
NH 90

helikopter
wielozadaniowy
helikopter
wielozadaniowy
helikopter
wielozadaniowy
myśliwiec
helikopter
wielozadaniowy
myśliwiec

Dassault
NHI
Hiszpania

Niemcy

Polska

Airbus
NHI

Eurofighter
Typhoon
NH 90

Airbus

Eurocopter Tiger

NHI

Eurofighter
Typhoon
Panavia Tornado
NH 90

Szwecja

Agusta
Westland
Saab

Wielka
Brytania

Agusta
Westland

BAE
Systems
Włochy

Agusta
Westland
Leonardo
NHI

PZL W-3 Sokół
Saab JAS 39
Gripen
AgustaWestland
Apache AH-1
AgustaWestland
AW109
AgustaWestland
AW159 Wildcat
Westland Lynx
Westland
SuperLynx
Eurofighter
Typhoon
Panavia Tornado
AgustaWestland
AW109
Eurofighter
Typhoon
Panavia Tornado
NH 90

Bonneuil en
France, Marignane

Ilość sztuk aktualnie w siłach
powietrznych państw europejskich
(stan na 2016 r.)
29
97
19

Merignac
Marignane

131
30

Getafe

40

helikopter
wielozadaniowy
śmigłowiec
szturmowy
myśliwiec

Albacete

30

Donauwoerth

82

Manching

124

myśliwiec
helikopter
wielozadaniowy
helikopter
wielozadaniowy
myśliwiec

Manching
Donauwoerth

89
30

Świdnik

78

Linköping

109

śmigłowiec
szturmowy
helikopter
wielozadaniowy
helikopter
wielozadaniowy
helikopter
wielozadaniowy
helikopter
wielozadaniowy
myśliwiec

Yeovil

66

myśliwiec
helikopter
wielozadaniowy
myśliwiec
myśliwiec
helikopter
wielozadaniowy

33
33
157
5
Warton
Samarate, Vergiate,
Anagni,
Frosignone,
Beneweni, Brindisi
Turyn
Tessera

Źródło: opracowanie własne autora na podstawie wielu źródeł.
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Ryc. 4: Rozmieszczenie produkcji samolotów i śmigłowców bojowych
wielozadaniowych dla wojska w Europie

i

Źródło: opracowanie własne autora.

Wnioski
Największym koncernem zbrojeniowym w Europie pozostaje Airbus.
Posiadając oddziały w kilku krajach europejskich napędza ich zakłady
produkcyjne w omawianej branży. Ostatni kryzys finansowy nie przetrwało kilka
korporacji, które zostały wykupione przez wielkich graczy na rynku. Inne
dokonały konsolidacji i utworzyły koncerny takie jak AgustaWestland, czy
Leonardo. Inne przetrwały i dzięki wsparciu państwa konkurują z koncernami
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amerykańskimi i rosyjskimi. Przykładem tego rodzaju korporacji jest BAE
Systems, czy Saab. Kryzys przetrwały również niektóre firmy które odnalazły się
na rynku niszowym jak szwajcarski Pilatus. Innym przykładem są firmy które
wschodzą dzięki udanej implementacji nowych technologii jak norweska Prox
Dynamics. Są obecne także marki, które przetrwały kryzys dzięki umiejętnemu
wykorzystaniu udanych produktów z poprzednich lat, jak ukraiński Antonov,
czy brytyjski Britten-Norman.
Produkcja w branży lotniczej przemysłu zbrojeniowego obecnie
skupiona jest w sześciu państwach: Hiszpanii, Francji, Niemczech, Włoszech i
Wielkiej Brytanii, a w nieco mniejszym stopniu również Szwajcarii. Znaczną
produkcję ma także Szwecja, Polska i Rumunia. W pozostałych krajach branża
produkuje śladowe ilości sprzętu bądź nie istnieje. Liczba państw mogących
poszczycić się produkcją zbrojeniową dla sił powietrznych z roku na rok maleje,
gdyż koszty produkcji w nowszych technologiach są coraz wyższe. Zmniejsza się
także liczba firm oferujących omawiany sprzęt, a także asortyment. Europa nie
produkuje w ogóle samolotów bombowych.
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Production of military aircraft in Europe
This paper is a review of contemporary military industries in Europe within aviation
and aerospace. It includes an extensive catalogue of military aircraft produced currently
in European countries. For better view an article consists four maps showing where
aircraft is assembled, all with division on basic classes of aircraft. However this paper is
very short and is considered only as a fundament for future discussion and as well as
fact sheet including vital information on a condition of contemporary military aircraft
production in Europe. That further discussion may include considerations about future
of an aircraft industry, on national, transeuropean and inventory of aircraft fields.
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Paper doesn’t include information about bombs, rockets, and other munitions, as well
non aircraft equipment. There is also no information included about civilian aircraft.
Analysis of current literature, news, databases of professional institutions aiming in
arms trade production control is main method involved.
Key words: aviation, industry, armament, air force, aircraft, weaponry.
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WYBRANE ASPEKTY POLITYKI
CYBERBEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ
NA PRZYKŁADZIE EUROPOLU

Abstrakt:
Zwalczanie cyberprzestępczości nie może być prowadzone wyłącznie przez
organy ścigania, bez ściślejszej współpracy międzynarodowej. Aby walczyć z
cyberzagrożeniami, służby bezpieczeństwa muszą również współpracować ze
środowiskiem akademickim i sektorem prywatnym. Zmiany w strukturze zarządzania
na poziomie państwowym jak i ponadnarodowym wynikają z dominującej roli
cyberprzestrzeni. Jej obrona w zmieniającym się świecie musi być rozumiana w
wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Internet stanowi również środowisko,
które otwiera nowe perspektywy dla polityki Unii Europejskiej.
Celem artykułu jest konceptualizacja ram zarządzania Internetem w celu
lepszej kontroli nad bezpieczeństwem cybernetycznym przez instytucje Unii
Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Europolu. Ponieważ podmioty
niepaństwowe i państwowe coraz częściej próbują w nielegalny sposób pozyskać dane,
dokonują oszustw, a nawet destabilizują sytuację polityczną poprzez działania
dezinformujące w cyberprzestrzeni, dlatego też Europol zaczyna odgrywać coraz
większe znaczenie w zakresie polityki bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: Europol, Unia Europejska, polityka bezpieczeństwa,
cyberbezpieczeństwo, cyberprzestępstwa.
Wprowadzenie
Cyberprzestrzeń interpretowana jest jako możliwość rozwoju w
wymiarze politycznym, gospodarczym i kulturowym, ale równocześnie może być
postrzegana jako źródło wielu niebezpieczeństw. Różnorodność współczesnych
zagrożeń, w tym przestępstw związanych z zaawansowanymi technologiami jak:
wyciek danych osobowych, działania dezinformacyjne, cyberataki na
infrastrukturę krytyczną oraz wymuszenia seksualne, tworzą nowe i trudne
wyzwania w zakresie polityki bezpieczeństwa zarówno dla poszczególnych
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państw jak i większych ponadnarodowych organizacji politycznych. W
konsekwencji ekspansja cybertechnologii wymusiła również na Unii
Europejskiej odpowiednie działania w ramach polityki cyberbezpieczeństwa.
O znaczeniu cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa państwa oraz jej
wpływu na bieg wydarzeń politycznych świadczą chociażby cyberataki
wymierzone w amerykański system polityczny w 2016 roku. Innym ważnym
wydarzeniem ilustrującym rolę zagrożeń cybernetycznych był cyberatak,
wywołany przez wirus o nazwie „WannaCry”, który w maju 2017 roku
zablokował komputery m.in. w fabrykach, szpitalach, sklepach oraz szkołach i
dotyczył ponad 200 tysięcy użytkowników w co najmniej 150 krajach1. Troska o
stabilność polityczną i gospodarczą rodzi pytania o to, kto jest odpowiedzialny
za zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a także jak technologia
wpływa na sferę polityki? Czy Unia Europejska będzie odgrywać znaczącą rolę
w polityce bezpieczeństwa cybernetycznego? Pytania te dotyczą szerokiej i
skomplikowanej materii, jednak warto podkreślić, że poszukiwanie odpowiedzi
na tego typu dylematy, będzie wyznaczać dalszy kierunek w dyskusji w obszarze
współczesnej polityki.
Celem artykułu jest przybliżenie charakteru cyberzagrożeń, które
obecnie zaczynają dominować w przestrzeni publicznej, a tym samym stają się
kluczowym elementem polityki bezpieczeństwa. Zjawisko to stanowi także
punkt wyjścia dla dalszej analizy dotyczącej roli i zadań Europolu, jako instytucji
unijnej odpowiedzialnej m.in. za działania z zakresie bezpieczeństwa
cybernetycznego, a także za dostarczanie aktualnych informacji na temat
cyberzagrożeń oraz prowadzenie i promowanie profilaktyki poprzez edukację i
wymianę najlepszych praktyk. Praca stanowi także próbę syntetycznego ujęcia
wybranych działań Unii Europejskiej na rzecz kontroli nad przestrzenią
cybernetyczną poprzez zrozumienie relacji międzynarodowych względem
podobieństw jak i rozbieżności w procesie współpracy między podmiotami
politycznymi.
Cyberprzestępczość ma charakter międzynarodowy, a walka z tym
procederem obejmuje wiele państw i instytucji publicznych. Jednak badania nad
tym zjawiskiem napotykają wiele przeszkód związanych z pozyskaniem wiedzy z
zakresu kontrwywiadu do której dostęp jest ograniczony. Nie bez znaczenia są
także informacje na temat działań samych organów ścigania, które nie są w pełni
udostępnianie, podobnie jak z wiedzą ze strony instytucji i organizacji, które
padły ofiarą cyberataków. Niechęć przed upublicznieniem tego typu danych
wynika - jak można przypuszczać - z obawy przed utratą dobrego wizerunku w
oczach opinii publicznej. A zatem ważnym elementem w budowie polityki
bezpieczeństwa jest transparentność instytucji publicznych oraz edukacja na

1

Europol: 200K users, 150 nations hit by cyber attack and counting: World Cyber Attack,
„EFE News Service”, 14 maja 2017 r.
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rzecz cyberbezpieczeństwa, która często okazuje się ważnym narzędziem w
działaniach prewencyjnych.
Wybrane kierunki ewolucji cyberzagrożeń
Rosnąca liczba zagrożeń sprawiła, że to ogólnoświatowe zjawisko stało
się jednym z priorytetów polityki bezpieczeństwa2. Upowszechnienie technologii
umożliwiło bardziej elastyczny dostęp do Internetu oraz zmodernizowało
proces przenoszenia danych. Okazuje się więc, że w zapobieganiu
cyberprzestępczości nie chodzi już tylko o ochronę komputerów, laptopów,
smartfonów, ale o cyberprzestrzeń, w której zapisywane są kluczowe informacje.
Państwa członkowskie UE, zdaniem ekspertów, już teraz zaliczają się do
najbardziej „zakażonych” państw na świecie, jeśli chodzi o wirusy komputerowe
i złośliwe oprogramowanie (Button, Stiernstedt, 2017, s. 245-257). Można
przypuszczać, że im bardziej łączność internetowa będzie się rozprzestrzeniać,
to tym bardziej obywatele UE oraz organizacje będą narażone na ataki
cybernetyczne pochodzące również z wcześniej niepowiązanych z UE obszarów
świata.
Poufne dane będące w posiadaniu instytucji odpowiedzialnych za
funkcjonowanie infrastruktury krytycznej pozostają kluczowym towarem dla
cyberprzestępców. W wielu przypadkach są one pozyskiwane w celu uzyskania
natychmiastowych korzyści finansowych, ale coraz częściej są również nabywane
w celu popełnienia bardziej złożonych oszustw, szyfrowania dla okupu lub
innych form wymuszeń. Przestępczość zorganizowana staje się coraz bardziej
powszechna i stanowi zagrożenie o zasięgu międzynarodowym. Nie bez
znaczenia jest także zniesienie granic między państwami strefy Schengen, co
stanowi także dodatkowe wyzwanie dla organów ścigania. Cyberprzestępcy
bowiem mogą podejmować działania spoza granic Unii Europejskiej, aby
dokonywać szkód w infrastrukturze krytycznej, których skutki mogą być
odczuwalne przez dużą liczbę ofiar, przy minimalnych nakładach i ryzyku po
stronie cybernapastników.
Najsłabszym ogniwem bezpieczeństwa cybernetycznego jest jednak
czynnik ludzki. Wiele wyrafinowanych form ataków inżynierii społecznej
skierowanych jest na pewien rodzaj oszustwa i manipulacji personelu, a bez
odpowiedniego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa może on ujawnić
przestępcom poufne informacje. Przyczyną problemu cyberbezpieczeństwa są
też złe praktyki przedsiębiorstw oraz kultura pracowników w zakresie
bezpieczeństwa cyfrowego (Olszewski 2018).
Według sprawozdania opublikowanego w 2016 roku przez Europol
zakres oraz koszty materialne cyberprzestępczości w porównaniu z poprzednimi
Pytanie o cyberbezpieczeństwo dotyczy nie tylko równowagi między poczuciem
bezpieczeństwa a wolnością, ale i na skoncentrowaniu się - szczególnie w kontekście
cyberrewolucji - na relacji między zyskiem ekonomicznym, a bezpieczeństwem
cybernetycznym (Górka, 2016, s. 49-79).
2
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latami wykazują tendencję wzrostową. Co więcej w dokumencie zauważono, że
liczba nielegalnych działań dokonywanych przy pomocy cybertechnologii
zaczyna w niektórych państwach UE przewyższać liczbę tradycyjnych
przestępstw3. Zjawisko cyberprzestępczości staje się więc coraz bardziej
agresywne, a liczba zaawansowanych ataków cybernetycznych wymierzonych w
międzynarodowe systemy wciąż rośnie. Europejskie Centrum ds.
Cyberprzestępczości (EC3) uczestniczyło w samym 2016 roku w 131 operacjach
cybernetycznych zakończonych sukcesem. Warto zauważyć, że takich akcji
jeszcze dwa lata wcześniej, czyli w 2014 roku było 72. Zmiana ta wskazuje na
rosnące zagrożenie, a także na możliwość zwiększenia efektywności i zdolności
w walce z cyberprzestępczością po stronie sił policyjnych. Może to być także
dowód na lepszą i skuteczniejszą współpracę między instytucjami pochodzącymi
z rożnych państw. Realizacja partnerstwa między służbami na rzecz
cyberbezpieczeństwa stwarza także nowe wyzwania (Sadowski 2017).
W raporcie odnotowane zostało również masowe stosowanie
oprogramowania służącego do oszustw płatniczych. Cyberprzestępcy poszerzają
zakres stosowania wirtualnych walut, takich jak „bitcoin” szczególnie w
odniesieniu do okupu oraz innych form wymuszania płatności (Dallyn 2017).
Zauważono także ścisły związek między osobami tworzącymi specjalistyczne
cybernarzędzia a zorganizowanymi grupami przestępczymi i terrorystycznymi.
Cyberprzestrzeń staje się coraz częściej obszarem do propagowania
ekstremistycznych haseł. W raporcie dostrzeżono także, że cyberprzestępcy w
większym stopniu kierują ataki na instytucje lub osoby o tzw. „wysokiej
wartości”, czyli na cele, które odpowiedzialne są za podejmowanie decyzji lub jej
przekazywanie do innych miejsc w strukturze organizacji. Na cyberataki
narażone są również podmioty, które ze względu na realizację swoich działań
mają dostęp do kluczowych danych bądź też są odpowiedzialne za
funkcjonowanie infrastruktury krytycznej.
Reasumując na podstawie sprawozdania Europolu można
zidentyfikować wiele tendencji, które mogą wskazywać na przyszłe zagrożenia,
ale i na obszary, w których będzie prowadzona polityka bezpieczeństwa
cybernetycznego UE jak i samodzielne działania realizowane w tym zakresie
przez państwa członkowskie.
Strategiczne
wymiary
Unii
Europejskiej
w
zakresie
cyberbezpieczeństwa
Unia Europejska podejmuje działania w celu zapewnienia
bezpieczeństwa cybernetycznego. Głównym jej zadaniem jest zwiększenie
zdolności państw członkowskich do wdrożenia międzynarodowej współpracy w
dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz prowadzenia działań
3

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/relentless-growth-of-cybercrime,
12.11.2017.
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prewencyjnych wobec zjawisk cyberprzestępczości (Bebber 2017). Przykładem
tego są liczne dokumenty, zwane także strategiami, które ustanawiają instytucje
odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego, a także
określają zakres ich kompetencji i zadań.
Ważnym krokiem na drodze do zapewnienia bezpieczeństwa
cybernetycznego było przyjęcie w dniu 7 lutego 2013 roku dokumentu o nazwie
„Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej: otwarta,
bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń” (Buse 2017). Celem strategii jest
określenie zakresu działań, których zadaniem jest i będzie zapobieganie atakom
cybernetycznym, a także zdefiniowanie odpowiednich kroków, które będą
reakcją na skutki cyberincydentów.
W strategii określono pięć uniwersalnych priorytetów, które stanowią
również podstawę do konstruowania cyberstrategii przez państwa członkowskie.
Należą do nich takie zadania jak: osiągnięcie odporności cybernetycznej,
ograniczenie cyberprzestępczości, opracowanie polityki i zdolności w zakresie
obrony cybernetycznej, budowanie zdolności związanej ze wspólną polityką
bezpieczeństwa i obrony, a także rozwój zasobów przemysłowych i
technologicznych na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego. Ponadto 28
kwietnia 2015 roku w kontekście wydarzeń będących zagrożeniem dla państw
członkowskich Unii Europejskiej oraz ich obywateli przyjęto nowe zapisy, które
wprowadzały w zakres polityki cyberbezpieczeństwa trzy nowe cele, którymi są
walka z terroryzmem, zwalczanie przestępczości zorganizowanej oraz
reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa cybernetycznego (Kosiński 2015, s.
222).
W dokumentach sporządzonych przez instytucje europejskie i dotyczące
cyberbezpieczeństwa wskazuje się na potrzebę dzielenia się informacjami za
pośrednictwem Europolu oraz utrzymywania kontaktów z sektorem
bezpieczeństwa krajów członkowskich jak i środowiskiem naukowym
posiadającym wiedzę specjalistyczną w dziedzinie bezpieczeństwa
cybernetycznego4.
Zwalczanie cyberprzestępczości wymusza na instytucjach europejskich
prowadzenie nowej strategii międzynarodowej oraz zainicjowanie ściślejszej
współpracy między państwami w zakresie polityki bezpieczeństwa. Dla
bezpieczeństwa państwa duże znaczenie mają sieci cywilne, które
wykorzystywane są przez wiele instytucji publicznych przy współpracy i
realizacji zadań publicznych z organizacjami prywatnymi. Te ostatnie jednak nie
dysponują środkami prawnymi ani politycznymi umożliwiającymi bezpośrednie
zajęcie się cyberzagrożeniami. Partnerstwo między instytucjami publicznymi a
sektorem prywatnym ma zasadnicze znaczenie, nie tylko dla dzielenia się wiedzą
wywiadowczą czy też dowodami operacyjnymi, ale także przy opracowywaniu
4

https://www.europol.europa.eu/content/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta2016, 12.10.2017 r.
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narzędzi technicznych jak i środków służących egzekwowaniu prawa. Ogrom
wiedzy na temat cyberzagrożeń wymaga scentralizowanego gromadzenia danych
wywiadowczych.
Instytucje unijne rozpoczęły również szereg tzw. inicjatyw miękkich,
czyli działań o charakterze edukacyjnym i promocyjnym, które polegają na m.in.
prowadzeniu Europejskiego Miesiąca Bezpieczeństwa Cybernetycznego.
Dokonywane są także działania odnoszące się do współpracy w zakresie
cyberprzestępczości i wzajemnej pomocy prawnej. Poprzez szkolenia i
podnoszenie świadomości, jak również dostarczanie najlepszych praktyk w
zakresie bezpieczeństwa instytucje unijne wspierają i budują strategię zwalczania
cyberzagrożeń.
Rozwiązanie dzisiejszych problemów związanych z bezpieczeństwem
cyfrowym wymaga wspólnego podejścia wielu instytucji państwowych jak i tych
działających w sektorze prywatnym. W złożonym krajobrazie bezpieczeństwa
takie partnerstwo stają się coraz ważniejsze, zwłaszcza ze względu na szybkość
rozwoju technologii. Współpraca umożliwia m.in. wymianę wiedzy, danych
statystycznych
i
informacji
strategicznych
dotyczących
zagrożeń
cybernetycznych między obiema stronami. Biorąc jednak pod uwagę wciąż nowe
zagrożenia stanowiące również wyzwania dla polityki bezpieczeństwa Unii
Europejskiej oraz odmienność w postrzeganiu cyberzagrożeń między państwami
członkowskimi, można przypuścić, że ustanowienie spójnej międzynarodowej
polityki w dziedzinie cyberprzestrzeni dla Unii Europejskiej będzie przez
następne lata jednym z głównych celów polityki unijnej.
Europol
W ciągu niemal dwóch dekad swego funkcjonowania Europejski Urząd
Policji (Europol) stał się głównym podmiotem w dziedzinie bezpieczeństwa
wewnętrznego w Europie5. Instytucja ta stopniowo zwiększyła swoją zdolność
do kształtowania zewnętrznego otoczenia Unii Europejskiej. Obecnie porządek
światowy nie jest już zdominowany przez dwa mocarstwa, a interesy wielu
podmiotów politycznych krzyżują się, co powoduje, że coraz trudniej jest
przewidzieć dalszy scenariusz wydarzeń. Ponadto intensyfikacja oraz tempo
zmian jakie zaszły w sferze polityki, gospodarki oraz technologii sprawiły, że
rozróżnienie między bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym traci na
znaczeniu (Gruszczak 2001; Błaszczyk 2004).
Misją Europolu zgodnie z definicją zawartą w art. 2 Konwencji o
Europolu jest poprawa skuteczności i efektywności współpracy z organami
państw członkowskich w zapobieganiu i zwalczaniu zjawisk przestępczości
międzynarodowej (Mounier 2009). Pierwotnie konwencja o Europolu
Europol utworzony został na mocy Traktatu z Maastricht z 1992 roku. Jednak dopiero w
lipcu 1999 roku, po tym jak wszystkie państwa członkowskie UE ratyfikowały konwencję,
Europolowi udało się rozpocząć pełną działalność (Rozée, Kaunert, Léonard 2013).
5
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przewidywała, że urząd ten będzie zajmować się wyłącznie sprawami handlu
narkotykami. Jednak stopniowo również inne ważne dziedziny w zakresie
bezpieczeństwa wewnętrznego dodano do zadań tej organizacji. Europol został
zaprojektowany tak, aby wspierać siły policyjne państw członkowskich w walce
z terroryzmem i przestępczością transnarodową. Podstawową działalnością
Europolu jest gromadzenie, wymiana informacji oraz analiza danych
dotyczących zagrożeń (Wagner 2006; Florek-Klęsk 2015). Europol podejmuje
działania operacyjne dotyczące takich zagadnień jak m.in.: terroryzm, narkotyki,
handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne dzieci, nielegalna imigracja,
fałszowanie pieniędzy, oszustwa związane z kartami płatniczymi, przestępczość
w dziedzinie zaawansowanych technologii, przestępstwa związane z własnością
intelektualną, czy też oszustwa związane z podatkiem VAT (Safjański 2009).
W 2009 roku postanowiono przekształcić Europol z organizacji
międzyrządowej na agencję Unii Europejskiej. Jedną z konsekwencji tej decyzji
jest to, że Europol finansowany jest obecnie z budżetu ogólnego Unii
Europejskiej, co zwiększa kontrolę Parlamentu Europejskiego nad tą instytucją,
ponieważ Parlament współuczestniczy w przyjmowaniu budżetu, w tym przy
zatwierdzaniu planu zatrudnienia oraz przy procedurze udzielenia absolutorium.
Stopniowe upodmiotowienie Europolu doprowadziło do tego, że agencja ta
zaczęła odgrywać centralną rolę w ramach współpracy policyjnej Unii
Europejskiej (Carrapiço, Trauner, 2013).
Funkcjonariusze Europolu nie mają uprawnień wykonawczych, tzn. nie
mogą prowadzić działań w zakresie przeszukiwania czy też aresztowania
podejrzanych osób, ale ich działania mają na celu zwiększenie skuteczności
działań wykonawczych policji krajowej. Ponadto państwa członkowskie UE
uzgodniły przyznanie Europolowi „uprawnień operacyjnych” (Wagner, op.cit.).
Traktat Amsterdamski zobowiązuje Radę Europejską do przyjęcia środków
umożliwiających Europolowi udział w dochodzeniach międzynarodowych oraz
prawo do bezpośredniego zwrócenia się do władz państwa członkowskiego o
zbadanie konkretnych przypadków. Funkcjonariusze Europolu mogą
uczestniczyć we wspólnych zespołach dochodzeniowo-śledczych z
funkcjonariuszami policji z państw członkowskich. Można przypuszczać, że
Europol prawdopodobnie będzie posiadał znaczący wpływ na przebieg
dochodzeń ze względu na jego nadrzędny dostęp do danych wywiadowczych.
Europol ma kluczowe znaczenie dla zaangażowania Unii Europejskiej w
zwalczanie przestępczości. Dostrzec to można również w dokumentach, takich
jak program haski i sztokholmski, dotyczących kwestii wymiaru sprawiedliwości
i spraw wewnętrznych, które przyjęte zostały odpowiednio w 2004 i 2010 roku.
W programie haskim uznano, że Europol odgrywa kluczową rolę w realizacji
polityki bezpieczeństwa. W tym celu Europol otrzymał zadanie sporządzania
raportów z corocznych ocen zagrożenia. Sprawozdania te obejmują m.in.
zagrożenia terrorystyczne w UE jak i zjawiska przestępczości zorganizowanej.
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W programie sztokholmskim z 2010 roku stwierdzono, że Europol
powinien stać się węzłem wymiany informacji między organami ścigania państw
członkowskich. Podkreślono również, że Europol powinien bardziej
systematycznie uczestniczyć w operacjach transgranicznych. Program
sztokholmski kładzie nacisk na zwiększenie roli Europolu w zwalczaniu
cyberprzestępczości. Wskazuje także na obszary, które ze względu na zagrożenie
wchodzą zakres szczególnego zainteresowania policji, tj.: przemoc seksualna,
ataki terrorystyczne, ataki na sprzęt elektroniczny oraz sieć cybernetyczną jak i
oszustwa finansowe. Ponadto zawarto wiele umów operacyjnych i
strategicznych pomiędzy Europolem a państwami trzecimi, a także instytucjami
spoza UE, takimi jak Interpol i FBI (Willa 2007).
Zaangażowanie Europolu w działania zwiększające poziom
bezpieczeństwa z pewnością się nasili ze względu na użyteczność tej instytucji i
dobrze ugruntowaną sieć łącznikową oraz możliwość wymiany informacji za
pomocą systemu informatycznego SIENA. Europol działa poprzez ścisłą
współpracę z organami ścigania państw Unii. Głównymi elementami tych
stosunków są krajowe jednostki Europolu, które służą jako kontakt między
organami tego kraju a Europolem. Każde państwo członkowskie wyznacza do
tego organu oficerów łącznikowych.
Od momentu rozpoczęcia swej działalności w zakresie bezpieczeństwa
(czyli od 1999 roku) Europol napotykał trudności, które ograniczały jego
osiągnięcia, zwłaszcza w dziedzinie walki z terroryzmem. Po pierwsze, organy
ścigania państw członkowskich niechętnie przekazywały informacje Europolowi
lub też niechętnie korzystały z jego źródeł z powodu braku zaufania. Wynikało
to z tego powodu, że wiele krajowych służb od dawna funkcjonowało w
nieformalnych relacjach, które dotyczyły wzajemnej wymiany informacji i mając
też większe zaufanie do tej formy współpracy. Ponadto tak funkcjonujące relacje
między organami ścigania były postrzegane jako bardziej elastyczne oraz
pragmatyczne niż działania za pośrednictwem Europolu (Rozée, Kaunert,
Léonard 2013). Przeszkodą w budowaniu współpracy między służbami państw
członkowskich a Europolem może być także ograniczony poziom wiedzy na
temat funkcjonowania Europolu i jego zadań. Kultura policyjna stanowi również
barierę we wzajemnych stosunkach, ponieważ organy ścigania mogą niechętnie
przekazywać innym słuzbom informacje wywiadowcze, które były trudne do
uzyskania.
Od samego początku istnienia Europolu jego rola w zwalczaniu
cyberprzestępczości stale rosła. Stopniowo też w strukturze tej organizacji
zaczęły tworzyć się badawcze zaplecza kryminalistyczne. Europol przygotowuje
i przeprowadza także szkolenia dotyczące cyberprzestępczości przez
wyspecjalizowanych funkcjonariuszy policji w państwach członkowskich UE
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oraz w państwach kandydujących do UE6. Wysoka renoma Europolu - wśród
służb policyjnych - jako organizacji skutecznie zwalczającej cyberprzestępczość
zaczęła być budowana w wyniku wspólnie przeprowadzonych operacji, takich
jak „Karnawał w Wenecji”7 czy też operacja „Komfort”8.
Można stwierdzić, że zwalczanie cyberprzestępczości jest dziedziną, w
której Europol wykazał znaczne zdolności oferując swoje umiejętności i wiedzę
organom ścigania w państwach członkowskich. Chociaż sama agencja nie ma
uprawnień do aresztowania, to jednak zatrzymanie wielu osób wynika
bezpośrednio z dochodzeń do których przyczynił się Europol.
Wzrost zarówno liczby podmiotów cyberprzestępczych, jak i możliwości
angażowania się w wysoce dochodowe nielegalne działania są jedną z głównych
przyczyn popularności cyberprzestępstw. Przykładem tego jest jeden z
najważniejszych trojanów bankowych „Zeus”, który był dostępny na forach
hakerów i stanowił duże zagrożenie nie tylko dla systemu bankowego, ale i
stabilności finansowej wielu państw. Szacuje się, że cyberprzestępcy na skutek
Najczęściej spotykaną formą oszustw jest atak „phishingowy”, czyli oszustwo polegające
na wyłudzaniu poufnych informacji, takich jak nazwy użytkowników, hasła i dane z kart
kredytowych przy pomocy technik inżynierii społecznej. Główną metodą ataków typu
„phishing” jest używanie wiadomości e-mail. Cyberprzestępcy mogą wykorzystywać te ataki
wymierzone przeciwko użytkownikom w celu uzyskania dostępu do danych lub dokonania
zmian określonych parametrów w tym także finansowych. Innymi słowy, głównym celem
ataku phishingowego jest ustanowienie fałszywej komunikacji, która jest zazwyczaj
inicjowana za pomocą poczty elektronicznej zawierającej fałszywy adres URL pochodzący
ze strony internetowej banku lub jednostki rządowej. Ataki phishingowe zostały po raz
pierwszy szczegółowo opisane w 1987 roku, chociaż termin ten został po raz pierwszy użyty
w 1996 roku (Jansson, Solms, 2013).
7
Włoska policja oraz Europol odkryły grupę przestępczą, która instalowała złośliwe
oprogramowanie na niezabezpieczonych serwerach internetowych przedsiębiorstw, co
służyło dystrybucji materiałów pornograficznych z udziałem dzieci. Włoska policja
przekazała dane dotyczące zainfekowanych stron internetowych, które zostały
rozpowszechnione przez Europol do wszystkich organów ścigania UE, a także do państw i
agencji, z którymi Europol współpracuje. Dalsze badania wykazały, że właściciele serwerów
internetowych nie byli świadomi problemu i nie byli także zaangażowani w działalność
przestępczą, a ich serwery zostały zainfekowane z powodu braku bezpieczeństwa Internetu.
Grupa przestępcza odpowiedzialna za złośliwe oprogramowanie pochodziła z Europy
Wschodniej. Włoska Policja współpracując z Europolem opracowała strategie śledzenia
transferu pieniędzy odkrywając w ten sposób klientów nielegalnych treści. W wyniku tej
operacji ponad 1 000 serwerów internetowych na całym świecie zostało „wyczyszczonych” z
nielegalnych zasobów (https://www.europol.europa.eu, 12.11.2017 r.).
8
Na początku 2010 roku holenderska policja otrzymała informacje z holenderskiego
hostingu internetowego, że na jednym z serwerów ich klienta cyberprzestępcy umieścili
materiały przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci. Pliki dziennika tego serwera z
wykrytymi nielegalnymi treściami przesłano do baz danych Europolu. Funkcjonariusze
Europolu przeanalizowali dane i przekazali sprawozdania z analiz wszystkim
zainteresowanym państwom. W trakcie analizy zidentyfikowano aż 3 931 celów na terenie
UE oraz 6 041 osób spoza niej, mających związek z nielegalnymi treściami
(https://www.europol.europa.eu, odczyt z dnia: 12.11.2017 r.)
6
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tego oprogramowania ukradli dziesiątkom tysięcy osób poufne informacje
dotyczące ich rachunków bankowych, które opiewały na ponad 2 miliony euro.
W 2015 roku wspólny zespół dochodzeniowy złożony z śledczych z sześciu
krajów, koordynowany przez Eurojust i Europol, aresztował ukraińską grupę
przestępczą zajmującą się cyberprzestępczością, która opracowała i
rozpowszechniała różne wersje tego oprogramowania (Leon 2014). Innym,
równie groźnym trojanem bankowym, który zainfekował tysiące komputerów
okazało się oprogramowanie o nazwie „Shylock”. Program ten kradł poufne
informacje dotyczące bankowości internetowej i dokonywał oszustw
finansowych podczas transakcji9. Operacja, która miała na celu eliminację
szkodliwego oprogramowania oraz aresztowanie osób odpowiedzialnych za
zainfekowanie systemów komputerowych, była koordynowana przez Europol i
obejmowała współpracę jednostek ds. cyberprzestępczości z różnych krajów i
CERT-UE.
Po atakach terrorystycznych w Paryżu w 2016 roku niektórzy europejscy
politycy wzywali publicznie do zwiększenia uprawnień agencji. Charles Michel,
premier Belgii, zaproponował nawet, aby UE utworzyła „europejski
odpowiednik CIA”10. Można przypuszczać, że pomysły i inicjatywy polityczne
wywołane po części dramatycznymi wydarzeniami oraz zwiększającym się
zagrożeniem spowodują przyspieszenie ewolucji w kierunku budowy
ponadnarodowej służby o znacznie większych kompetencjach oraz
możliwościach wywiadowczych i kontrwywiadowczych.
System informacyjny Europolu
System informacyjny Europolu jest narzędziem za pomocą którego
agencja wspiera prowadzone dochodzenia w państwach członkowskich. Grupy
dochodzeniowe otrzymują wsparcie zespołów analizujących pliki AWF
(Analysis Work Files) w postaci danych wywiadowczych, analiz oraz pomocy
ekspertów. Dochodzenia krajowe prowadzą do uzyskania informacji, które są
dostarczane za pośrednictwem bezpiecznych kanałów komunikacji do jednostki
analitycznej Europolu. Tworzy się zamknięty obieg danych w taki sposób, że
prowadzone dochodzenia dostarczają sobie nawzajem nowych informacji. W
ten sposób baza ta działa jako centralny punkt umożliwiający korzystanie z
informacji w śledztwach krajowych uzyskanych z innych państw11.
Ponadto państwa członkowskie za pośrednictwem swoich biur
łącznikowych mogą także bezpośrednio wymieniać dane dotyczące
podejrzanych osób za pośrednictwem systemu wymiany informacji (InfoEx).
Również utworzona platforma na bazie Europejskiego Centrum ds. Walki z
Shylock malware has taken a hit from Europol, „Progressive Digital Media Technology
News”, 11. 07. 2014.
10
https://www.ft.com/content/0a070084-aa8c-11e6-9cb3-bb8207902122, 12.09.2017 r.
11
Europol Information Management, źródło:
moi.mk/.../Europol%20Products%20and%20Services-Booklet.pdf, 12.11.2017 r.
9
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Cyberprzestępczością zawiera takie elementy jak: system (I-CROS)
umożliwiający zgłaszanie przestępstw w Internecie. Posiada narzędzia poprzez,
które agencje krajowe mogą składać sprawozdania oraz internetowe ekspertyzy
kryminalistyczne dzięki platformie (I-FOREX) zawierającej informacje
wykorzystywane głównie do szkolenia i wymiany informacji między policją z
poszczególnych państw.
System informacyjny Europolu gromadzi dane w sprawie zarówno
podejrzanych jak i osób skazanych, do których policja państwa członkowskiego
ma dostęp poprzez krajowe biura łącznikowe. Dodatkowo zbierane są
informacje na temat ewentualnych świadków oraz osób związanych lub
utrzymujących możliwy kontakt z przestępcami. Celem pozyskanych treści jest
badanie struktur przestępczości zorganizowanej. Wyniki tych analiz są następnie
przedstawiane państwom członkowskim, które z kolei mogą wszczynać
dochodzenia. Dane Europolu pochodzą z państw członkowskich za
pośrednictwem krajowych biur łącznikowych. Funkcjonariusze Europolu
wprowadzają dane, które uzyskali również z trzeciego źródła, czyli od państwa
nienależącego do UE lub od organizacji międzynarodowych (Wagner, op.cit.).
Taka wymiana danych odbywa się w ramach odpowiednich umów o
współpracy, a ich postanowienia były negocjowane przez m.in. Europol.
Jak wskazano wcześniej jednym z głównych zadań Europolu jest
gromadzenie i analiza danych wywiadowczych dostarczanych przez państwa
członkowskie lub pozostałe państwa, organizacje międzynarodowe bądź
dostępne źródła informacji. Agencja używa do wymiany informacji,
bezpiecznych instrumentów, takich jak SIENA, co pozwala jej na zachowanie
poufnej wymiany danych między zainteresowanymi państwami. Narzędzie to
zapewnia również wysoką zdolność do współdziałania z innymi systemami na
poziomie europejskim oraz państwami współpracującymi z UE. Na przykład
tylko w 2012 roku dzięki współpracy w ramach systemu SIENA wszczęto
postępowanie w 15,949 przypadków. Bardzo wymowna jest także skala
komunikatów operacyjnych, która w liczbie 414,334 informacji, była
prowadzona między służbami (Ambrozie, 2014).
Oprócz danych na temat osób podejrzanych i skazanych, system
obejmuje również dane osób, które miały powiązania z określonym
przestępstwem (takich jak świadkowie i ofiary). Z uwagi na wrażliwość tego typu
danych, baza ta nie jest otwarta dla wszystkich funkcjonariuszy. Jedynie śledczy
z państw członkowskich uczestniczący w systemie przetwarzania informacji o
określonych obszarach przestępczości mogą mieć do nich dostęp.
Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością
W 2013 roku Europol utworzył Europejskie Centrum ds. Walki z
Cyberprzestępczością (EC3), które działa na rzecz ochrony obywateli
europejskich i państw członkowskich UE. Na poziomie operacyjnym EC3
koncentruje się na nielegalnych działaniach internetowych prowadzonych przez
- 96 -

Górka, M., 2018, Wybrane aspekty polityki cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej na
przykładzie Europolu, Przegląd Geopolityczny, 25, s. 86-103.

zorganizowane grupy przestępcze takie jak: ataki na e-bankowość oraz inne
internetowe transakcje finansowe, wykorzystywanie seksualne nieletnich,
cyberataki skierowane na systemy infrastruktury krytycznej w UE. Instytucja
oferuje także wsparcie dla krajowych organów ścigania w ich wysiłkach na rzecz
zwalczania cyberprzestępczości (Safjański 2016; Buse 2017).
Jednym z przykładów skuteczności EC3 jest operacja „Onymous” z
listopada 2014 roku, która przeprowadzona została w oparciu o współpracę z
ponad 15 służbami z krajów członkowskich. Celem tej akcji było ograniczenie
działań w tzw. „darknecie”, czyli w przestrzeni, która jest trudno dostępna i
znana tylko nielicznym użytkownikom. Ponadto miejsce to opiera się na
anonimowości użytkowników, a przeprowadzane transakcje najczęściej dotyczą
nielegalnych towarów i usług jak: narkotyki, broń palna, skradzione dane wraz z
kartami kredytowymi, fałszywe paszporty, a także narzędzia komputerowe wraz
z radami, wskazówkami lub specyficznymi usługami ze strony hakerów. Na
skutek tej operacji zidentyfikowano 400 internetowych adresów użytkowników
oraz zarekwirowano podobną liczbę serwerów komputerowych12.
Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
(ENISA)
Wraz z rozwojem polityki cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej
utworzona została w 2004 roku Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa
Sieci i Informacji (ENISA), która stanowi centrum wiedzy specjalistycznej w
zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Jej głównym zadaniem jest
pomaganie państwom członkowskim w zapobieganiu problemom związanym z
bezpieczeństwem informacji. Agencja ściśle współpracuje z państwami
członkowskimi i sektorem prywatnym w celu zapewnienia doradztwa i
rozwiązań. Jej działania obejmują ogólnoeuropejskie ćwiczenia w zakresie
bezpieczeństwa
cybernetycznego,
opracowanie
krajowych
strategii
bezpieczeństwa cybernetycznego oraz współpracę z zespołami na poziomie
państw narodowych reagującymi na zagrożenia i incydenty bezpieczeństwa w
cyberprzestrzeni tzw. CSIRT (ang. Computer Security Incident Response
Team). ENISA zajmuje się także wspieraniem potencjału technologicznego i
intelektualnego, który wzmacniałby politykę bezpieczeństwa w kwestii ochrony
danych
osobowych
oraz
identyfikowaniem
możliwych
zagrożeń
cybernetycznych (Buse, op.cit.). Agencja ta opracowuje i publikuje również
sprawozdania dotyczące kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego. W
najnowszym raporcie z 2016 roku autorzy zauważyli groźną tendencję do
zwiększonego występowania przypadków złośliwego oprogramowania,
cyberataków oraz odmowy świadczenia usług w wyniku paraliżu systemów
operacyjnych.
Podkreślono
również
znaczenie
czynników
poza
12

https://www.justice.gov/opa/speech/attorney-general-loretta-e-lynch-addresses-europeancybercrime-center-europol, odczyt: 06.10.2017 r.
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technologicznych, które mają ogromny wpływ na manipulacje, uszkodzenia czy
też na takie zjawiska jak kradzieże i wycieki poufnych danych.
Współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa
Dużym wyzwaniem jest współpraca operacyjna między rządami
europejskimi, a strukturami UE. Europol, Eurojust (Europejska Jednostka
Współpracy Sądowej) oraz ENISA pełnią rolę instytucji współpracujących z
organami krajowymi. Istotną rolę odgrywa również Centrum ds.
Cyberprzestępczości Europolu (EC3), które stało się ośrodkiem koordynacji
międzynarodowego wsparcia dla wspólnych działań organów ścigania
związanych z cyberprzestrzenią. EC3 pomaga państwom członkowskim, a także
służbom o charakterze międzynarodowym w zwalczaniu cyberprzestępczości
poprzez wykorzystanie infrastruktury i sieci Europolu, która służy m.in. do
wymiany informacji wywiadowczych (Gruszczak 2009; Korajda 2016).
Dzielenie się wiedzą i współpraca w zakresie incydentów pozostają
dobrowolne, a zatem do państw członkowskich należy dążenie do bliższej
współpracy. Pomimo wielu wyzwań, dostrzec można znaczący postęp i poprawę
w zakresie współpracy międzynarodowej w ciągu ostatnich kilku lat. Na
poziomie polityki bezpieczeństwa, pojawiło się wiele inicjatyw na rzecz poprawy
i harmonizacji przepisów, takich jak Network and Security (NIS) dyrektywy
przyjętej przez Parlament Europejski w marcu 2015 roku13. Ponadto inicjatywy
do podjęcia współpracy od dawna widoczne są w kontaktach z licznymi
partnerami politycznymi, w tym Chinami, Indią, Koreą Południową i Japonią14.
Warto wspomnieć, że prowadzony dialog UE ze Stanami Zjednoczonymi
pomógł obu podmiotom skoordynować wspólne podejście do polityki
bezpieczeństwa cybernetycznego w większości kluczowych obszarów dla
gospodarki państwa. Można odnotować również zauważalną zbieżność
kierunków polityki USA i UE. Przykładem tego jest ustawa uchwalona w 2015
roku przez Kongres Stanów Zjednoczonych, a także rozporządzenie prezydenta
Obamy z 2015 roku. Oba dokumenty dotyczą przede wszystkim zwiększenia
szybkości, regularności i centralizacji w procesie wymiany informacji między
sektorem publicznym a prywatnym15.
Europol, za pośrednictwem EC3, uczestniczył w licznych operacjach z
organami ścigania Stanów Zjednoczonych w celu zlikwidowania
cyberprzestępczości. Współpracował z partnerami sektora prywatnego takimi
13

EUROPOL's Master Keystroke: The architecture of cyber superiority in a crime-free EU,
źródło: http://chicagopolicyreview.org/2015/01/21/europols-master-keystroke-thearchitecture-of-cyber-superiority-in-a-crime-free-eu, 11.11.2017 r.
14

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)564
374, 12.11.2017 r.
15
R. Tehan, Cybersecurity Legislation, Hearings, and Executive Branch Documents, źródło:
https://fas.org/sgp/crs/misc/R43317.pdf, 09.10.2017 r.
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jak Microsoft i Symantec, aby w zlikwidować jeden z najbardziej szkodliwych
botnetów (Ilves, Evans 2016).
W 2015 roku w ramach operacji „Bugbite” będącej efektem współpracy
FBI i Europolu udało się usunąć w „darknecie” jedno z najbardziej
rozbudowanych
forum
cyberprzestępczości16.
Komunikacja
między
cyberprzestępcami odbywa się najczęściej w tego typu zakonspirowanych
sieciach internetowych. A zatem fora, na których cyberprzestępcy dzielą się
informacjami znajdują się w tzw. „darknecie”, który zawiera wiele treści na
temat m.in. nielegalnych materiałów czy też narzędzi do ataków
cybernetycznych (Moore, Rid 2016).
Badacze wskazują na prawdopodobieństwo zwiększonego wykorzystania
wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych, ponieważ mogą one mieć
pozytywny efekt w walce z przestępczością międzynarodową (Occhipinti 2015).
Współpraca EC3 z przedstawicielami policji z państw członkowskich UE polega
m.in. na dostarczaniu wsparcia analitycznego, prawnego oraz technicznego.
Instytucja ta współpracuje także z 19 państwami nienależącymi do UE, jak np.:
Rosja, Ukraina, Kolumbia, Turcja i Stany Zjednoczone. EC3 współpracuje także
z Centrum Doskonalenia Obrony przed Cyberatakami NATO w Tallinie
(Bossong, Wagner 2017).
Bardzo dobrym przykładem wysiłków EC3, w celu zaspokojenia
potrzeb państw członkowskich w efektywnej współpracy globalnej w walce z
cyberprzestępczością jest powołanie Wspólnej Grupy Zadaniowej ds. Walki z
Cyberprzestępczością (Joint Cybercrime Action Taskforce J-CAT). Jest to
międzynarodowy zespół zadaniowy i operacyjny, do którego należą organy
ścigania z krajów UE jak i spoza UE, pod przewodnictwem brytyjskiej
Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA)17. Został on uruchomiony w celu
walki z przestępczością w Internecie poprzez łączenie zasobów pochodzących
od państw członkowskich UE oraz od kluczowych partnerów z całego świata.
Organy ścigania nie mogą walczyć z cyberprzestępczością w izolacji.
Dlatego EC3 nie tylko stawia duży nacisk na rozwój relacji z organami ścigania i
spoza Europy, ale także dociera do sektora prywatnego, środowisk
akademickich i organizacji partnerskich, takich jak ENISA, CEPOL, Eurojust i
Interpol18.

16

https://www.europol.europa.eu/content/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta2016, odczyt z dnia: 07.10.2017 r.
17
https://www.cbronline.com/cybersecurity/solutions/uk-to-lead-europols-newinternational-cybercrime-taskforce-020914-4359118, 07.10.2017 r.
18
Europol podejmuje ścisłą współpracę z Interpolem polegająca na przeprowadzaniu
wspólnych operacji wymierzonych w działalność osób, których działania w cybersieci, mogą
stanowić zagrożenie dla m.in. sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej jak
systemy energetyczne czy telekomunikacyjne (Safjański, 2015).
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Zakończenie
Po 20 latach od ataków cybernetycznych na Estonię w 2007 roku można
stwierdzić, że przestrzeń publiczna wraz z infrastrukturą państwa jest narażona
na znacznie większe zagrożenie niż do tej pory. Unia Europejska stoi również w
obliczu tego samego rodzaju cyberprzestępstw, z którymi niemal na co dzień
zmagają się instytucje w sektorze prywatnym, począwszy od losowych po
przemyślane i ukierunkowane cyberataki. Mimo środków zapobiegawczych
cyberprzestępcy na całym świecie nadal uzyskują dostęp do tych sieci, w tym do
sieci będących elementem infrastruktury krytycznej.
Rewolucja cyfrowa zmieniła podstawowe środowisko, w którym działają
rządy, co wymaga zwiększenia poziomu transgranicznej współzależności i
łączności. Państwa europejskie odpowiedziały na potrzebę współpracy poprzez
nowe inicjatywy na poziomie państwowym oraz ponadnarodowym. Istnieją
jednak pewne trudności w zwalczaniu cyberprzestępczości w obszarze polityki
europejskiej. Jednym z takich głównych problemów jest brak możliwości
współpracy prawno-sądowej z państwami spoza Unii Europejskiej. Dlatego
wciąż dużym wyzwaniem w zakresie polityki cyberbezpieczeństwa jest
harmonizacja norm i zapisów prawnych dotyczących takich działań jak
identyfikacja sprawców i przekazywanie danych na ich temat oraz prowadzenie
działań śledczych mających doprowadzić sprawców przed wymiar
sprawiedliwości.
W ostatniej dekadzie UE uznała, że bezpieczeństwo cybernetyczne jest
kluczowym wyzwaniem dla polityki bezpieczeństwa, wyrazem tego jest
przyjmowanie coraz bardziej ambitnych strategii, tworzenie nowych organizacji
oraz wprowadzanie przepisów mających na celu przeciwdziałanie
cyberzagrożeniom. Dotychczasowe regulacje oraz działania poszczególnych
instytucji unijnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo tworzą skuteczny
unijny system ochrony obywateli, przedsiębiorstw i instytucji publicznych w
Europie. Pamiętać jednak należy, że na skutek udanych i widocznych działań
organów ścigania takich jak operacja „Onymous” cyberprzestępcy mogą
zintensyfikować wysiłki poprzez skuteczniejszy proces anonimizacji i
szyfrowania swoich działań.
UE podejmuje działania w celu zwiększenia odporność na ataki
cybernetyczne. A zatem odgrywa ona istotną rolę w kształtowaniu europejskiego
krajobrazu bezpieczeństwa cybernetycznego, głównie poprzez prawodawstwo
oraz podległe jej instytucje, które w założeniu mają zapobiegać oraz szybko i
skutecznie reagować na zaistniałe już cyberprzestępstwa. W tym zakresie główną
instytucją jest Europol, będący jednocześnie centralnym punktem współpracy
policyjnej w Europie. Jego zadania odnoszące się do cyberbezpieczeństwa
można podzielić na trzy główne obszary: pierwszym z nich są oszustwa online
dokonywane przez zorganizowane grupy przestępcze; drugim przestępczość
wymierzona w konkretne grupy społeczne (na przykład wykorzystywanie
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seksualne dzieci w Internecie) i trzecim to cyberataki skierowane na krytyczne
systemy infrastruktury i informacji w Unii Europejskiej.
Europol ma na celu nawiązywanie i utrzymywanie współpracy ze
środowiskiem akademickim oraz przemysłem, dzięki czemu organy ścigania
mają możliwość prowadzenia analizy oraz wzajemnej wymiany wiedzy i
doświadczeń z obszaru cyberbezpieczeństwa. Cyberprzestrzeń jest także
narzędziem wspomagającym funkcjonowanie Europolu, który za pomocą
nowych technologii powoli staje się wiodącą instytucją, która zbiera informacje
na temat przestępczości. W odniesieniu do tak realizowanego celu
strategicznego, Europol może stać się głównym ośrodkiem wsparcia dla działań
europejskich organów ścigania.
W strategicznym interesie UE leży zapewnienie, by narzędzia
bezpieczeństwa cybernetycznego rozwijały się w sposób umożliwiający rozwój
gospodarki cyfrowej, chroniąc jednocześnie państwo i jego obywateli.
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Selected aspects of European Union cyber security policy on the example
of Europol
Combating cybercrime can not be carried out solely by law enforcement authorities,
without closer international cooperation. To fight cyber threats, security services also
need to work together with academia and the private sector. Changes in the governance
structure at the state and supranational level result from the dominant role of
cyberspace. Its defence in a changing world must be understood both nationally and
internationally. The Internet is also an environment that opens up new perspectives for
the European Union's policy.
The aim of this article is to conceptualize the framework of Internet governance in order
to improve the control over cyber security by European Union institutions, with
particular focus on Europol. Since non-State actors and state entities are increasingly
trying to illegally obtain data, engage in fraud and even destabilise the political
situation through disinformation activities in cyberspace, Europol is therefore beginning
to play an increasingly important role in the field of security policy.
Key words: Europol, European Union, security policy, cybersecurity,
cybercrime.
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ZNACZENIE POLITYCZNO-MILITARNE
PRZESMYKU SUWALSKIEGO

Abstrakt:
Artykuł zawiera analizę problemu wynikającego z istnienia przesmyku
suwalskiego, jego uwarunkowania polityczno-militarne oraz znaczenie z punktu
widzenia Federacji Rosyjskiej i NATO. Autor podsumowuje także potencjał militarny
państw znajdujących się w sąsiedztwie tego obszaru, tj. Federacji Rosyjskiej, Białorusi,
Polski i Litwy. Autor wykazuje, że sprzeczne interesy mocarstw w tym obszarze o
dużym znaczeniu strategicznym mogą doprowadzić do konfliktów i stwarzają
zagrożenie dla bezpieczeństwa przyległych obszarów.
Słowa kluczowe: Federacja Rosyjska, Przesmyk Suwalski, NATO, Polska.
Przesmyk Suwalski (Suwalki gap) stał się potencjalnie jednym z
najbardziej zapalnych punktów na kuli ziemskiej. Oczywiście nie jest to tak
niebezpieczne miejsce jak Półwysep Koreański czy Bliski Wschód, jednakże
wraz z postępującym pogarszaniem się stosunków na linii Moskwa - Zachód po
2014 roku, staje się potencjalnym miejscem konfliktu.
Przesmyk suwalski to obszar graniczny oddzielający terytoria należącego
do Rosji Obwodu Kaliningradzkiego od Białorusi. Obejmuje on około 100kilometrowy odcinek granicy między Litwą a Polską wraz z jej zapleczem. Na
pierwszy rzut oka jest to tylko granica między dwoma państwami należącymi
zarówno do Unii Europejskiej jak i do NATO, jednakże spoglądając z szerszej
geopolitycznej perspektywy widać, że z punktu widzenia Moskwy przesmyk
suwalski jest poważnym problemem (Kisielewski 2017). Z powodu jego
istnienia, Federacja Rosyjska jest bowiem pozbawiona bezpośredniego dostępu i
komunikacji lądowej z Obwodem Kaliningradzkim, czyli obszarem niezwykle
ważnym dla realizacji celów politycznych wobec państw bałtyckich i Polski,
gdzie skoncentrowane są znaczne rosyjskie siły wojskowe (Ryc. 1).
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Ryc. 1. Lokalizacja przesmyku suwalskiego

Źródło: http://amerbroker.pl/?go=content&action=show&id=468.

Obwód Kaliningradzki (dawna północna część Prus Wschodnich z jej
stolicą Königsbergiem) został włączony do Rosyjskiej SRR po zakończeniu II
Wojny Światowej. Po wysiedleniu ludności niemieckiej rozpoczął się proces
zasiedlania tego terytorium przez nowych osadników, głównie Rosjan. W trakcie
funkcjonowania ZSRR nie było większych problemów z transportem towarów i
z zaopatrzeniem dla sił zbrojnych stacjonujących w Obwodzie Kaliningradzkim.
Rozpad ZSRR i odłączenie się Litwy wymusiły rewitalizację strategii i także
podniosły się koszty utrzymania enklawy. Objęcie funkcji prezydenta przez
Władimira Putina rozpoczęło odbudowę pozycji Rosji, a co za tym idzie jej sił
zbrojnych. Rozpoczęte duże reformy w 2007 roku dały efekty już podczas
wojny pięciodniowej. Aneksja Krymu, wojna w Donbasie jak i działania w Syrii
dowiodły, że rosyjska armia stała się bardziej nowoczesna i odeszła od wzorców
z czasów Związku Radzieckiego (Herasymenko 2016; Wiśniewski 2013).
Obwód Kaliningradzki dla ZSRR, później dla Federacji Rosyjskiej stał
się "niezatapialnym lotniskowcem", a także bazą dla Floty Bałtyckiej. Pozwala to
na zachowanie strefy wpływu i wywieranie presji na kraje położone wokół
Morza Bałtyckiego. Rozszerzenie NATO na kraje bałtyckie, a także inne
państwa byłego bloku wschodniego, było doskonałym pretekstem dla Moskwy,
aby utworzyć z Obwodu Kaliningradzkiego swoistą bazę wojskową
umiejscowioną daleko na zachodzie, wśród państw należących do wspólnoty
euroatlantyckiej.
Federacja Rosyjska od 1991 roku utrzymywała dość znaczne siły w
Obwodzie Kaliningradzkim, ale o niewielkiej wartości bojowej. Nie
dysponowały one większymi zdolnościami do prowadzenia działań bojowych
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tak jak i większość rosyjskich jednostek wojskowych do czasów reform Putina.
Wyposażone były w niezmodernizowany sprzęt, a nawet sprzęt znacząco
przestarzały. Po dojściu do władzy przez Putina rozpoczęto reformy i
modernizację sił zbrojnych. Wojska rosyjskie stacjonujące w Obwodzie
Kaliningradzkim należą do Zachodniego Okręgu Wojskowego, który w procesie
modernizacji jest traktowany priorytetowo (Depczyński 2015; 2016).
W okresie ZSRR Obwód Kaliningradzki był bardzo mocno
zmilitaryzowany. Na jego terenie w 1988 stacjonowały 4 dywizje (2 dywizje
czołgów i 2 dywizje strzelców zmotoryzowanych)1, a także brygada WDW, pułki
śmigłowców, eskadra lotnicza, brygady i pułki artylerii i inne jednostki. Wraz z
rozpadem ZSRR rozpoczęto proces reorganizacji i zmniejszania liczebności
całych sił zbrojnych. Dodatkowo do Kaliningradu też trafiały jednostki
wycofywane z Czechosłowacji, Polski czy NRD, które na miejscu były
przeformowywane bądź rozwiązywane.
W 2000 roku w obwodzie Kaliningradzkim stacjonowało ok. 25 tysięcy
żołnierzy różnych formacji, co głównie było rezultatem trwających jeszcze
reorganizacji. Wobec dużych reform w systemie dowodzenia w grudniu 2010
roku ograniczono liczebność wojskową do ok. 12-14 tysięcy czyli do jednej
dywizji.2 Wraz z dostawami nowoczesnego sprzętu potencjał wojskowy w
regionie znacząco się podwyższył. Od 2010 roku jednostki stacjonujące w
obwodzie były utrzymywane w wysokim stanie gotowości bojowej i pełnych
stanach osobowych. Na terytorium obwodu znajdują się bazy przechowywania
sprzętu wojskowego (według publicznych informacji są ich cztery)3. Umożliwia
to bardzo szybkie przerzucanie żołnierzy i rozwinięcie kolejnych jednostek w
enklawie.
Obecnie w skład rosyjskich wojsk w Kaliningradzie wchodzą: 336.
Samodzielna Gwardyjska Brygada Piechoty Morskiej (Bałtyjsk), 79. Gwardyjska
Brygada Zmotoryzowana (Gusiew), 7. Samodzielny Pułk Strzelców
Zmotoryzowanych (Kaliningrad) i jednostki artylerii (uzbrojone w systemy
Toczka i Iskander), specnazu, obrony wybrzeża, obrony przeciwlotniczej.4
Wedle danych z grudnia 2010 roku (od tego okresu nie było informacji o
ewentualnej zmianie ilości sprzętu wojsk lądowych, jednak większość sprzętu
przechodzi lub przeszła modernizację)5 w enklawie jest ok. 800 czołgów, 1200
wozów opancerzonych, 345 systemów artyleryjskich oraz 170 śmigłowców i
1

http://dziennikzbrojny.pl/artykuly/art,2,6,6819,armie-swiata,potencjal,rosyjskie-silyzbrojne-w-kaliningradzie [dostęp 17.02.2018]
2
http://www.numbers-stations.com/articles/russian-military-in-kaliningrad/ [dostęp
17.02.2018]
3
http://dziennikzbrojny.pl/artykuly/art,2,6,6819,armie-swiata,potencjal,rosyjskie-silyzbrojne-w-kaliningradzie [dostęp 17.02.2018]
4
http://numbers-stations.com/files/kalin.pdf [dostęp 17.02.2018]
5
http://dziennikzbrojny.pl/artykuly/art,2,6,6819,armie-swiata,potencjal,rosyjskie-silyzbrojne-w-kaliningradzie [dostęp 17.02.2018]
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samolotów. Na terenie Kaliningradu są istotne instalacje radarowe oraz ważne
ośrodki dowodzenia i łączności dla Floty Bałtyckiej (Bałtyjsk, Kaliningrad). Na
podstawie tych danych można oszacować, że w Kaliningradzie przechowywany
jest sprzęt przynajmniej dla dodatkowych trzech brygad zmotoryzowanych bądź
zmechanizowanych, czyli co najmniej dodatkowej dywizji ogólnowojskowej
(Ryc. 2).6 Daje to dużą swobodę działania operacyjnego dla rosyjskich
dowódców. Jedynym problemem jest niewielka powierzchnia samego obwodu
Kaliningradzkiego (ok. 15 tysięcy km²; dla porównania województwo warmińsko
- mazurskie ma ponad 24 tys. km²), co utrudnia działania ćwiczebne na większą
skalę (zwłaszcza powietrzne).
Ryc. 2. Dyslokacja Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w Obwodzie Kaliningradzkim

Źródło: Kisielewski, 2017, str. 58

Od czasu rozpoczęcia działań wojennych na Ukrainie władze państwa
rosyjskiego znacząco uzupełniają i modernizują swoje siły w Obwodzie
Kaliningradzkim. Od 2014 roku nowoczesny sprzęt lotniczy został dostarczony
do jednostek w enklawie oraz tworzono nowe pułki lotnicze7. Głównym
sukcesem modernizacyjnym było dostarczenie nowoczesnego sprzętu do 152.
Gwardyjskiej Brygady Rakietowej - system Iskander-M.8 Jest to nie tylko
wzmocnienie potencjału militarnego, ale także znaczące wzmocnienie siły
politycznej. Ten system rakietowy ma w zasięgu znaczną część Europy, więc
poważnie zagraża jej bezpieczeństwu. System Iskander występuje w dwóch
http://mojspo.blogspot.com/2014/12/rosyjska-brygada-zmechanizowana.html [dostęp
24.02.2018]
7
http://www.defence24.pl/mysliwce-su-27sm3-i-su-35-w-kaliningradzie [dostęp 17.02.2018]
8
http://www.defence24.pl/iskandery-w-kaliningradzie-na-stale-od-przyszlego-roku [dostęp
04.03.2018]
6
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głównych wariantach: Iskander-M i Iskander-K. Pierwszy z nich ma zasięg do
ok. 500 km9, drugi natomiast z racji zastosowania innego pocisku ma zasięg od
480 km do nawet 5500 km.10 Drugi z wariantów pozwala więc na rażenie celów
w całej niemal Europie.
Rosjanie bardzo umiejętnie wykorzystują siły zbrojne do wzmocnienia
polityki zagranicznej. Proces militaryzacji enklaw prowadzony jest w formule reakcji na
działania NATO, a jego zasadniczym celem jest przekształcenie regionów w strefy stabilności
politycznej (Mickiewicz 2018, s. 303). Rosja wykorzystuje położenie obwodu
Kaliningradzkiego, podobnie jak Krymu jako element swojej polityki
odstraszania. Rozmieszczając broń o charakterystyce ofensywnej Moskwa ma
przydatny instrument nacisku na inne państwa.
Białoruś jako państwo sojusznicze Federacji Rosyjskiej, a de facto w pełni
zależne od Moskwy, jest kluczowym obszarem tranzytowym i częścią połączenia
lądowego z enklawą kaliningradzką. Siły zbrojne Białorusi nie są znacząco
dobrze wyposażone, ani specjalnie liczne (Bohdan 2014). W ich skład wchodzą
cztery brygady zmechanizowane, z czego dwie reprezentują wyższy poziom
gotowości i wyszkolenia.11 Wedle danych przestawionych przez Global
Firepower na 2018r.12 Białoruś dysponuje: 56 tys. żołnierzy, 43 samolotami
bojowymi, 500 czołgami, 2300 transporterami opancerzonymi i tysiącem sztuk
artylerii.
Białoruś nie powinna być traktowana jako istotna pomoc militarna dla
wojsk rosyjskich. Głównym zadaniem Mińska będzie umożliwienie przerzutu
wojskom rosyjskim przez własne terytorium. Dyslokacja garnizonów
białoruskich jest bardzo mocno zorientowana na zachód, dwie brygady
zmechanizowane są w Brześciu i w Grodnie. 6. brygada zmechanizowana z
Grodna bezpośrednio zagraża tyłom polskiej 16. PDZmech.
Podsumowując, w przypadku działań błyskawicznych, takich jak na
Krymie, Federacja Rosyjska ma możliwości wojskowe do szybkiego opanowania
przesmyku suwalskiego, jednakże wymagałoby to olbrzymiego zaskoczenia i
działań dezinformacyjnych. Takie działania raczej nie są możliwe w XXI wieku,
kiedy nie da się ukryć większych ruchów wojsk, a Obwód Kaliningradzki jest
bardzo pilnie monitorowany przez NATO. Szybki atak siłami tylko z
Kaliningradu, wspomagany od strony Białorusi, odniósłby sukces tylko w
pierwszej fazie. Reakcja Wojska Polskiego wspartego przez NATO nie daje
większych szans na powodzenie takiej operacji i opanowanie przesmyku
suwalskiego. Odizolowanie Kaliningradu od reszty Rosji jest dużym
http://army-news.ru/images_stati/sostav_Iskander.jpg [dostęp 24.03.2018]
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/14/677664-ssha-rossiya [dostęp
24.03.2018]
11
https://www.iiss.org/-/media//silos/the%20military%20balance/military-balance2018/mb2018-05-russia-eurasia/mb2018-05-russia-eurasia.pdf [dostęp 24.03.2018]
12
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=belarus
[dostęp15.04.2018]
9

10
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ograniczeniem dla Kremla. Ograniczenie się do sił z Kaliningradu i z pobliskiej
Białorusi nie daje perspektywy szybkiego zwycięstwa i postawieniem Zachodu
przed faktem dokonanym. Kluczowym do powodzenia operacji oddzielenia
państw bałtyckich od reszty NATO jest tylko atak z dwóch kierunków tzn. z
Kaliningradu jak i Białorusi wspomagany przez wojska rosyjskie. Taka operacja
daje realne szanse na odniesienie sukcesu strategicznego. Wymagałoby to
pełnego użycia wojsk białoruskich albo transportu sił z głębi Rosji, co nie
przejdzie niezauważone przez wywiad NATO. Akcja na dużą skalę traci walory
zaskoczenia i przynosi nieoczekiwane konsekwencje polityczne.
W obecnej sytuacji atak z zaskoczenia jest raczej nierealny z powodu
małej ilości sił rosyjskich stacjonujących na stałe w Kaliningradzie. Kolejnym
utrudnieniem dla Rosji niewątpliwie jest rozmieszczenie wojsk NATO w samym
sąsiedztwie przesmyku suwalskiego. Atak na przesmyk suwalski będzie się
wiązał nie tylko z odpowiedzią militarną Litwy i Polski ale też NATO.
Na tle sytuacji w Obwodzie Kaliningradzkim i na Białorusi należy
przedstawić sytuację w Polsce i na Litwie. Rzeczpospolita Polska po
transformacji musiała przejść etap reorganizacji sił zbrojnych. W polskim
scenariuszu oznaczało to głównie rozwiązywanie kolejnych jednostek
wojskowych. Przeprowadzono na przestrzeni 20 lat od 1989 roku redukcję
wojska z ok. 350 tysięcy do ok. 100 tys. i równocześnie zniesiono pobór.
Zmieniono charakterystykę garnizonów, zmieniono doktrynę wojenną i polska
znalazła się w innej perspektywie polityczno-militarnej.
Potencjał wojskowy Polski na wschodnich rubieżach jest od dwudziestu
kilku lat z różnymi efektami wzmacniany. Aneksja Krymu stała się początkiem
szybszego wzmacniania potencjału na ścianie wschodniej. Obecnie większość
nowoczesnego sprzętu trafia w pierwszej kolejności do pododdziałów 16.
Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej (np. KMO Rak, DMO Regina).
Rozpoczął się proces wzmacniania poszczególnych jednostek z 16 PDZmech.
Przed 2014 rokiem ukompletowanie jednostek stacjonujących w pobliżu
granicy z Obwodem Kaliningradzkim było raczej skromne. Ukompletowanie w
2014 roku 9. BKPanc wynosiło poniżej 20%, a 20 BZmech. 23%. Oznacza to,
że czas rozwinięcia bojowego tych jednostek wynosi od kilku tygodni do dwóch
miesięcy.13 Po zmianie w środowisku bezpieczeństwa Polski zaczęto zwiększać
etaty w Wojsku Polskim. Zwiększono liczbę żołnierzy w 2017 roku do ok. 106,5
tysiąca wobec niecałych 100 tys. w 2015 roku. Rozpoczęto odtwarzanie wojsk
obrony terytorialnej. Wzmocniono także 1. Warszawską Brygadę Pancerną,
przezbrojono ją w czołgi Leopard 2A5, kosztem 34. BKPanc. z zachodniej
części kraju. Decyzja ta wywołała dużo kontrowersji, głównie z powodu braku
dużego poligonu, najbliższy jest ok. 200 km od Wesołej w Nowej Dębie.

13

https://wpolityce.pl/polityka/214558-zbrodnicza-niefrasobliwosc-a-moze-cos-wiecejgranica-z-niemcami-strzezona-pilnie-wschod-opustoszaly [dostęp 17.02.2018]
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Dodatkowo wymieniono czołgi T-72 z trzech batalionów wchodzących w skład
16. PDZmech. na nieco nowocześniejsze PT-91 Twardy.
Potencjał Wojska Polskiego w samym tylko województwie warmińskomazurskim jest dość poważny, bo stanowi mniej więcej 1/3 wszystkich
jednostek w kraju. W skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej wchodzą:
 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej ( Braniewo)
 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana (Giżycko)
 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana (Bartoszyce)
 1. Warszawska Brygada Pancerna (Wesoła)
 11. Mazurski Pułk Artylerii (Węgorzewo)
 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy (Gołdap)
Dodatkowo w rejonie znajdują się dwa pułki rozpoznawcze: 9.
Warmiński Pułk Rozpoznawczy (Lidzbark Warmiński), 18. Białostocki Pułk
Rozpoznawczy (Białystok). Przy założeniu pełnych etatów osobowych i w pełni
sprawnego sprzętu jest to siła porównywalna z tymi na stałe dyslokowanymi w
Obwodzie Kaliningradzkim.
Decyzje NATO podjęte na szczycie w Warszawie w 2016 roku
zaowocowały powstaniem w krajach bałtyckich i w Polsce Międzynarodowych
Batalionowych Grup Bojowych. W skład każdej Grupy wchodzi ok. tysiąc
żołnierzy z różnych państw.14 Polska grupa bojowa stacjonuje w Orzyszu, w
bezpośredniej bliskości granicy polsko- litewskiej. Ta dyslokacja wzmacnia
potencjał Wojska Polskiego na tym kierunku operacyjnym. Dodatkowo
elementy Dywizji US Army zostały rozmieszczone w zachodniej Polsce, co jest
wyraźnym sygnałem większego zaangażowania i przeniesienia ciężaru
ewentualnej obrony z RFN do Polski. Proces wzmacniania obecności NATO, a
zwłaszcza USA w Polsce trwa. Przygotowywane są bazy przechowywania
sprzętu wojskowego. Pozwoli to Amerykanom w sposób planowy przerzucić
tylko personel w razie zagrożenia, co jest znacznie szybsze i tańsze.
Republika Litewska, po odzyskaniu niepodległości w 1991 roku,
zwróciła się na Zachód. Wstąpiła do Unii Europejskiej i NATO a także przyjęła
walutę Euro. Działania te miały zagwarantować suwerenność i bezpieczeństwo.
Do czasu aneksji Krymu Litwa utrzymywała siły zbrojne na poziomie
symbolicznym. Po zmianie w warunków politycznych wywołanych agresją Rosji
na Ukrainie, rozpoczęto proces wzmacniania własnych sił zbrojnych.
Przywrócono pobór, zwiększono nakłady na obronność, a także podpisano

14

http://www.defence24.pl/chorwackie-rakiety-w-polsce-rotacja-grupy-batalionowej-natofoto [dostęp 17.02.2018]
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istotne umowy na dostawy nowoczesnego sprzętu (m.in AFV Boxer15 i system
obrony przeciwlotniczej NASAMS16).
Litewskie siły zbrojne nie są zbytnio liczne z racji małego potencjału
ludnościowego państwa, jednak utrzymują poziom gwarantujący możliwość
krótkotrwałej obrony metodami partyzanckimi. W skład litewskich sił zbrojnych
wchodzą trzy brygady piechoty (z czego jedna zmechanizowana) i brygada
Obrony Narodowej. Dodatkowo na Litwie rozmieszczonych zostało ok. 1200
żołnierzy w ramach wparcia wschodniej flanki, na tych samych zasadach jak w
polskim Orzyszu. Wojsko litewskie nie dysponuje ciężkim sprzętem ani siłami
powietrznymi, liczy wyłącznie na pomoc sojuszników. Między innymi z tego
powodu zachowanie przesmyku suwalskiego jest kluczowe dla bezpieczeństwa
Litwy.
Siły polskie w pobliżu przesmyku suwalskiego są na tyle duże, że
powinny skutecznie uniemożliwić operację rosyjską na tym terenie. Zajęcie
przesmyku suwalskiego przez Rosję jest bardzo mało prawdopodobne, głównie
z powodu nieprzewidywalności skutków politycznych. Głównym zagrożeniem
dla Polski i Litwy jest ograniczenie bądź zablokowanie dostępu do portów na
Bałtyku. Zagrożenie dla szlaków handlowych do Gdańska i Kłajpedy przyniesie
duże straty gospodarcze i destabilizację polityczną. Jako główne zagrożenie
można podać tu aktywność rosyjskiej floty i systemów ziemia- woda z terenu
Kaliningradu.17 W takim scenariuszu bardziej narażona jest Litwa niż Polska,
która może wykorzystać porty na zachodzie kraju w bezpiecznej odległości od
enklawy rosyjskiej. Natomiast dla Litwy pozostaje jedyna droga przez przesmyk
suwalski, jeżeli nie zostanie on zablokowany.
Znaczenie strategiczne przesmyku suwalskiego jest doceniane dopiero
od niedawna. W świadomości społecznej i politycznej istnieje on od aneksji
Krymu. Jest to kluczowe miejsce dla Polski, NATO jak i Federacji Rosyjskiej i
Białorusi. Jest to jedyne połączenie lądowe państw bałtyckich z resztą Europy.
Jeżeli hipotetycznie Federacja Rosyjska chciałaby zająć któreś z państw
bałtyckich, to uczyniłaby to bez większego problemu. Przesmyk Suwalski byłby
jedynym miejscem, z którego mogłyby nadejść posiłki NATO dla państw
bałtyckich. Jeżeli przesmyk suwalski zostałby opanowany przez Rosję
uniemożliwiłoby to NATO odbicie krajów bałtyckich drogą lądową. Droga
morska i powietrzna byłaby zbyt niebezpieczna w pierwszej fazie konfliktu z
racji siły Floty Bałtyckiej i wysokiego nasycenia rosyjskimi pociskami ziemiawoda oraz początkowej przewadze w powietrzu sił rosyjskich. Zajęcie

15

http://www.defence24.pl/niemieckie-transportery-boxer-dla-litwy-uzbrojone-w-spike
[dostęp 24.03.2018]
16
http://www.nowastrategia.org.pl/litwa-kupi-dwie-baterie-systemu-obrony-powietrznejnasams/ [dostęp 24.03.2018]
17
http://www.defence24.pl/drony-wskazuja-cele-rakietom-nadbrzeznym-z-kaliningraduskutki-dla-polski [dostęp 24.03.2018]
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przesmyku suwalskiego przez Rosję może stać się przyczyna konfliktu
militarnego, który mógłby rozszerzać się na inne państwa europejskie.
Rozmieszczenie wojsk NATO w państwach bałtyckich ma teoretycznie
nie dopuścić do ewentualnej agresji. Zagrożenie przesmyku suwalskiego może
skutkować wojną Rosja- NATO, a więc trzecią wojną światową o
niewyobrażalnych konsekwencjach politycznych, do których Rosja raczej nie
dąży.
Przesmyk Suwalski jest więc jednym z najbardziej zmilitaryzowanych
regionów w Europie oraz ma duże znaczenie strategiczne dla Zachodu i Rosji.
Kto kontroluje ten pas ziemi ma wpływ na dużą cześć wybrzeża Morza
Bałtyckiego poprzez państwa bałtyckie. Państwa NATO mają przewagę z racji
głębi operacyjnej jaką może zagwarantować Polska. Federacja Rosyjska jest
ograniczona do 15 tys. km² powierzchni Obwodu Kaliningradu. Każde ruchy
większych związków taktycznych na Białorusi czy wzmacniania potencjału w
samym obwodzie będzie szybko zauważone przez NATO. W dzisiejszych
czasach nie da się ukryć przemarszu wojsk. Stała obecność wojsk amerykańskich
w Polsce (Redzikowo i inne bazy) zapewnia dowództwu amerykańskiemu pełne
zabezpieczenie wywiadowcze. Od czasu aneksji Krymu nad Polską, Rumunią,
państwami bałtyckimi i nad Bałtykiem istnieje stała obecność natowskich
samolotów wczesnego ostrzegania (AWACS).18
Jeżeli spór polityczny Rosji z Zachodem będzie eskalował, nie
wykluczone będzie zwiększanie potencjału militarnego w Kaliningradzie.
Spowoduje to zapewne reakcję Litwy i Polski, a w dłuższej perspektywie
wzmocnienie wojsk NATO w tych państwach na przykład w postaci lotnictwa,
które będzie większym zagrożeniem dla funkcjonowania rosyjskiej enklawy niż
batalionowe grupy bojowe.
Rosjanie często stosują "dyplomację militarną", wywierając presję na
otoczenie przez np. naruszenie przestrzeni powietrznej, granicy morskiej lub
niezapowiedziane ćwiczenia wojskowe. Hipotetyczny wybuch jakiegoś
przypadkowego konfliktu granicznego, mógłby stanowić przyczynę do
zaognienia sytuacji wokół przesmyku. W takiej sytuacji politycznej nastąpiłby
przerzut posiłków z głębi kraju. W Polskim przykładzie można mówić o
szybkim
przerzucie
dwóch
brygad
lekkich
tzn.
6.
Brygady
Powietrznodesantowej z Krakowa i 25. brygady Kawalerii Powietrznej z
Tomaszowa Maz. Wsparcie 16. PDZmech. posiłkami z głębi kraju znacząco
wzmocniłby potencjał polski i NATO w tym regionie.
Wykluczyć należy kwestie zadrażnień etnicznych na tym terenie. W
Polsce nie ma mniejszości rosyjskiej, którą można by wykorzystać jak tę na
Krymie. Na Litwie mniejszość rosyjska występuje, szacowana jest na ok. 176
tysięcy i stanowi ok. 5% całej populacji kraju. Są to wartości zbyt niskie aby
18

http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/20759?t=Tysiac-lotow-AWACS-a-nadPolska [dostęp 25.02.2018]

- 112 -

Kowalczewski, J., 2018, Znaczenie polityczno-militarne Przesmyku Suwalskiego,
Przegląd Geopolityczny, 25, s. 104-115.

myśleć o wykorzystaniu ludności rosyjskiej do wzniecania niepokojów
społecznych. Duża mniejszość rosyjska jest na Łotwie i w Estonii i tam może to
być wykorzystane dla celów politycznych (zwłaszcza w rejonie Narwy i
Dyneburga), ale są to regiony położone daleko od przesmyku suwalskiego. W
pobliżu przesmyku na Białorusi żyje ok. 300 tys. Polaków.19 W tym regionie
tylko Polska może domagać się praw dla rodaków mieszkających poza
granicami kraju, ale tego argumentu na razie nie zamierza wykorzystywać.
Trudno sobie wyobrazić, aby Federacja Rosyjska zaatakowała jedno z
państw NATO. Bardziej możliwy wydaje się scenariusz działań hybrydowych
względem państw, w których dość liczną grupę stanowi mniejszość rosyjska.
Działania, które spowodowałyby wzrost niepokojów społecznych, mogłyby stać
się pretekstem do interwencji politycznej, a potem nawet militarnej. Takie
możliwości są tylko na Łotwie i w Estonii. Proces ingerencji rosyjskich w
wybory w USA i w innych państwach Europy Zachodniej miały na celu
osłabienie sojuszu. Jeżeli w wyborach wygrałyby partie anty- natowskie, antyeuropejskie osłabiłoby to cały sojusz.
W scenariuszu słabego i skłóconego NATO Rosja mogła by się
zdecydować na działania agresywne, których częścią może się stać przesmyk
suwalski z powodów strategicznych i logistycznych. Brak wsparcia militarnego
przez państwa Europy Zachodniej nie byłby dużą stratą natomiast pod
względem politycznym mógłby znacząco ograniczyć pomoc zza oceanu.
Oczywistym jest to, że republiki bałtyckie nie są w stanie się obronić
przed Federacją Rosyjską. Atak na państwa bałtyckie bez zdobycia przesmyku
suwalskiego nie gwarantuje utrzymania zdobyczy na stałe. Państwa NATO
widząc, że udzielenie wsparcia walczącym, metodą partyzancką narodom Estonii
czy Łotwy jest niemożliwe, mogłyby się zdecydować na atak na Obwód, który
wymusiłby na Rosji odwrót na wschód. Inwazja na Kaliningrad nie wymagałaby
zbyt dużych sił lądowych. Oparcie się na jednostkach 16. PDZech. wspartych
lotnictwem dawałaby szanse na tymczasowe opanowanie enklawy.20 Utrata
terytorium przez Rosję byłaby gigantycznym osłabieniem autorytetu władz na
Kremlu i ciosem propagandowym. Mogłaby zostać potraktowana jako początek
działań militarnych na ogromna skalę. Likwidacja enklawy dawałaby NATO
możliwość prowadzenia dalszych działań na terytorium Litwy bądź Łotwy, w
celu ich dalszego wyzwolenia. Pewną niewiadomą pozostaje tutaj pozycja
Białorusi, która jako państwo zależne i podporządkowane Rosji nie mogłoby
być państwem w pełni neutralnym. W wypadku uczestnictwa Białorusi w
konflikcie działania zbrojne toczyłyby się na dużej przestrzeni, co na lądzie

19

https://web.archive.org/web/20110706163803/http://belstat.gov.by/homep/en/census/2009/m
ain.php [dostęp 24.03.2018]
20
http://dziennikzbrojny.pl/artykuly/art,10,51,7959,komentarze,1,w-48-godzin-mozemy-bycpod-kaliningradem [dostęp 25.02.2018]
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dawałoby przewagę Federacji Rosyjskiej ale zostałaby ona niwelowana przez
lotnictwo NATO.
Przesmyk suwalski wydaje się być większym kłopotem dla Rosji, wbrew
propagandzie Kremla, gdyż jest położony bardzo peryferyjnie wobec państwa
Rosyjskiego. Dla całego NATO przesmyk jest tym, czym w okresie zimnej
wojny był przesmyk Fulda, w którym miała się zacząć III wojna światowa. Było
to miejsce wygodne dla sprawdzenia siły i determinacji przeciwnika. Wybuch
konfrontacji zbrojnej między Rosją a Zachodem jest bardzo mało
prawdopodobny, głównie z racji przewagi wojskowej i ekonomicznej NATO.
Federacja Rosyjska z powodu wielkości swojego terytorium i de facto okrążenia
przez Stany Zjednoczone oraz przez obecność Chin nie może pozwolić sobie na
osłabienie garnizonów na wschodzie kraju. Jedyną metodą dzięki której Rosja
mogłaby osiągnąć przewagę jest dzielenie i pogłębianie sporów między
państwami NATO i wskazywanie, że przesmyk suwalski jest jedynie wymysłem
propagandowym Polski i Litwy mającym na celu budowanie napięcia w relacjach
między NATO a Rosją.
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Political and military importance of the Suwalki Gap
The article describes problem of the Suwalki gap, its political and military determinants
and its significance for both the Russian Federation and NATO. The author summarizes
the military potential and capabilities of Russian Federation, Belarus, Poland and
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Lithuania in this area. The aim of this study is to show the strategic importance of this
region to interested parties. Clashing the interests of states in this part of Europe may
lead to conflicts and pose a threat to security, not only to these countries but also to
others.
Key words: Russian Federation, Suwalki gap, NATO, Poland.
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TRANSFORMACJA ARABII SAUDYJSKIEJ
W CIENIU WALKI O TRON

Abstrakt:
Spadek dochodów z eksportu ropy naftowej spowodował znaczne pogorszenie
sytuacji gospodarczej Arabii Saudyjskiej. Sytuacja ta zmusiła panującego w tym kraju
od 2015 roku króla Salmana ibn Abd al-Aziz Al Su'ud do wyrażenia zgody na
przeprowadzenie reform gospodarczo-społecznych. Silna opozycja ze strony
wpływowych potomków rodziny Saudów utrudniała realizację tych reform do czasu,
kiedy na następcę tronu został wyznaczony najmłodszy syn panującego monarchy
Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Podjął on pod koniec 2017 roku walkę
ze skorumpowanymi saudyjskimi książętami , którym odebrał znaczną część zdobytego
w nieuczciwy sposób majątku. Celem nowego następcy tronu jest nie tylko umocnienie
własnej pozycji politycznej, lecz przede wszystkim utworzenie w Arabii Saudyjskiej
nowych gałęzi przemysłu i transformacja obecnego systemu gospodarczo-społecznego
oraz uniezależnienie państwa od wahhabickich duchownych.
Słowa kluczowe: Arabia Saudyjska, walka z korupcją, modernizacja gospodarki,
liberalizacja obyczajowa.
Rola Mohammada bin Salmana w polityce Królestwa
W ostatnich kilku latach nasiliła się rywalizacja wśród panujących rodów
w krajach Zatoki Perskiej. W niektórych z nich, jak np. w Katarze, doszło w
2013 r. w wyniku bezkrwawego zamachu stanu do przejęcia władzy przez syna
panującego do tego czasu emira Hamada bin Halifa at-Tani. Podobna sytuacja
panuje obecnie w Arabii Saudyjskiej, gdzie od połowy 2017 roku toczy się
ostra rywalizacja między najmłodszym synem panującego króla i resztą
potomków rodu Saudów. Założycielem panującej od 1832 roku w Arabii
Saudyjskiej dynastii był Abd al-Aziz Ben Saud, który pozostawił po sobie ok.
100 dzieci, w tym 45 synów. Zarówno oni jak i ich liczne potomstwo zaczęli po
śmierci Abd al-Aziza Ben Sauda rywalizować o władzę i wpływy. Trudno
dokładnie ocenić ilu obecnie żyje potomków rządzącej tym królestwem dynastii
Saudów. Według ekspertów amerykańskich, w Arabii Saudyjskiej żyje obecnie
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ok. 12 do 15 tys. książąt i księżniczek spokrewnionych z panującą dynastią.
Kilkuset z nich zajmuje różne stanowiska w administracji tego królestwa, ale
jedynie ok. stu ma realną władzę (Rasheed 2011, s. 31-33).
Do czerwca 2017 r. następcą tronu 82 letniego króla Arabii Saudyjskiej
Salmana ibn Abd al-Aziza był, zgodnie z dotychczasowym prawem, 58-letni
książę Muhammad ibn Najif ibn Abd al-Aziz Al Su'ud. Niechętnie
podporządkowywał się on jednak rozkazom monarchy, który w czerwcu 2017 r.
wezwał go do pałacu w Mekce i zmusił do zrzeczenia się roszczeń do tronu. Od
razu też wyznaczył na swojego następcę najmłodszego syna Mohammada Bin
Salmana, co było złamaniem obowiązującego w Arabii Saudyjskiej od stu lat
prawa dotyczącego sukcesji. Według tego prawa kolejnymi władcami Arabii
zostawali po kolei jego męscy potomkowie, a nie dzieci pierwszego syna.
Decyzja ta może w przyszłości przyczynić się do wzrostu rywalizacji między
bardzo licznymi krewnymi obecnego następcy tronu, co grozi destabilizacją
polityczną w Królestwie i regionie. Skutki takiej destabilizacji odczuje cała
gospodarka światowa uzależniona w dużym stopniu od dostaw ropy naftowej.
Nominacja 32-letniego Mohammada Bin Salmana na następcę tronu
była dla wielu sporym zaskoczeniem. Młody książę nie miał ani autorytetu ani
też wyróżniających go spośród innych książąt osiągnięć uprawniających go do
przejęcia po swoim ojcu władzy. Nie posiada też szczególnych uzdolnień ani
wiedzy. Ukończył tylko studia pierwszego stopnia i uzyskał tytuł licencjata z
zakresu nauk prawnych na uniwersytecie w Rijadzie. Nie nauczył się nawet
płynnie mówić po angielsku. Jednak od młodości wykazywał się
niepohamowaną ambicją i determinacją w realizacji wyznaczonych celów. Stale
też był przy boku swojego ojca i już jako nastolatek pełnił oficjalnie funkcję jego
„specjalnego doradcy”. Zawsze też wspierał swojego ojca we wszystkich
sprawach i politycznych rozgrywkach, w czasach kiedy jego ojciec był
gubernatorem prowincji Rijad i ministrem obrony. Kiedy objął tron w styczniu
2015 r., to właśnie Mohamed został mianowany ministrem resortu obrony. W
tym samym roku stanął także na czele Rady Gospodarki i Rozwoju, a w trzy
miesiące po objęciu tej funkcji przejął także kontrolę nad państwowym
koncernem naftowym Saudi Aramco. Od razu zadbał o interesy swoich braci,
którym „załatwił” lukratywne posady gubernatora prowincji Medyna i ministra
energetyki oraz ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Odbyło się to, rzecz
jasna, kosztem pominięcia innych książąt przy „rozdawaniu” tych posad. Nie
popierający polityki następcy tronu krewni zaczęli stopniowo tracić swoje
wpływy i także swoje ogromne, do niedawna, dochody. W mediach pojawiły się
informacje, jakoby obecny król Salman ibn Abd al-Aziz był od początku
swojego panowania tylko figurantem, który już w kilka miesięcy po wstąpieniu
na tron przekazał rzeczywistą władzę swojemu najmłodszemu synowi
Mohammadowi. Z punktu widzenia ambitnych planów następcy tronu, jest on
bardzo ważny, gdyż legitymizuje wszelkie jego mniej lub bardziej
kontrowersyjne decyzje i plany przekształcenia Arabii uzależnionej dotychczas
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od dochodów z eksportu ropy naftowej w nowoczesne państwo z rozwiniętym
przemysłem i sektorem usług.
Program reform
Programy reform młodego następcy tronu spotykają się z przychylnym
przyjęciem społeczeństwa, ale nie wszystkie mają poparcie wpływowych
polityków saudyjskich. Przykładem może być program cięć budżetowych i
reform ekonomicznych pod hasłem „wizja 2030”, którego realizację na razie
Mohammad bin Salman musiał zawiesić. Jego polityka na stanowisku ministra
obrony doprowadziła do wojny w Jemenie, w którą zaangażowała się Arabia
Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jednak od dwóch lat armia
saudyjska nie potrafi pokonać wojsk plemienia Huti i ponosi upokarzające
porażki w wielu bitwach (Hyra 2016). Skłoniło to Mohammada bin Salmana do
rozważenia bardziej realistycznej i wyważonej wizji przyszłości Bliskiego
Wschodu, popieranej także przez Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie. W
drugiej połowie 2017 roku władze saudyjskie zwiększyły swoje wsparcie dla
umiarkowanego marszałka Haftara w Libii. Zaczęto też stopniowo wycofywać
saudyjskich żołnierzy z Jemenu, gdzie interwencja zbrojna nie przyniosła
spodziewanych rezultatów i nie doprowadziła do przywrócenia do władzy
prezydenta, którego stanowisko piastował Abdrabbuh Mansour Hadi. Wojna w
Jemenie spowodowała śmierć ponad 10 tys. ludzi, a 3 mln mieszkańców tego
biednego kraju straciło swoje domy (Orkaby, 2017). Połowa ludności Jemenu
cierpi z powodu głodu i niedożywienia, a wojska Arabii Saudyjskiej zablokowały
na pewien czas, w listopadzie 2017 roku, dostawy żywnościowe i leków od
międzynarodowych organizacji humanitarnych. Pod koniec 2017 roku Arabia
Saudyjska zmniejszyła też swoją pomoc do rebeliantów w Syrii. Władze w
Rijadzie uznały bowiem, że finansowanie dżihadystów nie prowadzi, tak jak
tego oczekiwano, do osłabienia wpływów Iranu w Krajach Bliskiego Wschodu
(Belica 2018). Natomiast nie uległa zmianie polityka Arabii Saudyjskiej wobec
sąsiadującego z nią Kataru, na który w czerwcu 2017 roku Rijad i jego sojusznicy
(ZEA, Bahrajn i Egipt) nałożyli sankcje ekonomiczne i zerwały stosunki
dyplomatyczne (Gwiazda, 2018). Władze w Rijadzie rozważały niejednokrotnie
podjęcie zbrojnej interwencji w Katarze, ale uznały, że w obecnej sytuacji
geopolitycznej na Bliskim Wschodzie, taka akcja zbrojna przyniosłaby więcej
szkód niż korzyści. Sytuację w tym regionie skomplikowało uznanie 6 grudnia
2017 roku przez prezydenta Donalda Trumpa Jerozolimy za stolicę Izraela.
Decyzja ta została potępiona przez Arabię Saudyjską, która nazywała ją
„nieusprawiedliwioną
i nieodpowiedzialną”. Rijad ostrzegł przed
„niebezpiecznymi konsekwencjami przeniesienia ambasady USA z Tel Awiwu
do Jerozolimy”. Saudyjski dwór wydał 7 grudnia 2017 roku komunikat, w
którym oświadczył, że Królestwo Arabii Saudyjskiej „z głębokim żalem”
przyjęło decyzję prezydenta Trumpa. To „olbrzymi krok do tyłu w wysiłkach na
rzecz procesu pokojowego”. Rijad, który jest sojusznikiem Waszyngtonu na
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Bliskim Wschodzie, wezwał administrację amerykańską do zmiany decyzji i
zastosowania się do woli wspólnoty międzynarodowej1. Apel ten pozostał
jednak bez odpowiedzi, co z pewnością odbije się negatywnie na stosunkach
politycznych Stanów Zjednoczonych z Arabią Saudyjską i pozostałymi
państwami arabskimi.
Saudyjski sposób walki z opozycją
Sprawujący de facto realną władzę w Arabii Saudyjskiej następca tronu
Mohammad bin Salman postanowił jednak nie zaogniać stosunków politycznych
ze Stanami Zjednoczonymi, które nadal są najwartościowszym sojusznikiem
Arabii Saudyjskiej. Zdecydował się najpierw uporządkować sprawy wewnętrzne i
„rozprawić się” z przeciwnikami modernizacji kraju, czyli istniejącą w Arabii
Saudyjskiej „wewnętrzną opozycją” sprzeciwiającą się jego planom modernizacji.
Owa „wewnętrzna opozycja” to głównie bogaci krewni następcy tronu, którzy
dorobili się, często w nielegalny sposób, ogromnych fortun oraz różnego
rodzaju biznesmeni, którzy uzyskiwali za łapówki lukratywne zamówienia od
firm i instytucji państwowych. Pierwsza część tej rozprawy z „opozycją” miała
miejsce 4 listopada 2017 r., kiedy król Arabii Saudyjskiej wydał dekret
powołujący specjalny komitet do walki z korupcją. Na jego czele stanął następca
tronu, który od razu nakazał aresztować setki osób. Zatrzymano 11 książąt i
czterech urzędujących ministrów. Niektórych z nich „osadzono” w luksusowym
hotelu Ritz-Carlton w Rijadzie.
Władze Arabii Saudyjskiej nie ujawniły nazwisk aresztowanych, wśród
których znajdowali się m.in. książę Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz al Saud,
jeden z najbogatszych inwestorów i filantropów, Khaled al-Tuwaijri, były
przewodniczący królewskiego sądu oraz Waleed bin Ibrahim Al Ibrahim, prezes
największej w regionie satelitarnej stacji telewizyjnej Middle East Broadcasting
Center2. Aresztowania te spotkały się z entuzjastycznym poparciem
przeważającej części mieszkańców całego kraju. Miały one doprowadzić do
publicznego upokorzenia ludzi, którzy sprzeciwiali się polityce forsowanej przez
księcia Mohammada Bin Salmana. Był to całkowity zwrot w dotychczasowej
praktyce władz tego kraju, które wszelkie konflikty i porachunki załatwiały do
niedawna w swoim gronie, w zaciszu pałaców, bez informowania o tym
społeczeństwa w kraju i społeczności międzynarodowej.
Od samego początku walki z korupcją było wiadomo, że ma ona także
cele polityczne. Mohammadowi bin Salmanowi chodziło bowiem przede
wszystkim o wzmocnienie swojej władzy i pozbycie się politycznych
konkurentów. W Arabii Saudyjskiej, podobnie jak w innych krajach Zatoki
Perskiej, korupcja jest zjawiskiem powszechnym. Nie ma tam rozgraniczenia
Zob. Arabia Saudyjska potępia decyzję USA w sprawie statusu Jerozolimy,
www.defence24.pl, 7.12.2017 (dostęp 14.12.2017).
2
Zob. J.Malsin, The Young heir to Saudi Arabia’s throne makes a Power play, „Time”
20.11.2017, s. 10.
1

- 119 -

Gwiazda, A., 2018, Transformacja Arabii Saudyjskiej w cieniu walki o tron, Przegląd
Geopolityczny, 25, s. 116-123.

między budżetem publicznym a osobistym majątkiem członków rodziny
królewskiej. Trudno byłoby wskazać księcia, który miałby czyste ręce. A
powołany w listopadzie 2017 r. komitet do walki z korupcją może – jak
pokazały to późniejsze wydarzenia – aresztować każdego. Jest rzeczą
charakterystyczną, że wśród kilkuset aresztowanych byli nie tylko książęta,
ministrowie, konserwatywni duchowni, lecz także liberalni dziennikarze i
obrońcy praw człowieka. To ostatnie oznacza, że Mohammad zamierza
wprawdzie przeprowadzić reformy gospodarczo-społeczne i zmodernizować
kraj, lecz z pewnością nie zechce przyznać swoim poddanym znaczących praw
politycznych. Jak pokazały to wydarzenia z pierwszych dwóch miesięcy 2018
roku, następca tronu nie chciał też ukarać wszystkich aresztowanych za
korupcję. Ponadto części aresztowanych pozostawiono możliwość oczyszczenia
z zarzutów i zwolnienia o ile zgodzą się oddać do skarbu państwa część swojego
majątku. Mohammad Bin Salman zamierzał w ten „prosty” sposób pozyskać do
kasy państwa ok. 50 mld dolarów. Suma ta nie odzwierciedla całości strat, jakie
skarb państwa poniósł na skutek szerzącej się korupcji i przekupywania
urzędników państwowych. Mogłaby jednak pomóc w zniwelowaniu deficytu
budżetowego, który w 2016 roku wyniósł 79 mld dolarów, w poprzednim roku
100 mld dol. Wprawdzie Arabia Saudyjska nadal posiada spore rezerwy
walutowe w wysokości 475 mld dolarów, jednak są one najniższe od sześciu lat3.
Przy utrzymujących się cenach ropy naftowej na poziomie 50-54 dolarów za 1
baryłkę i rosnących wydatkach budżetowych trudno będzie zapobiec szybkiemu
zmniejszaniu się tych rezerw.
Władze w Rijadzie mogłyby dosyć łatwo zająć nielegalnie zdobyte
majątki i różne walory w gotówce, które znajdują się w kraju lub w
sojuszniczych państwach arabskich. Wówczas jednak o wiele trudniejsze byłoby
przejęcie oszczędności ulokowanych przez saudyjskich prominentów w
bankach europejskich i amerykańskich. USA i państwa europejskie wymagać
bowiem będą poświadczonych wyrokiem sądu dowodów winy oskarżonych o
korupcję, zanim zezwolą na przejęcie ich oszczędności ulokowanych w
amerykańskich i europejskich bankach. Okazało się jednak, że aresztowani za
korupcję książęta i businessmani sami, dobrowolnie oddali państwu do końca
stycznia 2018 roku aż 85 mld euro. A następca tronu i jednocześnie
przewodniczący komitetu do walki z korupcją liczył na dobrowolny zwrot tylko
50 mld dolarów4. Wszyscy ci, którzy oddali część swoich majątków zostali
zwolnieni z aresztu. Według prokuratora generalnego Arabii Saudyjskiej spłat
dokonano w postaci różnych przedmiotów majątkowych, w tym także
nieruchomości, spółek handlowych, papierów wartościowych i gotówki.
Zwolniono z aresztu tych wszystkich , którzy przyznali się do postawionych im
Zob. R.McShane, Sheikh, rattle and roll, “The Economist-The World in 2018” 2018, nr 1,
s.88.
4
Zob. Kosztowna korupcja. Oskarżone osoby oddadzą Arabii Saudyjskiej 85 mld euro,
www.forsal.pl 30.01.2018, s. 1.
3
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zarzutów i poszli na ugodę, a także tych, wobec których nie znaleziono
wystarczających dowodów. Spośród 381 osób objętych dochodzeniem tylko 56
znajdowało się w areszcie w połowie lutego 2018 r.
Starania o poprawę wizerunku
Władze Arabii Saudyjskiej liczą na to, że rozprawa z wewnętrzną
opozycją nie będzie miała wpływu na zagranicznych inwestorów. Ci ostatni
odnieśli się jednak z pewną rezerwą do zaproponowanej sprzedaży akcji
państwowego giganta naftowego Saudi Aramco. Mohammad bin Salman
chciałby uzyskać w 2018 roku 100 mld dolarów za 5% pakiet akcji tej
największej państwowej firmy naftowej. Środki te potrzebne są dla realizacji
projektu NEOM czyli budowy ogromnego, nowoczesnego megamiasta na
pustyni, w którym mają mieć swoje siedziby liczne firmy, krajowe i zagraniczne,
wytwarzające najnowsze technologie. Koszt tego projektu to 500 mld dolarów.
Miasto to ma zostać zbudowane do 2025 roku. Następca tronu zamierza też
sprywatyzować liczne firmy państwowe i zbudować kompleks hoteli i innych
ośrodków wypoczynkowych dla turystów na wybrzeżu Morza Czerwonego5.
Wymagać to będzie pozyskania ogromnych kapitałów, a te z kolei trudno będzie
uzyskać od potencjalnych krajowych i zagranicznych inwestorów, jeśli ci nie
będą mieli zaufania do saudyjskich instytucji państwowych.
Mohammad bin Salman zapowiedział też wycofanie się ze sporów
religijnych. Nie zamierza też wspierać radykalnego islamu, lecz raczej jego
umiarkowaną wersję, gwarantującą otwarcie na świat i na inne religie. Pragnie też
być wyrazicielem woli ludzi młodych, stanowiących większość jego poddanych
(70% Saudyjczyków ma poniżej 30 lat). W tym celu podważył prastary pakt
zawarty w połowie XVIII wieku przez jednego z przodków emira Muhammada
ibn Sauda, założyciela dynastii i państwa saudyjskiego, z radykalnym kaznodzieją
Muhammadem Ibn Abd al-Wahhabem. Układ był prosty i korzystny dla obu
stron: pełnia władzy politycznej i prawo do podbojów w rękach dynastii
Saudów, rząd dusz dla ultrakonserwatywnych ulemów. Obecnie władze w
Rijadzie chcą zapewnić sobie także większy wpływ na „rząd dusz” i
przeprowadzają stopniowo liberalizację obyczajową w swoim kraju. Jej
największym zwolennikiem jest następca tronu Mohammad Bin Salman, który
w ścisłej współpracy ze swoim ojcem, królem Salmanem ibn Abd al-Azizem
stara się stopniowo ograniczyć uprawnienia policji religijnej, będącej zbrojnym
ramieniem ulemów. W ciągu minionego roku uwięził on dziesiątki
konserwatywnych duchownych a Saudyjkom pozwolił prowadzić samochody.
W kraju zaczęto też organizować koncerty muzyki pop i na początku 2018 roku
otwarto tam kina. Przeprowadzana stopniowo liberalizacja obyczajowa ma
ułatwić następcy tronu wprowadzenie programu reform gospodarczych. Innym
celem następcy tronu jest przeprowadzenie głębokich reform dotychczasowego
5

Zob. L.Garfield, Saudi Arabia Just announced plans to build a 500 billion dolar mega-city,
„Business Insider “ 24.10.2017, s. 1-3.
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systemu rządów w Arabii Saudyjskiej. Od czasu, kiedy jego ojciec wstąpił w
styczniu 2015 roku na tron, stara się on osłabiać i zwalczać wszelkie
konkurencyjne klany i frakcje, nierzadko za pomocą „siłowych rozwiązań”.
Następcy tronu udało się już zmienić funkcjonujący do niedawna system
rządów, polegający na zachowaniu równowagi
między poszczególnymi
gałęziami rodziny panującej, na system oparty o pionowe relacje władzy. W tym
nowym systemie król Arabii Saudyjskiej i następca tronu nie tolerują już żadnych
niezależnych frakcji i powiązań.
Trudno przewidzieć, w jaki sposób następca tronu królestwa Arabii
Saudyjskiej zapewni sobie i schorowanemu 82-letniemu królowi Salmanowi
posłuszeństwo i lojalność większości członków panującej rodziny Saudów i
innych wpływowych rodów. Z wielu różnych względów nie może on
rozprawić się ze spiskującymi książętami z saudyjskiej rodziny królewskiej w
brutalny sposób, opisany w powieści Fryderyka Forsytha pt. The Fist of God
(1994). W tym fikcyjnym scenariuszu wszyscy członkowie panującej rodziny
Saudów zostali zaproszeni przez panującego króla na stadion w stolicy kraju
Rijadzie i tam rozstrzelani. Dla wielu byłych i być może także obecnych
autokratycznych władców taki scenariusz byłby prawdopodobnie najlepszym z
możliwych rozwiązań problemów zamkniętej w sobie, autokratycznej monarchii
saudyjskiej. Arabia Saudyjska musi się jednak liczyć z opinią nie tylko swoich
sojuszników, lecz także większości państw oraz organizacji międzynarodowych.
Od lat władze tego kraju oskarżane są o łamanie praw człowieka i dlatego
rządzący de facto Arabią Saudyjską następca tronu Mohammad Bin Salman nie
może sobie pozwolić na żadne rozwiązanie „siłowe”. Takim najłagodniejszym
środkiem przymusu zastosowanym wobec ponad dwustu książąt było
umieszczenie ich w listopadzie 2017 roku na kilka tygodni w „areszcie” , tj. w
luksusowym hotelu Ritz Carlton w Rijadzie do czasu odzyskania od nich części
zagrabionego majątku. Obecnie Mohammad Bin Salman stara się jednak
pozyskać jak największą liczbę zwolenników dla swojego programu reform oraz
umocnić swoją pozycję w strukturach władzy Królestwa. Jest to niezbędne do
zwycięstwa w walce o tron, od której wyniku zależy realizacja programu reform.
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Transformation of Saudi Arabia in the shade of the struggle for the throne
The decline in the oil exports revenues has brought about a substantial deterioration of
the economic situation of Saudi Arabia. This situation has forced the reigning King
Salman ibn Abd al-Aziz Al Su'ud to carry out economic and social reforms in 2015. A
deep dependence on oil exports was the main reason of the implementation of economic
and social reforms. However, many influential members of the royal family have been,
until recent times, in opposition to the planned transformation. Strong opposition from
the powerful descendants of the Saudi family made it difficult to implement these
reforms until the youngest son of the reigning monarch, Mahammad Bin Salman, was
appointed as the heir to the throne in 2017. He arrested the corrupted members of the
royal family and other opponents not only in order to strengthen his own political
position but, first of all, in order to implement the ambitious programme that includes
the creation of new industries in Saudi Arabia, transformation of the current economic
and social system and making the state independent of Wahhabi clerics.
Key words: Saudi Arabia, fight against corruption, modernization of the
economy, liberalization of manners.
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GEOPOLITYCZNE I EKONOMICZNE KORZYŚCI
ZAANGAŻOWANIA SIĘ ROSJI W KONFLIKT SYRYJSKI

Abstrakt:
W artykule przedstawiono korzyści zaangażowania Rosji w konflikt syryjski,
uwzględniając jej zależności geopolityczne, ekonomiczne, powrót na arenę
międzynarodową czy sam angaż militarny. Wyróżnić można kilka przyczyn rosyjskiej
ingerencji w ten konflikt. Jest to m.in. strach przed utratą jednego z najważniejszych
sojuszników na Bliskim Wschodzie, co groziłoby osłabieniem wpływów w tym regionie.
Tereny te są bogate w surowce strategiczne, dlatego Putinowi zależy na syryjskiej
współpracy. Aby podkreślić swoją obecność w regionie Rosja zaangażowana była
również w konflikt palestyńsko-izraelski jako mediator. Obecność w Syrii jest dla Rosji
konieczna, gdyż jest to miejsce globalnej rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. Putin
wspiera Asada, ponieważ jest on jedynym gwarantem zachowania wpływów Rosji,
która w Syrii posiada jedyne zamorskie bazy wojskowe. Współpraca rosyjsko-syryjska
sięga lat 60. XX w., gdy zawarto układ wojskowy, umocniony po puczu w 1970 r. i
przejęciu władzy przez Asadów. Można zatem powiedzieć o wieloletniej tradycji
stosunków Rosji i Syrii.
Słowa kluczowe: Syria, Rosja, konflikt zbrojny, geopolityka.
Geopolityczna obecność Rosji na Bliskim Wschodzie
Dla Rosji ekspansja i imperializm odgrywały szczególnie ważną rolę w
uzyskaniu statusu mocarstwa światowego. Rosja budowała swoją potęgę,
głównie poprzez ekspansję lądową, kolonizując Syberię i Turkiestan (Wasiuta
2017). Po rozpadzie ZSRR, bo w roku 1993, w jednym z przemówień, ówczesny
prezydent Borys Jelcyn, przedstawił Rosję jako gwaranta pokoju i stabilności.
Twierdził również, że nadszedł czas, aby organizacje międzynarodowe, w tym
ONZ, wyposażyły Rosję w specjalne pełnomocnictwa1. ONZ razem z KBWE

K. Gołaś, Ewolucja polityki Rosji wobec WNP, http://geopolityka.net/ewolucja-politykirosji-wobec-wnp/, [dostęp: 19.04.2018].
1
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(obecnie: OBWE) nie przystały na te propozycje. Mówiono wówczas, że jest to
element polityki neoimperialnej czy ,,powrót żandarma Europy”.
Bliski Wschód to region wybrany nieprzypadkowo, gdyż krzyżują się tam
interesy wielu mocarstw (Fogaš, Verba, Wilczyński, 2016). Swoją tam obecność
wojska ZSRR rozpoczęły już w czasie wojny sześciodniowej (1967 r.), stając po
stronie Arabów w ich walce z Izraelem i de facto również USA. Wspierano
sojusznika poprzez dostarczanie sprzętu i udzielanie pomocy doradców
wojskowych. W 1973 roku, ponownie ZSRR aktywnie pomagał, uruchomiono
wówczas „mosty powietrzne”, dostarczano głównie broń i amunicję. Istotna
była także pomoc finansowa i merytoryczna dla socjalistycznej partii Baas. Po
upadku Związku Radzieckiego Rosja wycofała się z Syrii. Wewnętrzne
problemy, zwłaszcza finansowe, nie pozwalały jej na aktywną politykę. Pierwsze
informacje o porozumieniu rosyjsko-syryjskim pojawiają się w 2005 roku. Wtedy
również Rosja postanowiła umorzyć większą część długu syryjskiego.
Na terenie Syrii znajdują się dwie rosyjskie bazy wojskowe. Są to jedyne
zamorskie bazy Rosji. Jedna z nich znajduje się w porcie Tartus, gdzie już od
1971 roku stacjonowała marynarka radziecka. Baza ta, na mocy traktatu z 29
grudnia 2017, należeć będzie do Rosjan przez najbliższe 49 lat, stąd rozpoczęto
jej rozbudowę. Druga, to baza lotnictwa bojowego w Khmeimim (Humajmim)
koło Latakii. Za rok otwarcia bazy uznaje się 2015. Celem pierwszego lotu
bojowego 30 września 2015 roku było Państwo Islamskie (ISIS) 2, jednak
przedstawiciele demokratycznej (proamerykańskiej) opozycji uważają, że atak
wymierzony był właśnie w nich. Na przełomie 2017 i 2018 roku baza stała się
celem wielu ostrzałów.
Po II wojnie światowej region Bliskiego Wschodu był istotny dla Rosjan
(ZSRR) głównie ze względu na bogate złoża ropy naftowej i rywalizację
geopolityczną z USA. Wojna sześciodniowa czy wojna Jom Kippur to przykłady
bliskowschodnich konfliktów, które wpłynęły na reorientację Arabów w stronę
Związku Radzieckiego. ,,Arabska Wiosna", czyli arabskie masowe protesty z
przełomu 2010-2012 roku, powstałe z powodu stale utrzymującego się
bezrobocia, trudnych warunków do życia i ubóstwa, miały wpływ na zaostrzenie
konfliktów na Bliskim Wschodzie. Syria również była zaangażowana w protesty,
podobnie jak Egipt, Tunezja czy Libia. Doszło do destabilizacji regionu pod
względem gospodarczym i politycznym. W przypadku Libii i Bahrajnu oraz Syrii
konflikty przerodziły się w wojnę domową. Wynikiem tego Syria zamieniona
została w państwo upadłe, a konsekwencje widoczne są także obecnie. Stronami
konfliktu w Syrii są: syryjskie siły rządowe wspierane przez Rosję oraz szyici (w
tym Hezbollah), Państwo Islamskie (ISIS), Front an-Nusra oraz Syryjska
Koalicja Narodowa na rzecz Opozycji i Sił Rewolucyjnych, jak i Kurdowie.
Graczami regionalnymi są: Iran, Turcja, Arabia Saudyjska, Katar, Izrael,
Celowo Autorzy nie posługując się terminem „tzw. Państwo Islamskie”, uważając go za
nieuzasadniony: więcej: O. Wasiuta, S. Wasiuta, P. Mazur, 2018, s. 8-9.
2
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globalnymi: USA, Rosja i państwa Unii Europejskiej (głównie Francja i Wielka
Brytania).
Militarne zaangażowanie się Rosji w konflikcie w Syrii
Zagadkę stanowi wsparcie ISIS przez Rosję. Nie ma na to
bezpośrednich dowodów i raczej łatwiej o przykłady pomocy ze strony Kataru,
Arabii Saudyjskiej czy nawet USA. Ale są pewne przesłanki o infiltrowaniu
środowiska dżihadystów. W lutym 2016 r. prezydent Czeczenii, Ramzan
Kadyrow niespodziewanie przyznał, że w ISIS znajdują się „czeczeńskie siły
specjalne”. Kadyrow poinformował także o utworzeniu rozgałęzionej sieci
agentów „bezpośrednio w samym ISIS”, gdzie byli wysłani „najlepsi bojownicy
republiki”. Według Kadyrowa czeczeńskie siły specjalne zbierają informacje o
strukturze, liczbie terrorystów, określają cele bombardowania i ustalają ich
wynik. Mogą być co najmniej dwie motywacje takiego działania. Czeczeni
stanowiący ważną część bojowników ISIS, po powrocie do ojczyzny mogą być
realnym zagrożeniem dla rządów Rosji i Kadyrowa. Po drugie, Rosja mogła
prowadzić dezinformację w szeregach ISIS, jak i działać na niekorzyść np. USA i
ich sojuszników.
Rosja została stroną konfliktu w 2015 roku, gdy Asad poprosił o pomoc.
W tym okresie oficjalnie mówi się o łącznej liczbie ok. 1500 żołnierzy na
terytorium Syrii, w tym: żołnierze piechoty morskiej, żołnierze jednostek
artylerii, jak i również żołnierze obsługujący zestawy obrony przeciwlotniczej,
czołgi. Ważne było wsparcie lotnicze, zadysponowano prawdopodobnie 45
sztuk samolotów, bo: 16 bombowców frontowych Su-24M i Su-24-SM oraz 12
samolotów szturmowych Su-25, 12 myśliwsko-bombowych Su-34, 4 myśliwce
Su-30SM i prawdopodobnie Mig-29SMT/R. Wszystkie te samoloty znajdowały
się na terenie bazy lotnictwa bojowego w Khmeimim, ponadto wykorzystywano
bombowce strategiczne operujące z Rosji oraz operował przez pewien czas
lotniskowiec (według oficjalnej nomenklatury – krążownik lotniczy) Admirał
Kuzniecow. Swój udział w tym konflikcie miały również odziały Specnazu
liczące około 250 żołnierzy. NATO szacowało całość sił na około 4 tysiące
żołnierzy.
Nie należy oczekiwać, że Rosja wycofa się całkowicie z Syrii. Informacja
o wycofaniu się rosyjskich wojsk z Syrii z grudnia 2017 r., miała na celu
ocieplenie wizerunku Władimira Putina przed zbliżającymi się wyborami
prezydenckimi. Nadal znajdują się w Syrii oddziały logistyczno-wspierające,
przeciwlotnicze (wyposażone w rakietowe zestawy S-300 i najnowsze S-400).
Wspomnieć należy również o grupie Wagnera3, która realizuje zadania
wojskowe. Liczebność jej oddziałów szacuje się na 2 tys. Syria stała się dla Rosji
poligonem doświadczalnym, gdzie armia testuje broń i wyciąga wnioski,
3

Jest to prywatna firma wojskowa (Private Military Company) utworzona przez rosyjskiego
pułkownika rezerwy Dmitrija Utkina, pseudonim Wagner.
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przygotowując się na ewentualne przyszłe zagrożenia. Głównym powodem
zainteresowania mocarstw regionem Bliskiego Wschodu jest jego struktura
geologiczna, a w szczególności znajdujące się tam bogactwa mineralne.
Istotność strategiczna złóż węglowodorów
South Pars względnie North Dome field (North Field – nazwa używana
przez Katar), to największe złoże gazu na świecie (Wilczyński 2015). Zajmuje
ono obszar niemal 10 tys. km² i znajduje się pod dnem Zatoki Perskiej na
granicy między Iranem a Katarem. Irański (ok. 40% złoża) odcinek tego obszaru
jest uważany za potencjalnie najważniejsze źródło energii w tym państwie.
Zasoby gazu tego olbrzymiego złoża stanowią około 8% całkowitych zasobów
gazu na świecie, podczas gdy irańska część pola obejmuje prawie połowę
krajowych zasobów gazu. Dodajmy, że zasoby Iranu i Kataru dają łącznie 30%
zasobów światowych. Jednocześnie w ostatnich latach te dwa kraje dostarczają
tylko 5% światowej produkcji, region jako całość mniej niż 11%, co sugeruje
silny potencjał do zwiększenia podaży.
Pierwsze plany eksploatacji tych złóż pojawiły w 1989 r., ale dopiero na
początku XXI wieku rozpoczęto przygotowania do wydobycia na większą skalę.
Przeszkodą okazały się sankcje, co też po 2004 roku, choćby ze względu na brak
technologii, de facto zatrzymało eksploatację. Jednak od 2008 roku Katar
wznowił wydobycie a w 2009 roku powstał projekt budowy gazociągu z Kataru
do Turcji. Dałoby to dostęp do rozwijającego się rynku tureckiego, a także
możliwość eksportu do Europy. Projektowi sprzeciwiła się Arabia Saudyjska, ale
przede wszystkim odmówił współpracy Baszszar al-Asad, uważając, że godzi to
w interesy Iranu i Rosji. Jednocześnie Asad rozpoczął rozmowy z Iranem.
Warunkiem budowy gazociągu było pozyskanie środków i technologii (tu na
przeszkodzie stało embargo nałożone na Iran) oraz zgody Iraku na tranzyt. W
2012 roku doszło do podpisania memorandum dla budowy gazociągu Iran-IrakSyria. Założono budowę 56-calowego (142 cm) rurociągu o przepustowości 110
milionów metrów sześciennych dziennie, łączącego południowy irański port
Assalouyeh z Irakiem, a następnie z Syrią, z możliwością rozszerzenia do Libanu
i Europy. Irak powinien początkowo otrzymać około 20 milionów metrów
sześciennych dziennie dla swoich elektrowni, a Syria między 20 a 25 milionów
metrów sześciennych dziennie. Koszt szacowany był na 10 mld dolarów.
W ten sposób układa nam się następujący scenariusz: Katar
zainteresowany obaleniem rządu Asada wspierał dżihadystów spod znaku anNusry i ISIS. Podobne interesy miała Arabia Saudyjska oraz USA (Ahmed,
2018). Zablokowanie projektu irańskiego utrzymuje status quo na Bliskim
Wschodzie, jest też ważne dla Izraela, dla którego silny Iran to zagrożenie. Z
drugiej strony także Rosja nie jest zainteresowana powstaniem gazociągu
irańskiego będącego konkurencją dla jej zasobów. Mimo to Rosja chce utrzymać
przy władzyAsada, gdyż jest to gwarancją na zablokowanie projektu katarskiego.
Uzależnienie Asada od wsparcia rosyjskiego, gwarantuje ponadto blokowanie
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projektu irańskiego, a to pozostawia pozycję hegemona eksportu gazu dla Rosji.
W momencie, gdy dżihadyści i opozycja wspierana przez USA zaczęli poważnie
zagrażać Damaszkowi, ten nie miał wyjścia i musiał poprosić o pomoc Rosję.
Tymczasem projekt gazociągu Iran-Irak-Syria zagrażał interesom Rosji, która z
jednej strony nie chciała obalenia Asada, a z drugiej nie dążyła do szybkiego
pokonania opozycji. Tym samym podejrzenia o wspieranie dżihadystów przez
Rosję nabiera pewnej logiki (Nixey, Wickett, 2018). Polityka Rosji świadczy o
tym, że jest ona zainteresowana utrzymywaniem kontroli przez chaos.
W 2017 roku Katar wznowił wydobycie gazu na swojej części złoża.
Spowodowane jest to głównie sankcjami nałożonymi przez sąsiednie państwa,
zwłaszcza Arabię Saudyjską (Gwiazda, 2018). Katar zgodził się też na wydobycie
gazu przez Iran, a ten udzielił licencji francuskiemu koncernowi Total. Jest to
spowodowane nie planami ekspansji ekonomicznej, tylko zapewnieniu dostaw
na rynek krajowy. Doszło bowiem do takiego paradoksu, że państwo
posiadające największe złoża na świecie, ale nie posiadające zdolności
technologicznych do wydobycia, musiało importować surowiec z Azerbejdżanu.
Iran planuje uruchomienie kolejnych pól i dostarczanie gazu do Turcji, Armenii i
wreszcie rozpocząć eksport gazu skroplonego (LNG) (Stępiński, Jakubik, 2018).
Obecność Rosji w Syrii ma więc na celu zapobieżenie eksportu gazu z Bliskiego
Wschodu do Europy, co jest żywotnym interesem Rosji. Także zbliżenie z
Turcją jest związane z próbą zablokowania projektu Nabucco4.
Korzyści polityczne i wojskowe
Konflikt w Syrii okazał się dla Rosji też dobrą sposobnością do poprawy
wizerunku na scenie międzynarodowej, w warunkach sankcji wynikających z
aneksji Krymu. Tym można wytłumaczyć m.in. jej zaangażowanie w likwidację
syryjskiej broni chemicznej, czego domagał się Zachód. Rosja brała też udział w
kolejnych turach negocjacji pokojowych w Genewie. Prawdopodobne są także
tajne rozmowy USA-Rosja-Izrael w Ammanie5. Kolejnym ważnym wydarzeniem
była konferencja w Astanie (IX 2017), gdzie doszło do ustalenia stref deeskalacji
w Syrii. Rosja była następnie gospodarzem konferencji w Soczi (I 2018),
udowadniając swoją wiodącą rolę w procesie pokojowym. Wreszcie, w kwietniu
2018 r., doszło do spotkania Iran-Turcja-Rosja w Ankarze. Rozmowy dotyczyły
sytuacji Syrii, swoistego podziału wpływów po wycofaniu się z tego regionu

Nabucco – to proponowany gazociąg, miał być nim przesyłany gaz ziemny z
Azerbejdżanu do Turcji dalej do Austrii poprzez Bułgarię, Rumunię i Węgry, z projektu
zrezygnowano w 2013 roku (Reedjune, 2013).
5
B. Ravid, Israel Held Secret Talks With Russia, U.S. Over Cease-fire in Southern Syria,
https://www.haaretz.com/middle-east-news/israel-held-secret-talks-on-syrian-cease-fire1.5441387 [dostęp: 1.04.2018].
4
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USA. Być może to było faktyczną motywacją ataku lotniczego na Syrię z 14
kwietnia 2018 r., przeprowadzonego przez USA, Francję i Wielką Brytanię6.
Interwencja w Syrii okazała się też świetnym pretekstem do sprawdzenia
skuteczności nowych typów broni, ale przede wszystkim propagandy rosyjskiej.
Najlepszym tego przykładem było zastosowanie rakiet typu Kalibr-NK 3M-14
(SS-N-27 Sizzler)7, wystrzelonych po raz pierwszy 7 października 2015 roku na
11 celów w Syrii. Atak był bardzo kosztowny, a zniszczone cele nie miały
znaczenia strategicznego, i znajdowały się poza terenem opanowanym przez
ISIS. Miało to jednak znaczenie propagandowe, pociski pokonały dystans ok.
2000 km, tym samym Europa okazała się realnie zagrożona przez ten typ broni.
Ocenia się, że od września 2015 roku podczas interwencji w Syrii wykorzystano
215 różnych podstawowych wzorów uzbrojenia, przy czym ujawniono 702
przypadki jego niedoskonałości technicznych wyeliminowanych w 99% jeszcze
w trakcie prowadzonych walk (Dąbrowski, 2017). Wojna okazała się świetnym
poligonem doświadczalnym, zwłaszcza w kontekście namierzania samolotów
NATO, w tym operujących w tym rejonie myśliwców F-22 Raptor.
Doświadczenie zdobyte przez Rosjan bardzo szybko znalazło uznanie w oczach
potencjalnych klientów, wśród których znalazła się też Turcja. Państwo NATO,
które strąciło rosyjski samolot (prawdopodobnie zagłuszając pracę radarów
wówczas wykorzystywanych przez Rosję), zakupiło broń od potencjalnego
przeciwnika (Dura 2018).
Jak pokazują różne ekspertyzy interwencja militarna w Syrii może
przynieść Rosji nowe zamówienia eksportowe na poziomie ponad 7 mld USD.
Jest to zatem znacznie więcej niż poniesione do tej pory koszty (Dąbrowski,
op.cit.). Rosjanie do Syrii wysłali najnowocześniejsze rodzaje broni, m.in.: Su-34,
Mig-29SMT/R, Su-27SM3, Su-30MS i Su-35S, samoloty rozpoznania
elektronicznego Tu-214R, pociski manewrujące CH-555 i CH-101, czołgi T90/90A, wyrzutnie rakietowe BM-27 Uragan, systemy wyrzutni rakiet z
ładunkiem termobarycznym TOS-1A i małe BSP Urlan-10. Powszechnie
testowano lekkie wielozadaniowe wozy opancerzone Gaz Tigr-M i MRAP-y
Kamaz Typhoon. Ale co ważne, Rosja zaprezentowała cały wachlarz
modernizacji starego radzieckiego sprzętu, jak choćby czołgi T-62M, czy system
przeciwlotniczy S-125 Newa.
Syria jest dla Rosji konfliktem zastępczym. „Proxy war” oznacza wojnę,
w której dwa państwa lub więcej rozstrzyga spór nie za pomocą starć typowo
militarnych bezpośrednio na terytorium któregoś z nich, ale na terenie państwa
trzeciego zupełnie nieangażującego się w konflikt.

Można też spekulować, czy stawką nie było też udowodnienie nieskuteczności sytemu S400, w walce o kontrakt zbrojeniowy Indii.
7
Więcej: MDAA, 3M-14 Kalibr (SS-N-30A), http://missiledefenseadvocacy.org/missilethreat-and-proliferation/missile-proliferation/russia/ss-n-30a-kalibr/ [dostęp: 1.04.2018].
6
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Podsumowanie
Trwający od ponad 7 lat konflikt pochłonął wiele ofiar. Całe miasta
zostały całkowicie zrównanie z ziemią. Bank Światowy szacuje liczbę ofiar na
320 tysięcy, tylko do lipca 2017 r. Z kolei na 226 mld dolarów podsumowano
straty syryjskiej gospodarki. ISIS przestało istnieć, pozostałe grupy
dżihadystyczne też zostały zneutralizowane. Nie oznacza to, że udało się
zjednoczyć całą Syrię, co ewidentnie jest w planach Rosji. To oni też zdecydują,
jak będzie wyglądała Syria po wojnie. Być może będzie to pewna kopia wzorców
z Libanu. Trudniejszy w ocenie jest bilans dla Zachodu. Oficjalnie były dwa
argumenty za zaangażowaniem się w konflikt w Syrii. Pierwszy to obalenie
rządów Asada za użycie broni chemicznej wobec ludności cywilnej i druga to
walka z ISIS. Tylko ten drugi element został zrealizowany i dlatego sukces
Zachodu jest połowiczny. To Asad i Rosja wygrali wojnę. Tym samym Zachód
musi przejść do porządku dziennego nad pozostaniem Asada przy władzy. Aby
rozwiązać konflikt syryjski tak szybko, jak to możliwe, Stany Zjednoczone będą
musiały dać coś Rosji, np. bezpieczeństwo reżimu Asada. W zamian
Waszyngton powinien domagać się, aby Moskwa wywierała presję na
sojuszników w Damaszku i Teheranie. Ta polityka nie oznaczałaby porażki, ale
akceptację rzeczywistości, którą można przekuć jednak w końcowy sukces –
osłabienie Rosji. Moskwa i Damaszek będą izolowane na arenie
międzynarodowej. Początkowy sukces Putina, jakim było zmuszenie Zachodu
do współpracy, będzie ostatecznie zaprzepaszczony. Ale Zachód, wycofując się
z rywalizacji w Syrii, może zyskać znacznie więcej. To na Putina spadnie
problem odbudowy państwa po siedmioletniej wojnie. Koszty tego przekraczają
możliwości Rosji. Zachód natomiast będzie utrzymywał izolację obu państw, a
może nawet powinien wzmóc sankcje. Być może to będzie motywowało Putina
do szukania szerszego, międzynarodowego porozumienia? Pozostaje otwartym
pytanie, jak Putin zamierza kontynuować kontrolę nad Syrią, i czy nie będzie to
zarzadzanie przez utrzymywanie kryzysu? Syryjskie siły zbrojne będą nadal
polegać na rosyjskiej broni i sprzęcie, a rosyjscy specjaliści wojskowi będą nadal
doradzać i szkolić armię syryjską. Umocni to rolę Syrii jako głównego punktu
oparcia geopolitycznego i militarnego Rosji na Bliskim Wschodzie (Trenin
2017). Rosja na pewno skorzysta też na kontraktach z odbudowy Syrii,
zabezpieczając swoje interesy przez uzyskiwanie od Damaszku kolejnych
nowych koncesji. Putin wydaje się zwycięzcą w syryjskiej wojnie, gdyż
niewielkim kosztem osiągnął pozycję mocarstwa w geopolityce Bliskiego
Wschodu i zabezpieczył swoje interesy ekonomiczne. Pytanie, na ile będzie to w
stanie wykorzystać? Pytanie o etyczność tego przedsięwzięcia, pozostawimy bez
komentarza.
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Geopolitical and economic benefits of Russia's involvement in the Syrian
conflict
The article presents the benefits of Russia's involvement in the Syrian conflict, taking
into account its geopolitical and economic relations, a return to the international arena,
or military engagement itself. There are several reasons for Russia's interference in this
conflict. This is, among others fear of losing one of the most important allies in the
Middle East, which would threaten to weaken the influence in this region. These areas
are rich in strategic raw materials, which is why Putin wants Syrian cooperation. To
emphasize its presence in the region, Russia was also involved in the Palestinian-Israeli
conflict as a mediator. Presence in Syria is necessary for Russia, as it is a place of global
rivalry with the United States. Putin supports Assad because he is the only guarantor of
preserving the influence of Russia, which in Syria has the only overseas military bases.
The Russian-Syrian cooperation dates back to the 1960s, when the military agreement
was concluded, strengthened after the coup in 1970 and the assumption of power by the
Assad. One can therefore say about the long-standing tradition of relations between
Russia and Syria.
Key words: Syria, Russia, armed conflict, geopolitics.
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KONFLIKT ZBROJNY W MALI 2012-2013 (CZĘŚĆ II)

(dokończenie artykułu z numeru 24)
Okoliczności towarzyszące wprowadzeniu szariatu
Skutecznym działaniom islamistów na terenie Mali sprzyjało wiele
czynników, do których należy zaliczyć dobrą bazę werbunkową z uwagi na
panującą wśród ludności biedę, przychylność części mieszkańców oraz
posiadanie przez islamistów odpowiednich środków finansowych. Rekruci byli
więc opłacani, mieli zagwarantowane uzbrojenie, wyżywienie oraz poczucie
władzy nad ludnością cywilną. Młodzi ludzie po zwerbowaniu byli kierowani do
obozów szkoleniowych, rozsianych na północy Mali oraz wzdłuż granicy z
Mauretanią. W trakcie szkolenia zapoznawano ich ze sztuką prowadzenia ognia
z broni maszynowej, technikami rzutu granatem, jednocześnie zaś studiowali
Koran. Według relacji świadków szkolenia te miały wielki wpływ na osobowość
rekrutów, wśród których nie brakowało dzieci (Mben i inni, 2013). UNICEF
(The United Nations Children’s Fund) informował w sierpniu 2012 r. o
wykorzystywaniu setek dzieci w celach militarnych przez grupy zbrojne
kontrolujące północ Mali. W lipcu 2012 r. pojawiły się informacje o
bezpośrednim włączeniu do grup zbrojnych około 175 chłopców w wieku od
12 do 18 lat. Chłopcy ci byli wykorzystywani m.in. w trakcie walk Tuaregów z
siłami rządowymi1. Według innych informacji dzieci były kupowane od
rodziców za 600 dolarów i otrzymywały 400 dolarów miesięcznie za służbę.
Kwota ta, biorąc pod uwagę fakt, że ponad połowa ludności w tym rejonie żyje
za 1,25 dol. dziennie, wydaje się ogromną. Sytuację dodatkowo pogarszał fakt,
że większość nauczycieli opuściła te rejony w obawie przez islamistami, przez co
dzieci zostały odcięte od edukacji i stawały się bardziej podatne na werbunek
(Šimonovic, 2013).
Jak wspomniano wcześniej, akcji werbunkowej sprzyjała także
współpraca części ludności z islamistami. Do takiej współpracy dochodziło
m.in. w rejonach Gao, kontrolowanych przez MUJAO, gdzie organizacja ta
1

Mali: UNICEF warns of armed groups recruiting children,
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42697&Cr=Mali&Cr1=#.UfaWXo0qzX4,
29.07.2013.
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skutecznie rekrutowała młodzież z okolicznych miejscowości. Ponieważ część
islamistów pochodziła z tych rejonów, dla sił malijskich nie było możliwym
odróżnienie islamistów od lokalnej ludności. Osoby powiązane z MUJAO z
łatwością znajdowały schronienie u swoich rodzin w okolicznych wsiach. Pod
koniec 2012 r. MUJAO posiadało wielu zwolenników w samym mieście Gao, co
wynikało z dziesięciomiesięcznej obecności tego ugrupowania w mieście. Część
ludzi związała się z nimi poprzez wspólne interesy lub studia koraniczne. Część
młodzieży poprzez swoje studia koraniczne zdołała już uwierzyć, że wysadzając
się w powietrze podczas ataku samobójczego, otworzy sobie drogę do raju. W
niektórych wsiach, jak np. Kadji, prawie 85% ludności była wyznawcami
ortodoksyjnego islamu, kobiety chodziły tam z zasłoniętymi twarzami, a wieś
żyła swoim życiem daleko poza głównym nurtem życia malijskiego. W innych
przypadkach ludzie wstępowali do organizacji islamistów pod przymusem, jak w
przypadku tłumaczy znających lokalne dialekty.
Islamscy rekruci w Mali byli lepiej wyszkoleni i wyposażeni niż żołnierze
armii malijskiej. Podstawowym wyposażeniem ciężkim był samochód pick-up z
zamontowanym karabinem maszynowym oraz workami z amunicją wiszącymi
na burtach dla żołnierzy piechoty. Islamiści w celu pozyskiwania środków
finansowych współpracowali z gangami przemytników narkotyków2 w regionie
Morza Śródziemnego. Innym doskonałym źródłem zysków dla islamistów były
porwania dla okupu. W 2012 r. szacunki mówiły o 100 milionach euro, jakie
AQIM mógł zdobyć w ten sposób.
Natychmiast po przejęciu kontroli nad danym terenem islamiści z
AQIM, MUJAO czy Ansar Dine wprowadzali w życie założenia szariatu. W
Timbuktu fanatycy islamscy dopuszczali się amputacji ludziom rąk i obcinania
głów. Jednocześnie sami czerpali zyski z przemytu i handlu kokainą, bronią czy
ludźmi (Mben, op.cit.). Asystent sekretarza generalnego ONZ ds. praw
człowieka (Assistant Secretary-General for Human Rights) Ivan Šimonovic
wymienił kilka najbardziej powszechnych przypadków łamania praw człowieka,
np. drastyczne kary – jak publiczne egzekucje, amputacja kończyn, poniżające
kary cielesne, werbowanie dzieci jako żołnierzy (Šimonovic, 2013). Oficjalnie
zakazano słuchania muzyki, palenia papierosów, kobiety dodatkowo zostały
zmuszone do zakrywania ciała. W związku ze zbrodniami islamistów do
października 2012 r. 100 tys. Malijczyków uciekło do Mauretanii, kolejne
100 tys. do Burkina Faso, 30 tys. do Algierii, 40 tys. do Nigru oraz 230 000
przemieściło się w granicach Mali (Šimonovic, op.cit.). W lipcu 2013 r. rząd Mali
wystąpił do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (International
Cztery lata temu policja Mali zlokalizowała na pustyni samolot Boeing 727, który był
przystosowany do przewozu cargo. Samolot był zarejestrowany w Guinea-Bissau i
wystartował z Wenezueli. Odkrycie potwierdziło wcześniejsze podejrzenia władz malijskich,
że samoloty z kokainą startują w Ameryce Południowej i lądują w Zachodniej Afryce na
pustyni (Mben, op.cit).
2
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Criminal Court – ICC) z wnioskiem o ściganie zbrodni, które mają miejsce w
tym kraju (Escritt 2012).
Zdecydowanie najgorsza była sytuacja kobiet. Powszechną praktyką było
zmuszanie kobiet do krótkotrwałego małżeństwa. Kobieta była kupowana za
około 1000 dol. i zmuszana do małżeństwa. Po krótkim czasie była
odsprzedawana kolejnemu i tak dalej. Praktyka ta to nic innego niż ukryta
prostytucja, która często wiązała się z gwałtami. Kobiety zostały pozbawione
m.in. prawa do edukacji, prawa pracy czy dostępu do podstawowych usług
społecznych czy medycznych. Największym zagrożeniem było utworzenie
specjalnej listy, na której widniały nazwiska kobiet, mających nieślubne dzieci
lub będących w pozamałżeńskiej ciąży. Kobiety te były szczególnie narażone na
brutalne i nieludzkie traktowanie ze strony islamistów, w tym kary cielesne a
nawet śmierć (Šimonovic, op.cit.).
Poza czysto ludzkimi cierpieniami działania islamistów skierowane także
były przeciwko dziedzictwu historycznemu Mali. Po utrwaleniu władzy
islamistów rozpoczęto niszczenie świętych miejsc Sufi, znajdujących się na liście
UNESCO jako dziedzictwo ludzkości. Ciekawe jest to, że niszczenie tych
zabytków spowodowało większą uwagę światowych mediów niż ucieczka setek
tysięcy ludzi z zajętych przez islamistów regionów Mali. Rzecznik Ansar Dine w
Timbuktu, Sanda Ould Bouamama, usprawiedliwiając niszczenie pamiątek Sufi,
miał powiedzieć: „Co to jest UNESCO? My nie dbamy o świat żadnych bytów,
ponieważ Bóg nie ma żadnych partnerów. To, o co wzywa UNESCO, to tylko
politeizm. Jesteśmy muzułmanami i nie wierzymy w żadne świątynie czy
idolów”. Członkowie Ansar Dine odrzucali możliwość istnienia wszelkich
świątyń czy ceremoniałów, jak np. urodziny proroka, co traktują jak naruszenie
zasad salafizmu. Jeden z członków Ansar Dine, Mohamed Kasse,
usprawiedliwiał te barbarzyńskie akty w następujący sposób: „Znaleźliśmy
mężczyznę leżącego na ziemi w mauzoleum, który się modlił. Właśnie dlatego
wyrwaliśmy drzwi z zawiasów. Wierzymy, że on był głupi, modląc się w
grobowcu człowieka. Nieważne, kto to był, możesz się modlić tylko do Boga”
(Flood 2013). Po zajęciu Timbuktu przez Ansar Dine, członkowie tej organizacji
przystąpili do niszczenia zabytków tego miasta w imię czystości wiary. Udało im
się zniszczyć 7 z 16 mauzoleów, wiele grobowców oraz zniszczyć drzwi z XVwiecznego meczetu Yahya. Zniszczeniu uległy m.in. dwa grobowce w
starożytnym i największym na świecie zbudowanym z błota meczecie
Djingareyber. Meczet ten znajduje się na liście zabytków ważnych dla
światowego dziedzictwa i przed przybyciem islamistów stanowił największą
atrakcję turystyczną Timbuktu. W reakcji na krytyczne komentarze
międzynarodowej opinii publicznej przedstawiciel Ansar Dine, Tunezyjczyk
przedstawiający się jako Ahmed, w rozmowie z AFP miał się wyrazić słowami:
„Od dnia dzisiejszego, jak tylko obcokrajowcy będą się wypowiadać na temat
Timbuktu, Ansar Dine będzie atakować wszystko, co jest na liście dziedzictwa
światowego. Nie ma dziedzictwa światowego, takie coś nie istnieje. Niewierni
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muszą przestać wtrącać się w nasze sprawy. Będziemy niszczyć mauzolea, nawet
gdy będą wewnątrz meczetów, a następnie zniszczymy mauzolea w regionie
Timbuktu”3.
Samo miasto Timbuktu słynie także z historycznych manuskryptów z
XII lub XIII wieku, które nazywane są skarbami Timbuktu. Część osób
opiekujących się manuskryptami zakopała najcenniejsze z nich na pustyni, gdy
islamiści publicznie poinformowali, że muzułmanie w Timbuktu wyznają
fałszywy islam. Na szczęście 80% bezcennych manuskryptów zostało
wywiezionych poza miasto przed atakiem islamistów, większość do Bamako.
Według dostępnych danych uratowało się około 200 000 dokumentów.
Dokumenty wywożone były samochodami prywatnymi, część ukryto pod
produktami spożywczymi. Operacją ratowania bezcennych dokumentów,
datowanych na XIII wiek, kierował dyrektor Mamma Haidara Memorial Library
– Abdel Kader Haidara. Udział w tym przedsięwzięciu wzięła także niemiecka
ambasada, która opłacała koszty paliwa i zakup specjalnych pojemników
archiwalnych do przechowywania około 4000 manuskryptów. Kolejnym etapem
było ich katalogowanie i zabezpieczenie przed zniszczeniem. Niemcy
zaoferowali pomoc w rekonstrukcji biblioteki w Timbuktu.
Innym przykładem barbarzyństwa islamistów jest atak na kościół
katolicki w Diabaly nad Nigrem. Kościół ten zbudowany był w czasach
kolonialnych. Na jego dachu znajdował się kamienny krzyż, który przetrwał
wszystkie zawieruchy historyczne Mali mimo, że 90% ludności Mali to
muzułmanie. Niestety, islamiści po zajęciu Diabaly w styczniu 2013 r. zniszczyli
krzyż przy użyciu granatnika, a także drewniane statuetki przedstawiające Jezusa
i Matkę Boską. Terror w mieście trwał tylko kilka dni, do czasu gdy siły
francuskie, przy wsparciu z powietrza, wyparły islamistów z miasta.
Ofensywa islamistów w styczniu 2013 r. oraz odpowiedź Francji
1 stycznia 2013 r. Ansar Dine przekazał mediatorowi Blaise Compaore
17-stronicowy dokument, punkt wyjścia do dalszych negocjacji. W dokumencie
ugrupowanie zażądało autonomii północy oraz wprowadzenia prawa szariatu.
Pomimo pozornych negocjacji pokojowych islamiści, zachęceni brakiem reakcji
ze strony środowiska międzynarodowego, głównie Francji, postanowili przejąć
kontrolę nad całym terytorium Mali. 7 stycznia, około 210 km na północ od

Trzy meczety Timbuktu: Sidi Yahya, Djingareyber oraz Sankore, są pozostałością po
złotym okresie miasta, kiedy stanowiło ono centrum intelektualne i duchowe islamu
rozprzestrzeniającego się na teren całej Afryki. Meczet Djingareyber jest najstarszy z trzech
wymienionych i został zbudowany po powrocie w 1325 r. z pielgrzymki z Mekki, sułtana
Kankan Moussa. Jeszcze starsze grobowce znajdują się w miastach Araouane i GassraCheick. Ansar Dine destroy more shrines in Mali,
http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/07/201271012301347496.html, 29.07.2013.
3
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Mopti4, rozpoczęli oni gromadzenie sił i środków. Następnie przemieścili się na
południe, w kierunku miasta Konna, którego zdobycie pozwoliłoby im na
blokadę drogi między Mopti i Sevare. Islamiści zgromadzili tam od 1500 do
2500 ludzi i 300 pojazdów, z których duża część miała zamontowane
uzbrojenie. Ludzie ci stanowili trzon sił islamistów, byli najlepiej wyposażeni i
doświadczeni. Pozostali, głównie opłacani zwolennicy islamistów, zajmowali się
kontrolą wcześniej zdobytych miast i tłumieniem ewentualnych powstań.
Naprzeciwko nim siły malijskie mogły wystawić jednostkę komandosów
(Groupement des Commandos Volunteers), 62 pułk piechoty zmotoryzowanej
(62nd Motorized Infantry Regiment), elementy 35 pułku zmotoryzowanego i 36
pułku artylerii.
8 stycznia kolumny islamistów osiągnęły rejon miasta Bourei, 25 km od
pozycji sił malijskich, i kierowały się w kierunku miasta Konna. Tego samego
dnia, chcąc ocenić intencje islamistów i pokazać swoje zdecydowanie, żołnierze
malijscy oddali strzały ostrzegawcze w kierunku islamistów. 9 stycznia islamiści z
Ansar Dine rozpoczęli ostrzał pozycji malijskich z rakiet 122 mm, całkowicie je
zaskakując, natomiast inne oddziały uderzyły na miasto Konna z trzech
kierunków, tj. z północy, wschodu i południa – manewr ten pozwolił na
odcięcie ucieczki siłom malijskim. Dodatkowo islamiści z MUJAO, Ansar Dine i
AQIM przechwycili komunikację radiową sił malijskich, których żołnierze nie
zachowywali podstawowych zasad bezpieczeństwa korespondencji radiowej.
Taktyka islamistów była bardzo skuteczna, dokonali szybkiego przemieszczenia
do miasta Konna, szybko zajęli pozycje strzeleckie na dachach cywilnych
domów, mieszając się jednocześnie z ludnością cywilną. 10 stycznia miasto było
całkowicie pod kontrolą islamistów. W tej sytuacji najważniejszym celem armii
było zablokowanie marszu islamistów na Sevare. W związku z możliwością
zajęcia miasta panika w samym Sevare zaczynała narastać. Siły powietrzne
zaczęły przygotowywać się do walki, a dwadzieścia BRDM-2 i pozostałości po
33 Pułku Rozpoznawczym (Czerwone Berety) z Bamako i Kati – zostały także
przerzucone do Sevare. Niestety, islamiści także otrzymali wsparcie w sile około
500 ludzi z MUJAO i AQIM5.
Sytuacja ta doprowadziła do poważnego kryzysu w Mali. Do chwili ataku
na miasto Konna islamiści kontrolowali tereny północne o wielkości Francji i
Hiszpanii razem wziętych. Ich marsz na południe w kierunku zielonych
obszarów Mali wywołały szok wśród Malijczyków. Do tej pory odległość
pomiędzy stolicą a obszarem, na którym obowiązywał szariat, była bardzo duża,
jednak po zajęciu miasta Konna okazało się, że rząd Mali ma niewielkie
możliwości zatrzymania islamistów na obecnych liniach.
Mopti i Sevare to dwa miasta, których zdobycie otwierało drogę islamistom na południe
Mali.
5
W celu zatrzymania islamistów użyto także dwóch jeszcze działających śmigłowców MI24, których atak miał jednak tylko wymiar psychologiczny i nie był w stanie zatrzymać
islamistów. Back to the decisive..., op.cit.
4
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W związku z nową ofensywą islamistów tymczasowy prezydent Mali,
Dioncounda Traore, 10 stycznia 2013 r. wysłał list do prezydenta Francji
François’a Hollande’a oraz sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona z
prośbą o pomoc. Tymczasem z uwagi na zwycięstwa islamistów rokowania o
zawieszeniu broni planowane na 10 stycznia w Burkina Faso zostały przesunięte
na 21 stycznia 2013 r. 11 stycznia Francja rozpoczęła przerzut sił do miasta
Sevare. Po wylądowaniu pierwszych samolotów transportowych C-160 Transall
oraz śmigłowców bojowych miasto zostało całkowicie zamknięte dla mediów.
W tym samym czasie do miejskiego szpitala trafiły także dziesiątki zabitych i
rannych malijskich żołnierzy. Sami islamiści informowali, że będą w mieście do
wieczornych modłów. Zwrot akcji nastąpił o godz. 16.00, kiedy dwa lekkie
śmigłowce Gazelle francuskich sił specjalnych, lecąc na niskiej wysokości,
zaatakowały rakietami przeciwpancernymi HOT oraz ogniem działek 20 mm
kolumnę samochodów islamistów. W wyniku ataku zniszczone zostały 4
samochody a pozostałe uciekły. W trakcie wymiany ognia ucierpiały także
śmigłowce i piloci. Cena była wysoka, jednak islamiści zostali zmuszeni do
zatrzymania się. W nocy z 11 na 12 stycznia wsparcia udzieliły także samoloty
Mirage 2000D startujące z lotnisk w Czadzie.
W tym samym czasie trwały intensywne przygotowania do przerzutu
głównych sił francuskich6. Dowódcą francuskiej operacji wojskowej, której
nadano kryptonim „Serval”, został gen. bryg. Bernard Barrera, który wcześniej
służył m.in. w Bośni, Kosowie, Czadzie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
Początkowo pod jego rozkazami znajdowało się 1500 żołnierzy, liczba ta jednak
szybko wzrosła do 3500. Generał wydał jasny rozkaz zniszczyć przeciwnika i
działać bardzo szybko. Należy przy tym wziąć pod uwagę, iż siły francuskie
musiały dokonać rajdu na odległość grubo ponad 1000 km od Bamako.
Prowadzono jednocześnie dwie operacje: „Doro” na kierunku Gao w celu
zniszczenia MUJAO, oraz „Panther” w kierunku Timbuktu i gór Adrar des
Ifoghas (Kidal i Tessalit) w celu zniszczenia AQIM i Ansar Dine. Do wsparcia
lotniczego Francuzi wykorzystali swoją bazę lotniczą w N'Djamena w Czadzie
(od 1986 r.), gdzie stacjonowało 8 samolotów Mirage 2000D. Do zaopatrywania
samolotów w paliwo wykorzystano 3 latające cysterny C-135. Dodatkowo
wsparcia, bezpośrednio z Francji, udzielały samoloty Rafale, z których 6
stacjonowało w bazie Abu Dhabi. Były one m.in. odpowiedzialne za zniszczenie
baz islamistów w rejonie Gao. Francja uzyskała także zgodę Algerii i Maroka na
korzystanie z ich przestrzeni powietrznej. W celu prowadzenia obserwacji rejonu
operacji od grudnia 2012 r. korzystano z europejskiego satelity Pleiades 1B.
W celu wsparcia sił francuskich Stany Zjednoczone wysłały do ich dyspozycji samoloty C17, które są w stanie przewieźć 77 ton zaopatrzenia na odległość powyżej 5000 km.
Wsparcia w zakresie transportu udzieliły także Niemcy. Mali: the French designed a jihadist
camp in Timbuktu, http://www.leparisien.fr/international/mali-les-francais-visent-un-campjihadiste-a-tombouctou-22-01-2013-2502621.php, 26.12.2014.
6
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Z Wybrzeża Kości Słoniowej z Abidjan 14 stycznia kolumna 30 transporterów
opancerzonych sił francuskich, eskortowanych przez śmigłowce, przekroczyła
granicę z Mali. Po drodze żołnierze francuscy byli entuzjastycznie witani przez
ludność cywilną. 14 lutego, pomimo rozpoczęcia operacji francuskiej, islamiści
zajęli miasto Diabaly, które leży około 400 km od Bamako. Teren wokół miasta
był kontrolowany przez armię malijską, jednak islamiści uderzyli od strony
granicy z Mauretanią, gdzie zbombardowały ich samoloty francuskie.
Do 14 stycznia w ręce sił francuskich dostały się poza Diabaly na
zachodzie także Douentza na wschodzie. W tym samym czasie podjęto próbę
odbicia miasta Konna. W mieście cały czas trwały zacięte walki, przynoszące
duże straty po obu stronach. Według niektórych informacji w mieście miało
zginąć około 11 żołnierzy malijskich, a 60 zostać rannych. Islamiści informowali
z kolei o 25 zabitych żołnierzach rządowych i dodatkowo o zniszczonych 11
samochodach i 6 BRDM-2/BTR-60PB. Także islamiści ponosili duże straty,
dodatkowo duża część wcześniej zdobytego na armii malijskiej sprzętu, została
zniszczona, jak np. wyrzutnie rakiet BM-21. Ostatecznie armia malijska
potwierdziła zdobycie Konna 18 stycznia7.
14 stycznia 2013 r., czyli 4 dni po rozpoczęciu operacji „Serval”, NMLA
wyraziła wolę wsparcia francuskiej armii. Ze względu na znajomość terenu oraz
posiadane kontakty pomoc ta wydawała się bardzo ważna. 28 stycznia NMLA
ogłosiła przejęcie kontroli nad miastem Kidal. 4 lutego ludzie NMLA zatrzymali
dwóch ważnych przywódców islamistów, tj. Muhammada Ag Mohameda
Mousse z Ansar Dine oraz Oumeini Ould Baba Akhmed z MUJAO, i przekazali
ich Francuzom. Islamiści z AQIM, MUJAO i Ansar Dine, po ich wyrzuceniu
przez siły NMLA, znaleźli schronienie w górach na północ od Kidal. Przejęcie
kontroli przez NMLA nad Kidal skomplikowało sytuację, ponieważ NMLA
wyrażał zgodę na obecność sił francuskich, jeżeli wymagała tego sytuacja
operacyjna, jednak nie zgadzał się na obecność sił malijskich.
W jedenastym dniu operacji „Serval”, tj. 22 stycznia, siły francuskie
dokonały ataku lotniczego na cele islamistów z AQIM w Timbuktu. W wyniku
bombardowań z powietrza zniszczeniu uległa infrastruktura logistyczna AQIM,
w tym związana z paliwem i bronią. 13 lutego samoloty Rafale zbombardowały
cele islamistów w Gao, zabijając około 60 islamistów.
W Gao siły francuskie miały do czynienia z około 12 zamachowcami
samobójcami, wyposażonymi w kamizelki samobójcy. Wyparcie MUJAO z Gao
nie było szybkie i jednoznaczne. Po początkowym wyparciu islamistów z miasta
znaleźli oni kryjówki w okolicznych wsiach. 17 lutego islamiści przez 4 godziny
atakowali miasto, starając się wyprzeć stamtąd wojska francuskie i malijskie.
Kontrola nad miastem została utrzymana, jednak islamiści zmieszali się z
Islamiści popełnili dwa zasadnicze błędy: nie spodziewali się operacji sił francuskich i nie
doceniali zaciętości sił malijskich, których żołnierze w wielu przypadkach wykazywali się
męstwem i patriotyzmem.
7
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okoliczną ludnością. Według pułkownika armii malijskiej, El Hadj Ag Gamou,
znaleźli oni schronienia w rejonach oddalonych o 40 do 80 mil od Gao.
Francuzi walczyli z nimi w zabudowaniach na północy i południu miasta Gao,
wykorzystując m.in. nowe transportery opancerzone VBCI. W Gao połowa
islamistów została wyeliminowana przez francuskie siły specjalne w rejonie
mostu prowadzącego do miasta.
Z kolei w przypadku sił francuskich i czadyjskich, walczących w trudno
dostępnym górzystym regionie Adrar des Ifoghas, musiały one walczyć z
setkami członków AQIM, którzy mieli wiele lat na przygotowanie stanowisk
obronnych i ukryć. Istniał tam rozwijany od lat system jaskiń, składów amunicji
i paliwa. 22 lutego siły czadyjskie zdecydowały się na atak, kosztujący ich 26
zabitych i ponad 70 rannych żołnierzy. 24 lutego do Tessalit przybyły siły
francuskie, które rozpoczęły atak 2 dni później. Zostały one wzmocnione
dwoma śmigłowcami szturmowymi Tiger oraz haubicami 155 mm Caesar.
Główne walki toczyły się w dolinie Amattetai, otoczonej małymi wzgórzami i
biegnącej ze wschodu na zachód, gdyż był to jedyny region, w którym woda
występowała przez cały rok. Zgodnie z planem żołnierze czadyjscy posuwali się
ze wschodu, francuscy – od zachodu, a spadochroniarze od północy, realizując
manewr zwany kopertą. Walki były prowadzone na obszarze od 80 do 100 km.
Ponieważ poruszanie się w tym ogromnym terenie bez samochodów było
niemożliwe, wykorzystano samochody ciężarowe, które obudowane workami z
piaskiem służyły jako stanowiska dowodzenia. Warunki prowadzenia operacji
były ekstremalne, żołnierze w pełnym rynsztunku w kamizelkach
kuloodpornych i hełmach musieli przez wiele godzin walczyć na pustyni w
pełnym słońcu. Walki w dolinie Amattetai trwały 15 dni, z czego przez tydzień
walki były bardzo ciężkie. W trakcie walk wykorzystano cały zakres uzbrojenia,
jak: śmigłowce, wsparcie samolotów uderzeniowych, transporterów
zmechanizowanych, artylerii, saperów. Francuzi oszacowali, że w ciągu 4
miesięcy na obu frontach przeprowadzili około 55 operacji, w wyniku których
udało im się zneutralizować około 600 islamistów z różnych grup zbrojnych. W
trakcie walk islamiści wykorzystywali m.in. dwunastoletnie dzieci do
dostarczania wody i amunicji. Zaopatrzenie logistyczne było wyzwaniem także
dla Francuzów, z czego woda i amunicja były priorytetem. W Tessalit żołnierze
potrzebowali 10 litrów wody na jednego żołnierza, co dawało 20 ton dziennie
samej wody. Straty Francuzów w trakcie głównej operacji wynosiły: czterech
zabitych (w tym jeden od wybuchu miny) oraz 50 rannych. Ogólnie w trakcie
całej operacji straty wyniosły 6 zabitych (z brygady) i 300 rannych, z których
połowa została ewakuowana z rejonu operacji. Żołnierze musieli walczyć przy
upałach 45-50-stopniowych, dźwigając kilkadziesiąt kilogramów sprzętu na
swoich plecach, nie myjąc się, zmagając z problemami żołądkowymi itp.
Francuzi swój sukces zawdzięczają wysokiemu morale własnego wojska,
świetnemu wyszkoleniu i wyposażeniu. Dzięki nowoczesnym samolotom udało
im się uniknąć strat po stronie cywilów w trakcie zrzucania bomb na islamistów.
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Bardzo dobrze spisały się śmigłowce Tiger, pojazdy zmechanizowane VBCI
oraz działa Caesar. Szybkie i skuteczne operacje prowadzono także dzięki
dobremu i sprawnemu rozpoznaniu, do którego przyczyniła się także pomoc ze
strony ludności cywilnej, przekazującej informacje o położeniu islamistów.
Według żandarmerii malijskiej do 24 kwietnia 2013 r. na północy Mali z
bronią w ręku zostało wziętych do niewoli 340 islamistów. Po zatrzymaniu
przetransportowano ich do Bamako. Zatrzymani w trakcie walki z siłami
francuskimi, malijskimi i czadyjskimi byli w różnym wieku i pochodzili z
różnych krajów i grup etnicznych. Wśród nich znaleźli się islamiści z Mali,
Algierii, Nigerii, Burkina Faso, Maroko i Libii. Wśród Malijczyków dominowali
Songhai, Peul, Bambara i Tuaregowie, co przeczyło ogólnej opinii o
jasnoskórym pochodzeniu islamistów. Było także dwóch Francuzów,
natychmiast przetransportowanych do Paryża.
Reakcja środowiska międzynarodowego na konflikt w Mali
Po wybuchu konfliktu na początku 2012 r. w rozwiązanie kryzysu w Mali
zaangażowały się państwa Ekonomicznej Wspólnoty Państw Zachodniej Afryki
(ECOWAS – Economic Community of West African States), do której należała
także Mali. Sytuację dodatkowo skomplikował pucz wojskowy przeprowadzony
przez kpt. Sanogo. Przez pierwsze dni po puczu Sanogo rozpatrywał większość
uwag i wniosków wszystkich zaangażowanych stron, szczególnie ECOWAS. 27
marca 2012 r. w Abidżanie odbyło się nadzwyczajne spotkanie głów państw i
rządów ECOWAS. W jego trakcie przedstawiciele ECOWAS zażądali od
puczystów natychmiastowego przywrócenia w Mali porządku konstytucyjnego, a
na głównego mediatora wyznaczono prezydenta Burkina Faso. Wysłano także
sześcioosobową delegację do Bamako, w skład której wchodzili przywódcy
sześciu państw ECOWAS. Zadaniem delegacji miało być przesłanie stanowiska
ECOWAS nowym władzom Mali oraz przedyskutowanie sposobu powrotu do
konstytucyjnego porządku. Niestety delegacja nie była w stanie wylądować na
lotnisku w Bamako, które zostało zablokowane przez zwolenników Sanogo. Po
powrocie do Abidżanu głowy państw zdecydowały się użyć całego posiadanego
politycznego, dyplomatycznego i ekonomicznego arsenału, narzucając sankcje
do czasu, kiedy junta wojskowa pozostanie przy władzy. W ramach sankcji
zamknięto rachunki bankowe Mali, istniejące w innych państwach ECOWAS.
Zawieszono prawa Mali w organizacjach regionalnych, odwołano ambasadorów
państw członkowskich ECOWAS z Mali, zamknięto granice z Mali i
wprowadzono ograniczenia w podróżowaniu dla liderów junty wojskowej.
Sankcje ekonomiczne przyniosły bardzo szybko rezultaty i rozpoczęły się
negocjacje. 6 kwietnia 2012 r. podpisano wstępne porozumienie, zgodnie z
którym w Mali miał zostać przywrócony porządek konstytucyjny w zamian za
amnestię dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie puczu oraz
wprowadzone miały zostać zapisy prawa zwiększające siłę armii. Podpisanie
porozumienia bynajmniej nie odsunęło puczystów od władzy. Ustalono także
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powołanie przejściowych organów władzy, które miały kierować państwem do
czasu wyborów. Od 12 kwietnia funkcję prezydenta przejął Dioncounda Traore,
który był odpowiedzialny za przywrócenie porządku konstytucyjnego,
rozwiązanie kryzysu na północy oraz zorganizowanie wolnych i uczciwych
wyborów parlamentarnych w Mali. Pomimo tego, że miał aspiracje do
odgrywania ważnej roli, to będąc postrzeganym jako członek starych władz, nie
cieszył się popularnością i respektem ze strony armii i urzędników. 16 kwietnia
członkowie junty wojskowej przeprowadzili szereg aresztowań wśród oficerów i
polityków związanych ze starym systemem, włącznie z najbliższymi
współpracownikami Traore. Wcześniej wyraził on zgodę na nominację na
stanowisko tymczasowego premiera Cheick Modibo Diarra. W trakcie kolejnego
nadzwyczajnego spotkania ECOWAS, 26 kwietnia 2012 r., przedłużono okres
przejściowy do 12 miesięcy, co dotyczyło także władzy prezydenta, premiera i
rządu. W trakcie szczytu zdecydowano także o niezwłocznym rozmieszczeniu
sił ECOWAS w Mali. Sanogo był zwolennikiem wsparcia logistycznego dla sił
malijskich ze strony ECOWAS i innych partnerów, ale sprzeciwiał się obecności
wojskowej innych państw w Mali. Pojawiły się także sugestie, że Sanogo może
zmobilizować społeczeństwo przeciwko siłom ECOWAS.
Po przeprowadzeniu kontrpuczu wojskowego władza Sanogo została
jeszcze bardziej umocniona. W trakcie spotkania nadzwyczajnego ECOWAS, 3
maja w Dakarze, w którym uczestniczyli także prezydent tymczasowy Traore i
premier Diarra, ustalono, że ECOWAS wyśle swoje siły do Mali, ale tylko na
wyraźną prośbę rządu Mali. Dodatkowo po aresztowaniach przeprowadzonych
na rozkaz Sanogo w kwietniu i maju pokazał on, że prawdziwy ośrodek władzy
znajduje się w Kati, w jego siedzibie. Bardzo szybko rozsmakował się w władzy,
dzięki temu, że dziesiątki osobistości ze świata polityki i biznesu udawało się do
niego z oficjalnymi wizytami. Wydrukował nawet swoje oficjalne zdjęcia jako
głowa państwa. 20 maja 2012 r. osiągnięto nowe porozumienie z Sanogo,
według którego w zamian za zgodę na przedłużenie funkcjonowania prezydenta
tymczasowego przez rok otrzymał on gwarancję otrzymania statusu
przynależnego byłej głowie państwa, z zachowaniem wynagrodzenia, domu i
ochrony.
W maju i czerwcu 2012 r. państwa Unii Afrykańskiej (The African
Union – AU) i ECOWAS w związku ze zwycięstwami islamistów na północy,
rozpoczęły z nimi negocjacje. Dodatkowo dyplomaci tych organizacji wystąpili
do Rady Bezpieczeństwa ONZ z wnioskiem o uchwalenie rezolucji
zatwierdzającej operację wojskową. Prezydent Burkina Faso, Blaise Compaore,
jako negocjator ECOWAS, kontynuował je w czerwcu 2012 r. 14 czerwca 2012
AU i ECOWAS wezwały ONZ, na podstawie rozdziału 7 Karty Narodów
Zjednoczonych, o legitymizację użycia wojsk dla ochrony cywilów. Członkowie
Rady Bezpieczeństwa ONZ (UN Security Council – UNSC) zażądali więcej
szczegółów na temat udziału armii malijskiej w tych siłach, jej wielkości, celów
oraz zdolności operacyjnej. 18 czerwca 2012 r. członkowie UN SC
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zadeklarowali gotowość dla poparcia afrykańskiej interwencji wojskowej,
jednakże decyzja 15 członków rady bezpieczeństwa nie była jednomyślna.
Oficjalnie tymczasowy rząd malijski nie wyraził zgodny na operacje militarną
ECOWAS.
W połowie czerwca 2012 r. przedstawiciele ECOWAS, Francji i Algierii
rozpoczęli nowe negocjacje w Bamako. W samym Bamako doszło wówczas do
protestów ludności przeciwko interwencji ECOWAS. Wsparcie dla wspólnej
operacji wojskowej wyraziły także Stany Zjednoczone pod warunkiem jasnego
określenia celu operacji. Brak było jednak jasnej deklaracji ze strony państw
zachodnich, które bały się ewentualnych działań odwetowych islamistów na
własnych terenach w przypadku umiędzynarodowienia konfliktu. Algieria 13
czerwca 2012 r. ze swojej strony zaproponowała wsparcie logistyczne oraz
transport lotniczy, którego armia malijska nie posiada. Odmówiła jednak
bezpośredniego wsparcia wojskowego.
Ostatecznie 5 lipca 2012 r. przyjęto rezolucję Rady Bezpieczeństwa
ONZ nr 2056, która podkreślała pełne wsparcie ONZ dla wspólnego wysiłku
ECOWAS i UA oraz władz tymczasowych w Mali dla przywrócenia porządku
konstytucyjnego w Mali oraz integralności terytorialnej. Przyjęta rezolucja
narzuciła sankcje ekonomiczne na liderów rebeliantów przewidziane przez inną
rezolucję ONZ 1267 (1999) – UN’s al-Qa’ida Sanctions Committee. Państwa
ECOWAS zmontowały misję wojskową w sile 3270 żołnierzy z Nigru, Nigerii i
Sudanu, której celem była pomoc regularnej armii malijskiej w odzyskaniu
terenów utraconych na północy8.
W związku z tym, że rezolucja 2056 nie dawała jasnego mandatu do
interwencji wojskowej w Mali, 20 grudnia 2012 r. przegłosowano kolejną
rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ 2085, która ustanawiała międzynarodową,
kierowaną przez państwa afrykańskie, misję wsparcia dla Mali – AFISMA
(African-led International Support Mission in Mali). Początkowo AFISMA
została ustanowiona na jeden rok, i podejmując niezbędne środki, miała
zapewnić warunki do przestrzegania praw człowieka, wsparcia humanitarnego,
przywrócenia porządku konstytucyjnego oraz integralności terytorialnej państwa.
Miała ona także partycypować w odbudowie malijskich sił zbrojnych wspólnie z
organizacjami międzynarodowymi – w tym z Unią Europejską, wspierać władze
malijskie w odzyskaniu utraconych rejonów północnych będących pod kontrolą
Ansar Dine, AQIM, MUJAO i innych grup ekstremistycznych, wspierać siły
malijskie w zapewnieniu ochrony ludności cywilnej i w tworzeniu bezpiecznych
W reakcji na to MUJAO zagroziło Senegalowi atakami odwetowymi. Prawdopodobne w
obawie przed nimi nowo wybrany prezydent Senegalu Macky Sall wycofał deklarację o
udziale sił senegalskich w operacji ze względu na zbyt ograniczoną ilość żołnierzy w kraju.
Zastanawiający jest brak reakcji ze strony Algierii, której prezydent Abdelaziz Bouteflika,
oświadczył, że Algieria nie zamierza interweniować i mieszać się w sprawy innego państwa.
Natychmiast po wybuchu konfliktu Algieria wycofała swoich doradców wojskowych i
zaprzestała jakiejkolwiek pomocy wojskowej (Flood, 2013).
8
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warunków dla zapewnienia pomocy humanitarnej, jak i dla powrotu uchodźców.
Państwa ECOWAS i Unii Afrykańskiej miały wspólnie zebrać około 3300
żołnierzy, by wesprzeć 5000 żołnierzy malijskich. Rezolucja Rady
Bezpieczeństwa 2085 z 20 grudnia 2012 r. miała związek z wcześniejszymi
porozumieniami zawartymi między negocjatorem ECOWAS a władzami
malijskimi 6 kwietnia 2012 r. W przedmiotowym dokumencie ustalono drogę
dochodzenia Mali do całkowitej odbudowy państwa i powrotu konstytucyjnych
władz. Ustalono m.in., że wybory w Mali powinny zostać przeprowadzone do
kwietnia 2013 r.
Jeszcze przed operacją sił francuskich Romano Prodi, wysłannik
sekretarza generalnego ONZ na region Sahelu stwierdził, że w związku z
brakiem wsparcia logistycznego, brakiem jednego języka do komunikacji oraz
procedur, czas potrzebny na przemieszczenie sił AFISMY może wynieść nawet
powyżej jednego roku. Państwem, które potencjalnie mogło odegrać dużą rolę
w rozwiązaniu kryzysu w Mali, była Algieria, głównie ze względu na swoje
możliwości i doświadczenie w zakresie skutecznego zwalczania terroryzmu. W
związku z powyższym zarówno Francja, jak i USA (Hillary Clinton odbyła
podróż w październiku 2012 r.) podjęły próby nacisków politycznych na większe
zaangażowanie tego kraju. Algieria nie była zwolennikiem obecności sił
zbrojnych państw zachodnich w swoich granicach, głównie ze względu na
ambicje odgrywania regionalnego lidera. Stany Zjednoczone szczególnie
podkreślały, że przed rozpoczęciem interwencji wojskowej powinny zostać
przeprowadzone wybory, ponieważ będzie trudno uzasadnić przed
amerykańskim kongresem wsparcie dla rządu, który jest w dalszym ciągu
kontrolowany przez członków junty wojskowej.
W związku z ofensywą islamistów na północy w styczniu 2013 r. Francja
podjęła decyzję o interwencji zbrojnej. Po rozpoczęciu operacji „Serval” kilka
państw ECOWAS zadeklarowało natychmiastowe wysłanie do Mali swoich sił.
Burkina Faso, Niger, Nigeria i Togo wysłały po 500 żołnierzy każde. Wsparcie
w zakresie transportu i komunikacji zapewniły Wielka Brytania i Stany
Zjednoczone.
26 marca 2013 r. prezydent ECOWAS wystosował pismo do sekretarza
generalnego ONZ z wnioskiem o transformację misji AFISMA w misję
Narodów Zjednoczonych (ONZ). Poprzedzone to było listem Komitetu
Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej (AU Peace and Security Council), w
którym państwa Unii Afrykańskiej popierały transformację AFISMY w misję
ONZ. W związku z powyższym na podstawie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa
ONZ nr 2100 z 25 kwietnia 2013 r. powołano do życia misję wojskową ONZ:
United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali –
MINUSMA. Powołano także Biuro ONZ ds. Mali (United Nations Office in
Mali – UNOM), którego szef kierował całością działalności MINUSMA.
Zgodnie z rezolucją przekazanie odpowiedzialności między misjami AFISMA i
MINUSMA miało nastąpić 1 lipca 2013 r. MINUSMA otrzymała wstępny
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mandat na okres dwunastu miesięcy. MINUSMA miała liczyć docelowo 11 200
osób personelu wojskowego oraz 1440 policjantów, którzy mieli zostać
rozmieszczeni na terenach objętych konfliktem w Mali. Do najważniejszych
zadań MINUSMY należało:
1) stabilizacja kluczowych rejonów zamieszkałych przez Malijczyków oraz
wsparcie procesu ponownego ustanawiania oficjalnych władz malijskich
2) wspieranie wprowadzania w życie „mapy drogowej” dla Mali, włączając
w to dialog polityczny i proces wyborczy
3) ochrona cywilów i personelu ONZ
4) promocja i ochrona praw człowieka
5) wsparcie akcji humanitarnej
6) ochrona obiektów kultury
7) wsparcie dla narodowych i międzynarodowych organów wymiaru
sprawiedliwości.
Dodatkowo rezolucja 2100 dawała prawo siłom francuskim do zastosowania
niezbędnych środków dla pomocy MINUSMA w przypadku zagrożenia, od
początku jej działalności do końca obowiązywania mandatu.
Specjalnym przedstawicielem sekretarza generalnego ONZ oraz szefem
MINUSMA został Holender Albert Koenders. 2 maja powołano rząd
przejściowy. Tego samego dnia w kontrolowanym przez NMLA Kidal tuarescy
liderzy powołali do życia High Council for the Unity of Azawad (HCUA), która
miała negocjować z nowym rządem polityczne rozwiązania dla północy. Premier
Mali dał Tuaregom czas do 15 maja na umożliwienie przywrócenia kontroli nad
Kidal przez oficjalne władze. 14 maja tymczasowy prezydent Dioncounda
Traore ogłosił termin wyborów prezydenckich na 28 lipca 2013 r. 15 maja
przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, prezydent Francji
François Hollande oraz prezydent Mali Traore spotkali się w Brukseli na
konferencji, aby omówić kwestie wsparcia gospodarczego dla Mali. W trakcie
konferencji omawiano wsparcie środowiska międzynarodowego dla Mali w
ramach PRED (Sustainable Recovery Plan for Mali) na lata 2013–2014. Na 12
określonych priorytetów zaplanowano wsparcie w wysokości 3,25 mld euro.
Wcześniej, po 29 stycznia 2013 r., ustalono powołanie komisji ds. dialogu i
pojednania (The Mali Commission of Dialogue and Reconciliation), w skład
której wchodzili: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących i 30 komisarzy.
Komisja ta została zaprzysiężona 25 kwietnia 2013 r. i rozpoczęła swoje
spotkania z regionalnymi organizacjami międzynarodowymi, ONZ i innymi.
Innym skutkiem rezolucji ONZ 2085 było powołanie Misji
Szkoleniowej Unii Europejskiej (Europen Union Training Mission – EUTM).
Zgodnie z ustaleniami misja szkoleniowa została powołana na 15 miesięcy i
miała liczyć około 560 osób, w tym około 200 trenerów z 23 krajów Unii
Europejskiej. Kwatera główna misji została ustanowiona w Bamako, natomiast
szkolenie odbywa się w Centrum Szkolenia w Koulikoro, 60 km na północny
wschód od Bamako. Koszt misji oszacowano na 23 mln euro. Do lipca 2013 r.
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rozpoczęto szkolenie drugiego batalionu malijskiego Helou, pierwszy
wyszkolony batalion nosił nazwę Waraba, trzeci Sigui a czwarty Balanzan (Fot.
1).
Fot. 1. Żołnierze malijscy prezentujący sztandar czwartego batalionu malijskiego
Balanzan w centrum szkolenia w Koulikoro (fot. K. Danielewicz)

Batalion Waraba po przeszkoleniu został wysłany na północ w celu
wzmocnienia sytuacji bezpieczeństwa. Na miejscu współpracował on z siłami
MINUSMA oraz francuskimi wojskami operującymi w ramach operacji
„Serval”.
18 czerwca 2013 r. rząd Mali podpisał porozumienie pokojowe z
rebeliantami Tuaregami, zwane porozumieniem Ouagadougou. Zgodnie z nim
Tuaregowie wyrazili zgodę na powrót sił malijskich do Kidal. Tuaregowie
odrzucili także prowadzenie walki w celu oderwania Azawadu, uznając w ten
sposób zasadę integralności terytorialnej Mali. W przypadku, gdyby NMLA nie
zgodził się na podpisanie porozumienia, miasto miało zostać zdobyte siłą.
Osiągnięto jednak porozumienie które zapewniało integralność terytorialną
Mali, jedność narodową oraz świecki i republikański charakter państwa.
Podpisanie porozumienia w Ouagadougou jest bardzo ważne dla samego Mali,
które dzięki niemu otrzyma dostęp do międzynarodowej pomocy w wysokości
2,8 mld funtów. Dzięki temu siły malijskie miały wrócić do miasta Kidal, jeszcze
przed wyborami prezydenckimi.
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Porozumienie zawierało jednak wiele zapisów, które były krytykowane
przez opinię publiczną. Jednym z nich był zapis mówiący, że siły NMLA
zostaną skoszarowane z bronią, i będą podlegały kontroli ONZ. Z drugiej
jednak strony – rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ daje zielone światło do
natychmiastowego rozbrojenia. Dla wielu liderów w Mali rozbrojenie
rebeliantów z NMLA jest warunkiem kluczowym do jakichkolwiek negocjacji.
Do Kidal miały powrócić malijska żandarmeria i policja, natomiast wojsko
miało powrócić przed wyborami, i miało się to odbyć w ścisłej koordynacji z
siłami francuskimi i ONZ. Zapis ten był krytykowany, ponieważ nie rozumiano,
jak siły zbrojne niezależnego kraju muszą czekać na prawo wejścia do własnego
miasta pod kontrolą sił zbrojnych innego państwa. Innymi zapisem, który budził
kontrowersje, był zapis o ściganiu liderów NMLA za dokonanie zbrodni
wojennych. Przed podpisaniem porozumienia były próby wyłączenia z ścigania
za zbrodnie wojenne liderów NMLA, co miało ułatwić negocjacje.
Przekazywanie władzy i przestrzeganie porozumienia pokojowego w
Ouagadougou było od samego początku naruszane. Już 8 lipca 2013 r. doszło
do pierwszych protestów w Kidal skierowanych przeciwko silom MINUSMA, w
wyniku których trzech żołnierzy zostało rannych. Przedstawiciele sił zbrojnych
Mali oskarżyli MNLA o zachęcanie kobiet i dzieci do demonstracji i rzucania
kamieniami w żołnierzy ONZ, siły malijskie i czarnych mieszkańców Kidal.
Poza rannymi żołnierzami także część ludności cywilnej musiała szukać
schronienia w bazach żołnierzy ONZ i malijskich..Na zakończenie należy
wspomnieć o losach samego kpt. Sanogo, który 22 września 2013 r. został
awansowany na stopień generała broni. W miarę normalizacji sytuacji w Mali i
umacniania się władzy nowego prezydenta Mali, którym został Ibrahim
Boubacar Keita, jego pozycja ulegała osłabieniu. Utracił posiadane wcześniej
stanowiska oraz swoją siedzibę w Kati. Ostatecznie 27 listopada 2013 r. został
aresztowany w związku z odkryciem szczątek 21 żołnierzy Czerwonych
Beretów, zamordowanych prawdopodobnie po tzw. kontrpuczu.
Zakończenie
Przebieg konfliktu w Mali jest przykładem ogromnych możliwości
współczesnych organizacji terrorystycznych, nie tylko w destabilizowaniu
sytuacji bezpieczeństwa w danym regionie, ale możliwości pokonania sił
zbrojnych niepodległego państwa. Na podstawie analizy opisanego konfliktu
nasuwa się wiele wniosków, które choć w większości nienowe, uwzględnione w
praktyce mogłyby utrudnić w przyszłości osiąganie takich sukcesów
organizacjom terrorystycznym, jak to miało miejsce w Mali.
Do najważniejszych należy zaliczyć:
 organizacje terrorystyczne, pomimo różnic, są w stanie ze sobą
bardzo sprawnie współpracować i zagrażać istnieniu całych państw;
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negocjacje z terrorystami czy płacenie okupów za porwanych
obywateli tylko wzmacnia ich poczucie siły i podnosi możliwości
finansowe;
angażowanie się środowiska międzynarodowego w rozwiązywanie
jednego konfliktu zbrojnego, bez dogłębnej analizy konsekwencji dla
innych państw, powoduje wybuch kolejnych konfliktów zbrojnych i
przynosi efekty odwrotne do zamierzonych;
regionalne organizacje międzynarodowe, jak ECOWAS, bez
realnych sił zbrojnych, gotowych do natychmiastowego użycia, są
bezużyteczne w szybkim i skutecznym rozwiązywaniu konfliktów
zbrojnych;
ONZ jest mało skuteczną organizacją w rozwiązywaniu konfliktów
zbrojnych, daje tylko podstawy prawne do skutecznego użycia wojsk
przez inne państwa;
w Afryce strach przed zamachami wojskowymi powoduje niechęć
państw afrykańskich do wzmacniania sił zbrojnych, co prowadzi do
braku możliwości samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami
takimi, jak konflikt w Mali;
brak szybkiej reakcji na działania terrorystów powoduje konieczność
długotrwałego angażowania się w rozwiązywanie problemów
spowodowanych początkowymi zaniedbaniami;
sukcesy terrorystów, ich możliwości finansowe oraz brak edukacji są
doskonałymi magnesami przyciągającymi młodych ludzi do
organizacji terrorystycznych;
wykorzystanie szybkich i mobilnych jednostek manewrowych,
korzystających ze wsparcia z powietrza oraz informacji
rozpoznawczych, daje doskonałe efekty w walce z organizacjami
terrorystycznymi.
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Armed conflict in Mali in 2012-2013 (final part)
Based on the analysis of the armed conflict in Mali, it can be concluded that terrorist
organizations, despite differences, are able to cooperate with each other very well and
threaten the existence of entire countries. Negotiating with terrorists only strengthens
their sense of power.
Regional international organizations, such as ECOWAS, without real armed forces,
ready for immediate use, are useless in quickly and effectively solving armed conflicts.
Also the UN is not a very effective organization in solving armed conflicts, it only
provides the legal basis for the effective use of troops by other states. In Africa, the fear
of military attacks is causing African countries' reluctance to strengthen the armed
forces, which leads to the inability to deal with challenges such as the conflict in Mali
on their own. The use of mobile maneuvering units, using air support and reconnaissance
information, gives excellent results in the fight against terrorist organizations.
Key words: Azawad, Mali, Islamic terrorism, war.
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WOJNA Z KARTELAMI NARKOTYKOWYMI W MEKSYKU

Abstrakt:
Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji w Meksyku, gdzie od
kilkudziesięciu lat toczona jest wojna rządu z kartelami narkotykowymi, a także walki
między poszczególnymi gangami i wewnątrz ich struktur. Podjęto próbę wyjaśnienia
związków między sytuacją polityczną w Meksyku i amerykańską polityką wobec tego
kraju z jednej strony a działalnością karteli narkotykowych z drugiej. Ukazany został
także wpływ niestabilnej sytuacji Meksyku na budowanie wizerunku tego państwa na
arenie międzynarodowej, a także na sytuację geopolityczną w regionie.
Słowa kluczowe: narkotyki, kartele narkotykowe, Meksyk, przestępczość.
Historyczne tło konfliktów
Geneza konfliktów w Meksyku jest silnie związana z początkami handlu
narkotykami, które sięgają końca XIX w. Do Stanów Zjednoczonych przybywali
wówczas masowo migranci z Chin, którzy znajdowali zatrudnienie m.in. w
budownictwie i przy budowie kolei. Chińczycy przywozili ze sobą własne
tradycje i przyzwyczajenia, m.in. głęboko zakorzenione było wśród nich palenie
opium. Fala chińskiej imigracji, która skierowana była głównie do Kalifornii,
została zatrzymana przez amerykański rząd w 1882 r. za pomocą specjalnej
ustawy. Jednak już wcześniej, na terenach przygranicznych Meksyku i Stanów
Zjednoczonych powstały plantacje maku i wytwórnie opium, mające zaspokoić
chińskie zapotrzebowanie. Handel narkotykami, poza przemytem alkoholu do
Stanów Zjednoczonych gdzie obowiązywała prohibicja, był bardzo ważnym
źródłem dochodów ubogiej ludności przygranicznych terenów Meksyku. Z
czasem jednak zwyczaj palenia opium od Chińczyków przejęli Meksykanie. Gdy
po zniesieniu prohibicji w USA przemyt alkoholu przestał się opłacać, już w
połowie XX wieku to właśnie potomkowie ludów indiańskich stali się głównymi
handlarzami opiatów1. Wkrótce po tym nastąpił w Meksyku rozwój upraw
Opiaty to nazwa alkaloidów zawartych w soku mlecznym uzyskiwanym z niedojrzałych
makówek (przyp. red.).
1
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konopii, które stały się podstawą produkcji tzw. meksykańskiego błota, czyli
heroiny, sprzedawanej głównie na amerykańskim rynku. Najwięcej upraw
konopii i maku było w stanie Sinaloa, który stanowi kolebkę karteli
narkotykowych. Rosnąca skala przemytu narkotyków spowodowała, że Stany
Zjednoczone w latach 70. ubiegłego wieku przeprowadziły tzw. operację Kondor,
(hiszp. Operación Cóndor), mającą na celu likwidowanie upraw maku w krajach
latynoamerykańskich (Vulliamy, 2012).
Powstanie meksykańskich karteli narkotykowych przypada na lata 80.
XX w. Założycielem pierwszego z nich, o nazwie Guadalajara Cartel, był Miguel
Ángel Félix Gallardo, były funkcjonariusz meksykańskiej policji federalnej.
Stworzył on sprawnie działający system, dzięki któremu kontrolował cały handel
narkotykami w Meksyku. Z czasem stworzył kanały przerzutu narkotyków do
USA, a następnie podjął współpracę z kartelami kolumbijskimi. Nawet
przebywając w więzieniu starał się zarządzać swoim biznesem na obszarze
poszczególnych „plazas”. Jednak aresztowanie lidera wywołało z czasem walkę
o władzę wewnątrz gangu. Doszło do wewnętrznego rozłamu i powstały trzy
jego odłamy: kartel z Tijuany kierowany przez bratanice i bratanków Gallarda,
kartel z Sinaloa pod władzą bratanka Gallarda - Joaquína Archivaldo Guzmán
Loera (pseud. El Chapo lub Chapo Guzmán), oraz kartelu z Juárez. Oprócz
nowopowstałych karteli funkcjonowały także inne, a najbardziej znanym jest
kartel z Zatoki Meksykańskiej (Gulf Cartel). Niektóre kartele wytworzyły w
swoich organizacjach struktury, gdzie każda z grup miała określone zadania do
wykonania. Specjalizacja ta zwiększała sprawność i efektywność działania. Z
czasem ograniczano kontakt między poszczególnymi jednostkami, by
zminimalizować ryzyko całkowitego udaremnienia akcji w przypadku
przecieków informacji lub przeprowadzenia serii zatrzymań przez służby rządu
meksykańskiego bądź amerykańskiego. Gwarancję udanego przemytu można
było zapewnić opłacając łapówki dla właściwych urzędników, strażników czy
policjantów. Z czasem jednak dobrowolna chęć współpracy osób z rządu
została zamieniona na przymusową. Osoby przekupywane miały wybór: albo
odmówić udziału w akcji i zostać pozbawionym życia, albo nie odmówić i żyć w
bogactwie. Jednak raz przyjęta propozycja oznaczała stałe podporządkowanie
gangowi, życie w ciągłym strachu o siebie, rodzinę i znajomych, a także ryzyko
aresztowania (Drzewiecka, 2009).
Wielką nadzieję na walkę z gangami narkotykowymi wiązano z
odsunięciem od władzy Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej w roku 2000, kiedy
nowym prezydentem został Vicente Fox Quesada. Opócz reform i zmiany
systemu zarządzania z autorytarnego na demokratyczny, stanął także przed nim
problem rosnącej fali przestępczości zorganizowanej, której wyrazem jest
korupcja oraz coraz częstsze krwawe walki między gangami na ulicach miast.
Dopuszczano się coraz bardziej wymyślnych tortur i drastyczniejszych zabójstw.
Ofiary wystawiano na widok publiczny jako przestrogę dla tych, którzy
zamierzali sprzeciwiać się gangom. Przestała nawet obowiązywać zasada, że w
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porachunkach między gangami oszczędzano dzieci. Coraz częściej ofiarami
gwałtów jak i morderstw stawały się kobiety. Przestępcy, którzy wcześniej
koncentrowali się na szybkim bogaceniu się na nielegalnym handlu narkotykami,
zostali zastąpieni przez zorganizowane grupy przestępcze, których działalność
nie ogranicza się do handlu, i które dopuszczają się coraz brutalniejszych
morderstw.
Obecna sytuacja
Powstawanie gangów jest związane ze zjawiskiem trybalizmu. Ujawnia
się on wyraźniej wśród grup odczuwających izolację bądź otoczonych przez
wrogo nastawione do nich inne społeczności. Poczucie zagrożenia wywołuje
reakcje obronne, które stają się podstawą do tworzenia specjalnych grup lub
instytucji mających na celu ochronę określonych zbiorowości. Według
oficjalnych danych, meksykańskie kartele narkotykowe są od początku ich
istnienia zwalczane przez tamtejszą policję. Od roku 2006 walkę z nimi wspiera
także meksykańskie wojsko oraz Stany Zjednoczone, które wspierają walkę z
kartelami na mocy uzgodnień z nowym prezydentem Felipe Calderónem. W
zaledwie kilka dni po sowim zaprzysiężeniu ogłosił on zamiar zdecydowanej
walki z kartelami narkotykowymi na terenie Meksyku. Oficjalne „wypowiedzenie
wojny” producentom, handlarzom i przemytnikom, poskutkowało wzrostem
przestępstw o innym charakterze. Kartele, które wcześniej zajmowały się jedynie
produkcją i dystrybucją narkotyków, przekształciły się w zorganizowane grupy
przestępcze, które odtąd trudniły się także: porwaniami dla okupu, zabójstwami,
ściąganiem haraczy, prostytucją, hazardem oraz przemytem nielegalnych
imigrantów. Od czasu wyboru Calderóna na prezydenta do roku 2010 liczba
zabitych wyniosła ponad 35 tys. osób. Zaczęły pojawiać się przypadki
wybuchów samochodów-pułapek oraz rosła liczba brutalnych morderstw.
Walka rządu z produkcją, handlem i przemytem narkotyków ma też drugą
stronę – w pewnych środowiskach jest tylko pozorna. Wybór w 2012 r. Enrique
Peña Nieto na prezydenta, który podczas kampanii wyborczej zapowiadał
„bezwzględną walkę z kartelami narkotykowymi, a w tym z porwaniami,
torturami i morderstwami” nie poprawił sytuacji w Meksyku. Biorąc pod uwagę
osiągnięcia jego poprzednika w tym zakresie, nie ma się czemu dziwić, bowiem
same zapisy konstytucyjne budzą kontrowersje. Według tego aktu: „za
utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa odpowiadają gminy”, a
więc organy, które od kilkunastu bądź kilkudziesięciu lat są skorumpowane, a z
działalności przestępczej czerpią zyski. W 2015 r. podjęto próbę zmiany
zapisów, jednak bezskutecznie, dlatego niemożliwe jest tworzenie struktur
mających zapewnić bezpieczeństwo w całym kraju.
Powszechna jest korupcja na wszystkich szczeblach instytucji
państwowych, co stanowi przyczynę wciąż bardzo dobrze funkcjonujących
narkotykowych połączeń przesyłowych między Meksykiem a Stanami
Zjednoczonymi. Bardziej opłaca się urzędnikom współpraca z kartelem, aniżeli
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wszelka działalność go zwalczająca. Częstym zjawiskiem jest szybkie bogacenie
się osób u władzy, których oficjalne źródła utrzymania nie wskazują na
potencjalną majętność. Nie wszyscy jednak dobrowolnie godzą się na
współpracę z przestępcami - zostają wówczas postawieni przed wyborem tzw.
„srebra lub ołowiu”. Posiadając rodzinę i w obawie o ich oraz własne życie,
godzą się na wspieranie karteli.
Obecnie na terenie Meksyku działa niezliczona ilość grup przestępczych.
Powszechnym zjawiskiem są reorganizacje gangów, do których dochodzi
najczęściej po aresztowaniu przywódcy grupy. Dochodzi wtedy do sporów o
przejęcie władzy, w wyniku czego jedne grupy przestają istnieć, a w ich miejsce
powstają nowe. Najpopularniejsze to: Sinaloa Cartel, El Golfo Cartel, Juárez
Cartel, Los Zetas, Tijuana Cartel, Kartel Rycerzy Templariuszy (Los Caballeros
Templarios).
Meksykański rząd od kilku lat coraz skuteczniej walczy zarówno z
korupcją wśród wysoko postawionych osób, jak i walkami między gangami.
Istotnym impulsem mającym wpływ na pobudzenie działalności o charakterze
antynarkotykowej, a jednocześnie wzrost aktywności brutalnych przestępstw,
był wybór Felipe Calderóna na prezydenta Meksyku w 2006r. Działające na
terenie kraju siatki agentów wspieranych przez amerykańskie siły odnoszą coraz
więcej sukcesów w rozpracowywaniu grup przestępczych. Dochodzi do
aresztowań liderów karteli lub ich współpracowników i innych członków.
Odnajduje się miejsca produkcji i przechowywania narkotyków, co skutecznie
osłabia grupę lub chociaż chwilowo wprowadza chaos w sposobie zarządzania.
W ciągu ostatnich lat działalności karteli wykształcił się podział organizacji
związanych z działalnością przemysłu narkotykowego. Wyróżnić można: kartele
o zasięgu narodowym, kartele o zasięgu regionalnym, kartele pobierające opłaty
za przejazd konwojów przewożących narkotyki i komórki zajmujące się ścisłym
handlem narkotykami. Do pierwszej grupy należą: Nowa Generacja Jalisco
(Cartel Jalisco Nueva Generación) oraz Sinaloa. To oni kontrolują liczne szlaki
handlowe – zarówno te na północy, jak i na południu kraju. Jednym z „zadań
specjalnych” jest kradzież oleju napędowego. Kartele prowadzące działalność o
charakterze regionalnym to m.in. Los Zetas i Los Caballeros Templarios. Ze
względu na to, że te grupy kontrolują tylko wybrane fragmenty szlaków
narkotykowych, mają przez to niższą rangę w hierarchii gangów. Sprawowanie
władzy na mniejszym terenie pociąga za sobą skutki w postaci mniejszych
zysków, dlatego walki o terytoria między kartelami o tej randze są powszechne.
Dla grup przestępczych działających regionalnie istotnym źródłem dochodów są
inne zakazane aktywności jak np.: porwania, kradzieże, przemyt nielegalnych
imigrantów, przemyt towarów. Pobieraniem opłat za przejazd z towarem, który
jest nielegalny zajmują się kartele z Juárez oraz z Tijuany. Najniżej w hierarchii
grup przestępczych są komórki mafijne, wywodzące się z większych organizacji,
które skupiają swoją działalność na rynku lokalnym. Najczęściej zajmują się
dystrybucją narkotyków, ale również wymuszeniami, porwaniami czy
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kradzieżami. Rozdrobnienie organizacji przestępczych generuje utrudnienia w
ich zwalczaniu. Biorąc pod uwagę rozwój technologiczny, pojawianie się
nowych dróg i sposobów przemytu, nowych i nikomu nieznanych narkotyków,
walka z kartelami w warunkach wszechobecnej korupcji wydaje się z góry
przegrana (Drzewiecka, 2009).
Ryc. 1. Obszary funkcjonowania gangów narkotykowych w Meksyku

Źródło: Mexico: Updated Assessment of the Major Drug Trafficking Organizations’ Areas of
Dominant Control, DEA Intelligence Report, p. 2, https://www.dea.gov/docs/dir06415.pdf

Kiedy w roku 2006 Calderón został prezydentem Meksyku, działalność
przestępcza ograniczała się do czterech grup: kartel Sinaloa, kartel z Zatoki,
kartel z Tijuany (Organizacja Arellano Felixa – AFO), kartel Juárez (Organizacja
Vicenta Carillo Fuentesa – CFO). W ciągu następnych lat, głównie w wyniku
przekształceń w gangach już istniejących, powstawały kolejne grupy
przestępcze. W wyniku wzajemnych walk o terytoria, jedne kartele zyskiwały na
sile, by z kolei inne znacząco słabły. W tym czasie powstała grupa uznawana
obecnie za jedną z najbrutalniejszych – Los Zetas. Wcześniej była to zbrojna
część należąca do kartelu z Zatoki. W wyniku walk o zwiększenie udziału w
zyskach, grupa oddzieliła się od swojego pracodawcy, by samodzielnie tworzyć
podległe sobie plazas. Podobny los spotkał kartel Sinaloa, gdzie również istniała
grupa tworząca zbrojne skrzydło dowodzone przez braci Beltrán-Leyve. Po
wielu latach przynależności do Sinaloa, oskarżono braci o zdradę. Posądzeni o
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współpracę z innymi gangami, m.in. kartelem z Zatoki, odłączyli się od
Guzmana i utworzyli nową grupę. Przykładem kartelu, który uległ całkowitemu
rozkładowi w 2011r. jest La Familia Michoacana. Organizacja podzieliła się na
mniejsze grupy. Najbardziej znana to Nowa Generacja Jalisco, a z nią konkuruje
o wpływy Los Caballeros Templarios, którego skład tworzą w przeważającej
części byli członkowie La Familii.
Dane dotyczące przestępstw są uzupełniane i udostępniane na stronie
Instituto Nacional de Estadistica y Geografia. Są to dane dotyczące wszelkiej
działalności przestępczej w Meksyku, jednak od 2015 r. w statystykach brakuje
danych na temat przestępstw narkotykowych. Nie jest jasne, dlaczego rząd
ukrywa przed swoimi obywatelami informacje na ten temat. Istnieje możliwość,
że jest to w celach zapobiegawczych, by udostępniane dane nie odstraszały
podróżujących, bowiem znaczna część dochodów Meksyku pochodzi z
turystyki. Nie jest również wykluczone, że dostępu do informacji broni…
skorumpowany rząd. Wiadomym jest fakt, iż nie wszystkie dążenia rządu do
ukrócenia procederu narkotykowego są skupione na eliminacji nielegalnej
produkcji i działalności karteli. Szeroko zakrojone akcje podejmowane
przeciwko kartelom, o których dużo mówi się w mediach, mają często charakter
powierzchowny i nie są skuteczne.
W styczniu 2016r. doszło do zatrzymania i aresztowania Joaquina
Guzmana Loery „El Chapo”, który kierował kartelem Sinaloa. Władze Meksyku
miały nadzieję na osłabienie aktywności gangu w ten sposób. Po ekstradycji do
Stanów Zjednoczonych doszło do fali morderstw w całym kraju, a szczególnie
w stanach Chihuahua i Sinaloa. W wyniku odwetu za działania służb, a także w
efekcie wewnętrznej wojny o przejęcie wpływów nad laboratoriami i terytoriami,
śmierć poniosło kilka tysięcy osób.
W lutym 2018r. w mediach pojawiły się informacje o schwytaniu szefa
gangu Los Zetas. Jose Maria Guizara Valencię „Z43” pojmano w mieście
Meksyk w dzielnicy Roma. Kartel, którym kierował, jest znany ze swojej
niezwykłej brutalności, pozostawiania stosów ciał, często pozbawionych
kończyn lub z wyraźnymi oznakami tortur. Pozostawianie anonimowych
grobów lub ciał przy drogach, to także charakterystyczne dla tej grupy praktyki.
„Z43” posiada obywatelstwo meksykańskie i amerykańskie, dlatego został
oskarżony przez władze stanu Wirginia i Teksas o handel narkotykami.
Amerykańskie służby bezpieczeństwa oferowały 5 mln dolarów za udzielenie
pomocy w jego pojmaniu.
Na początku stycznia 2018r. Departament Stanu USA wydał specjalny
komunikat, w którym „stanowczo odradził” wyjazdy do pięciu meksykańskich
stanów: Tamaulipas (przy granicy z USA), a także Sinaloa, Colima, Michoacan i
Guerrero, które leżą nad Pacyfikiem. Zabroniono pracownikom instytucji
federalnych USA podróży do popularnych kurortów w stanie Guerrero do
których należy Acapulco i Ixtapa-Zihuantanejo. Komunikat został wydany w
trosce o bezpieczeństwo ludności, ponieważ te stany zostały zaklasyfikowane do
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kategorii czwartej, która oznacza najwyższy poziom potencjalnego zagrożenia.
Pozostałe stany przydzielono do kategorii trzeciej, według której obywatele
powinni „rozważyć podróż”. Wydanie oficjalnego komunikatu przez
Departament Stanu USA niesie za sobą konsekwencje negatywnego
postrzegania Meksyku przez obywateli innych państw. Obniża to pozycję
Meksyku jako kraju turystycznego.
Stosunek USA do konfliktu
Obecne granice Meksyku mają niewiele ponad 160 lat, ponieważ
wcześniej kraj ten obejmował także m.in. Teksas, Nowy Meksyk oraz część
Kalifornii, które obecnie należą do Stanów Zjednoczonych. Konflikty o
terytoria w przeszłości rzucają cień na relacje Meksyku z USA. Główny problem
stanowią jednak zorganizowane grupy przestępcze, przemycające narkotyki
przez granice. Na przełomie lat 70. i 80. XX w. rząd USA we współpracy z
rządem Meksyku prowadził operację Kondor, która miała zwalczać produkcję
heroiny i likwidować uprawy maku (Vulliamy, 2012). Ponieważ w przeważającej
części klientami meksykańskich przestępców są Amerykanie, amerykański rząd
powołał specjalną agencję do zwalczania tego procederu Drug Enforcement
Administration. Aby meksykańskie próby przywrócenia ładu i porządku w kraju
przyniosły skutek, niezbędne jest poważne zaangażowanie Stanów
Zjednoczonych w walkę z przestępstwami narkotykowymi. Z szacunków
wynika, że Amerykanie wydają ok. 65 mld dolarów na zakup substancji
nielegalnych pochodzących z Meksyku. Jedynie kilka procent z tych zysków
przejmują agencje federalne, co wskazuje na nieudolność obecnego systemu.
Ingerencja w sprawy związane z produkcją i handlem narkotykami oraz odcięcie
możliwych szlaków przemytu, mogłyby zmniejszyć problem wzrastającej
rokrocznie liczby uzależnionych od substancji odurzających i psychoaktywnych.
Zakazane substancje i produkty pochodzą w przeważającej części z Meksyku,
dlatego próba likwidacji problemu w kraju, musi wiązać się z wyeliminowaniem
źródła rozpowszechniania narkotyków (Dobroczyński, 1994). Amerykanie
wspierają Meksykański rząd w walce z kartelami narkotykowymi poprzez ich
rozpracowywanie przy pomocy siatki agentów. Tworzone są specjalne raporty,
które zawierają statystyki oraz niezbędne informacje na temat działalności
gangów. Produkcja i dystrybucja narkotyków mimo podejmowanych działań
nadal prężnie się rozwija. Istnieje opinia, wedle której skuteczna eliminacja
zjawiska nie jest możliwa, dopóki działalność karteli narkotykowych jest
korzystna z punktu widzenia zarówno Meksyku, jak i Stanów Zjednoczonych.
Internacjonalizacja konfliktu zbrojnego
Większość konfliktów w Meksyku ma raczej podłoże lokalne. Zdarzają
się jednak sytuacje, gdzie działalność grupy przestępczej jest rozszerzana na
sąsiadujące państwa. Może mieć to związek z: przejmowaniem nowych terenów,
które gang chce kontrolować, pozyskiwaniem nowych odbiorców narkotyków
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lub współpracą z innymi grupami zamieszkującymi państwa najbliżej leżące.
Najbardziej aktywne grupy przestępcze są w Kolumbii. Los Urabeños to grupa
narkotykowa, która słynie z bezwzględności i agresji. Większość jej członków to
osoby należące wcześniej do grup paramilitarnych, jednak porzucili oni swoją
działalność na rzecz kartelu narkotykowego. Oprócz przestępstw
narkotykowych zajmują się także porwaniami. Los Rastrojos to jeden z najbardziej
wpływowych
kolumbijskich
karteli
narkotykowych
o
zasięgu
międzynarodowym. Głównym kierunkiem eksportu narkotyków z Kolumbii jest
Meksyk, gdzie kolumbijskie kartele nawiązały współpracę z tamtejszym gangiem
Sinaloa. Mniejsze oddziały są aktywne również w Wenezueli. Grupa zajmuje się
nie tylko działalnością związaną z przestępczością narkotykową, ale także
wymuszeniami, porwaniami, kradzieżą oraz wydobyciem złota. Największą rolę
odgrywa sprzedaż kokainy na rynek lokalny oraz do krajów Ameryki Środkowej.
Jednak najbardziej znaną organizacją kolumbijską jest Oficina de Envigado, której
przywódcą był Pablo Escobar. Grupa posiada liczne sojusze z innymi gangami,
jednak głównie ulicznymi. Po śmierci lidera kartelu, wpływy znacznie się
zmniejszyły. Grupa została rozbita na mniejsze części, przejęte w większości
przez kartel Cali. Nie jest już tak silna jak za czasów Escobara. Obecnie zajmuje
się: handlem narkotykami, porwaniami i praniem brudnych pieniędzy.
Zarówno w Meksyku jak i Kolumbii i Panamie działają również grupy
terrorystyczne. W tych rejonach pojawiają się organizacje spoza zachodniej
półkuli, np. Hezbollah, Hamas, ale nie ma międzynarodowych organizacji
terrorystycznych np. Al-Kaidy (Wojna, 2008). Region Ameryki Łacińskiej
odznacza się najwyższym na świecie wskaźnikiem zabójstw. W roku 2015
przypadało 40 zabójstw na 100 000 mieszkańców, a w 2016 r. było ich o 4
więcej w stosunku do roku poprzedniego. W 2017 r. liczba wynosiła 45 zabójstw
na 100 tys. mieszkańców. Największą liczbę zabójstw od lat notuje Kolumbia
(102 na 100 000 mieszkańców) oraz Salwador (87,2 na 100 000 mieszkańców),
czego przyczyn należy upatrywać w kwitnącym procederze handlu narkotykami
(Soares, Naritomi, 2010; Bott, Guedes, Goodwin, Mendoza 2012). Bardzo
często ofiarami konfliktów między gangami padają kobiety i dzieci. Porwania dla
okupu, molestowania seksualne i gwałty zdarzają się na ulicach Meksyku
codziennie. Cierpią najczęściej w ten sposób młode kobiety oraz nieletnie
dziewczynki. Ofiarami są najczęściej przypadkowe kobiety, które nie przynależą
do żadnej grupy przestępczej. Bardzo wysoka jest liczba kradzieży samochodów.
Rokrocznie wzrasta także liczba zgłoszonych włamań do mieszkań oraz
uszkodzenia mienia. Większość popełnianych przestępstw dotyka osób
przynależących do różnych grup działających wbrew prawu.
Geopolityczne konsekwencje trwającej wojny
Skutki trwającej od wielu lat wojny zarówno między rządami państw a
organizacjami przestępczymi, jak i między samymi organizacjami są odczuwalne
najbardziej przez zwykłych obywateli nie mających związku z zakazaną
- 158 -

Kiepura, K., 2018, Wojna z kartelami narkotykowymi w Meksyku, Przegląd
Geopolityczny, 25, s. 151-161.

działalnością. W wyniku konfliktów giną nie tylko członkowie karteli, ale też
nierzadko sami cywile. Bardzo niebezpieczne są także wszelkie badania
prowadzone przez dziennikarzy lub osoby zainteresowane działalnością
narkotykową, ponieważ wejście na teren kontrolowany przez konkretną grupę
przestępczą bez jej zezwolenia i zbieranie informacji, najczęściej kończy się
śmiercią lub bardzo poważnym uszkodzeniem ciała.
Wielu mieszkańców tych terenów Meksyku, na których działają kartele,
decyduje się na emigrację w trosce o życie swoje i rodziny. Najczęściej obierają
oni kierunek północny – do Stanów Zjednoczonych, co stanowi podstawę
masowej nielegalnej migracji do USA. Konsekwencją jest destabilizacja struktury
demograficznej a także pogorszenie stosunków z ościennym mocarstwem. Do
gangów należą głównie mężczyźni znajdujący się w wieku produkcyjnym. Brak
legalnej pracy i skupienie się na działalności przestępczej działa niekorzystnie na
dochód państwa. Poprzez działania przestępców, silnie widoczne są zaburzenia
w działalności gospodarczej całego państwa. Kartele czerpią zyski ze swojej
działalności nie wspomagając w żaden sposób budżetu własnego kraju, dlatego
pojawia się niebezpieczeństwo rozpadu Meksyku i anarchizacji stosunków
społecznych. Oprócz wciąż dużej aktywności w zakresie przestępczości
zorganizowanej, zauważalny jest również wzrost pospolitej przestępczości.
Członkowie gangu chcąc zapewnić sobie posłuszeństwo i w pewnym stopniu
współpracę ludności zamieszkującej określony teren stosuje różnorodne metody
zastraszania. Od drobnych przedsiębiorców i właścicieli wielorakich lokali
wyłudzane są haracze. Zastraszona ludność wyjeżdża wówczas z miejscowości
zamieszkania lub także decyduje się na przyłączenie do określonej grupy.
Pojawiają się także choroby psychiczne, popadanie w nałogi, by chociaż na
krótką chwilę móc „oderwać się od codzienności”. Zwiększenie aktywności
gangu na jakimś terenie skutkuje obniżeniem zaufania władz państwowych do
obywateli. Ogranicza się wolność człowieka poprzez ciągłą inwigilację, czy
nawet prześladowania. Wśród obywateli rośnie frustracja, gdyż nie mają
pewności, że organizacja, która ma chronić ich prawa, nie jest we współpracy z
którymś z gangów działających na tych terenach. Poprzez niestabilną sytuację w
państwie oraz wysoki wskaźnik przestępczości, następuje pogorszenie
stosunków gospodarczych i dyplomatycznych z sąsiednimi państwami.
Zmniejszenie liczby podpisywanych umów skutkuje podważeniem pozycji
Meksyku na arenie międzynarodowej. Jednym z niewielu pozytywnych aspektów
wewnętrznego chaosu w państwie, jest możliwość zwiększenia autonomii ludów
indiańskich. Istnieje pogląd, zgodnie z którym upadek Meksyku jako państwa,
stanowiłby szansę na utworzenie przez te ludy własnych państw. Te same
powody mogą być przyczyną interwencji zbrojnej w Meksyku, głównie ze strony
USA. Polityka Stanów Zjednoczonych starając się umocnić wizerunek silnego
mocarstwa, wykorzystują do tego osłabienie państw sąsiednich wewnętrznymi
wojnami.
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Podsumowanie
Największym problemem Meksyku nie jest walka o władzę, szerzenie
religii czy ideologii, ale walka z przestępczością zorganizowaną. Układ sił i
powiązań między narkotykowymi grupami przestępczymi i rządem wskazuje, że
problem pozostanie nierozwiązany. Produkcja i dystrybucja narkotyków są
najbardziej dochodową działalnością. W czasie kilkudziesięciu lat
funkcjonowania karteli na terenie Meksyku oraz sąsiednich państw, zmieniły się
sposoby zarządzania gangami. Coraz częściej obok wszechobecnej korupcji
pojawiają się bestialskie tortury, gwałty, porwania oraz bezwzględne
morderstwa. Posłuszeństwo nie jest już wymuszane sowitymi łapówkami, ale
strachem. Przerażającym jest fakt, iż część członków karteli narkotykowych,
zajmujących się nielegalną działalnością, to byli funkcjonariusze służb
publicznych, którzy obecnie zamiast zapewniać bezpieczeństwo, krzywdzą
często niewinne osoby. Powszechna wiedza o istnieniu i aktywnych działaniach
grup przestępczych na terenie Meksyku, wpływają na kreowanie negatywnego
wizerunku państwa na arenie międzynarodowej. Jedyne mocarstwo w regionie –
Stany Zjednoczone, z jednej strony wspiera walkę z kartelami, ale wykorzystuje
też osłabienie swojego sąsiada dla budowy swojej pozycji.
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War against drug cartels in Mexico
The aim of the study is to present the situation in Mexico, where for several decades the
government war has been fought with drug cartels, as well as the struggles between
individual gangs and within their structures. An attempt was made to clarify the
relationship between the political situation in Mexico and the American policy towards
this country on the one hand, and the activity of drug cartels on the other. It also shows
the influence of Mexico's unstable situation on building the image of this country on the
international arena, as well as on the geopolitical situation in the region.
Key words: drugs, drug cartels, Mexico, crime.
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BIAŁA I KOLOROWA REWOLUCJA W TWÓRCZOŚCI
OSWALDA SPENGLERA
Analiza na podstawie:
Oswald Spengler, Lata decyzji. Niemcy a bieg dziejów powszechnych, przeł. Bogdan
Baran, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2015. ISBN 978-83-62858-74-3.
Niemiecki myśliciel jest powszechnie znany jako autor Zmierzchu Zachodu
– katastroficznego dzieła opisującego upadek cywilizacji zachodniej, w którym
prezentuje dzieje Europy na tle innych kultur. Upadek Zachodu wiązał się z
zanikaniem „woli mocy” i instynktu przetrwania wśród Europejczyków. Czas
decyzji ukazał się już po dojściu narodowych socjalistów do władzy. Książka była
kontynuacją katastroficznej wizji rozwoju stosunków międzynarodowych,
przewidywał w niej wybuch drugiej wojny światowej: Możliwe, że stoimy już w
obliczu bliskiej drugiej światowej wojny o nieznanym rozkładzie sił i nieprzewidywalnych –
wojskowych, gospodarczych, rewolucyjnych - środkach i celach. Do tej wojny Niemcy
miały być – według Spenglera - gotowe. W innym miejscu swego napisanego w
lipcu roku 1933 roku dzieła, stwierdzał: narodowy przełom 1933 roku był doniosły i
pozostanie w oczach przyszłości dzięki żywiołowemu, ponadosobowemu impetowi z jakim się
dokonał, i dzięki duchowej dyscyplinie, z jaką został dokonany. Czy więc Spengler
swoją książką udzielił poparcia narodowemu socjalizmowi? Zwłaszcza, że
używał takich pojęć jak „kolorowi” czy „rasa”. Okazuje się, że było inaczej.
Czas decyzji należał do „literatury źle obecnej” w Rzeszy Niemieckiej, ze
względu na konserwatywną i antyegalitarną linię ideowo-polityczną autora, jak
również pesymistyczny i katastroficzny wydźwięk jego filozofii. Minister
propagandy Goebbels starał się minimalizować znaczenie dzieła Spenglera i
kazał wyciszać dyskusję na jego temat. Mimo to książka była wznawiana i
chętnie czytana, zaś sam Spengler rozczarowany przemianami w Niemczech
wycofał się na „emigrację wewnętrzną” i zmarł 8 maja 1936 roku.
Niezgodność jego poglądów z oficjalną ideologią dotyczyła wielu
pryncypiów ustrojowych takich choćby jak rola partii narodowosocjalistycznej.
Spengler przepowiadał nadejście epoki cezaryzmu i jednoosobowych rządów
silnej jednostki, co mogłoby odnosić się do Adolfa Hitlera, ale nie partii
polityczno-ideologicznych, które miały odejść w niebyt. Tymczasem NDSAP w
niebyt odejść nie miała najmniejszego zamiaru. Z drugiej strony krytykował
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również „białą rewolucję”, czyli socjalistyczną i demokratyczną, która nastąpiła
na początku dwudziestego wieku, i która poprzedziła narodowy socjalizm.
Głównym argumentem przeciwko filozofii Spenglera – z punktu widzenia
reżimu narodowo-socjalistycznego – był jej pesymizm i katastrofizm.
Przekonanie o ostatecznym upadku cywilizacji, której symptomy obserwował
już na początku XX wieku, nie mogło się podobać patrzącym z optymizmem w
przyszłość reżimowym ideologom i filozofom.
Biała rewolucja
Od czasów rewolucji we Francji następuje konsekwentny upadek
Europy i zaczyna się „biała rewolucja”, którą poprzedzała agitacja liberałów
skierowana przeciwko konserwatywnemu porządkowi społecznemu, żądająca
m.in. wolności prasy i wprowadzenia powszechnej republiki. Ten aktywny
liberalizm kroczy konsekwentnie od jakobinizmu do bolszewizmu. Nie jest to przeciwieństwo
myślenia i woli, lecz wczesna i późna forma, początek i koniec jednego ruchu - pisał
Spengler (s.141). Następuje oderwanie się Stanów Zjednoczonych Ameryki od
Wielkiej Brytanii i proklamowanie powszechnych praw człowieka. We Francji
pojawiają się kluby demagogów, którzy wzorując się na rewolucji angielskiej, a
następnie amerykańskiej, idą krok dalej: o ile celem anglosaskich rewolucji była
„wolność”, to ideałem rewolucji francuskiej jest „równość”. Powstają zarodki
socjalizmu, a nawet komunizmu. Najpierw odwoływano się do sentymentalnych
rozważań dotyczących „stanu natury” abstrakcyjnego „człowieka” po to, aby
zniszczyć hierarchie. Następnie, kiedy wyeliminowano stare wartości, pozostał
już tylko kult pieniądza. Państwo uformowano na wzór spółki akcyjnej, cenzus
urodzenia zastąpiono cenzusem majątkowym. Liberalizm tworzy pojęcia, które z
odwrotnymi skutkami wykorzysta później marksizm. Ruch rewolucyjny nie
walczy teraz o równość wobec prawa, ale o równość posiadania, albo raczej
„pierwszeństwo pozbawionych własności”. Celem nie jest już wolność dla wszystkich,
lecz dyktatura wielkomiejskiego proletariatu. Wrogiem był nie tylko człowiek wytworny, ale
każdy kto cokolwiek posiada, od przedsiębiorcy aż po chłopa. Tymi, którzy nie posiadają nic,
steruje mieszczaństwo, które dąży do zdobycia władzy kosztem robotników. Znani przywódcy
i agitatorzy wcale nie wywodzą się bowiem z proletariatu, lecz z mieszczaństwa : Owen,
Fourier, Engels byli „przedsiębiorcami”, Marks i Lassalle „akademikami”; już Danton i
Robespierre byli prawnikami, a Marat lekarzem. Reszta to literaci i dziennikarze. Żadnego
robotnika – zauważał Spengler.
Skąd wzięła się „klasa robotnicza”? Z agitacji: wmówiono robotnikom
angielskim, że są wykorzystywani, gdy tymczasem zarabiali więcej niż w innych
krajach, nie mówiąc już o robotnikach w koloniach. Podobnie było przed
rewolucją francuską, kiedy stworzono fałszywy obraz biednego chłopstwa we
Francji. W rzeczywistości sytuacja chłopów za Ludwika XVI była całkiem
niezła, dopiero po rewolucji uległa pogorszeniu. Dlatego właśnie wybuchło
powstanie w Wandei. Pisano tyle o nędzy robotnika niemieckiego – stwierdzał
filozof – angielskiego czy amerykańskiego, ale było dokładnie na odwrót: płaca
- 163 -

ANALIZY I MATERIAŁY, Przegląd Geopolityczny, 24, 2018, s. 162-184.

robotnika fabrycznego wcale nie była głodowa, przewyższała płace w rolnictwie.
Jednakże agitacja socjalistyczna przeniosła się ze wsi do miast, czyli Marks
zwyciężył Proudhona i Fouriera. Według Spenglera anarchizm był wiejski i
rozprzestrzenił się w krajach południa takich jak śródziemnomorskie regiony
Francji i Hiszpanii, natomiast marksistowski ruch robotniczy rozwinął się
bardziej w uprzemysłowionych krajach północy. Wynikało to z tego, że dla
rewolucji socjalistycznej bardziej użyteczna była klasa społeczna, która zostaje
zawsze do dyspozycji na ulicznym bruku, natomiast chłopstwo ze swoimi
tradycjami posiadania zaprzecza teorii marksistowskiej, dążąc co najwyżej do
podziału wielkiej własności między siebie niż do idei wspólnej własności
środków produkcji. „Robotnik” ważny jest dla rewolucji, ale nie każdy robotnik,
a tylko ten, który jest zdemoralizowany, chętny do plądrowania i rabowania.
Robotnik mający sukcesy, zadowolony ze swojej pracy, dbający o rodzinę mniej
się nadaje dla „białej rewolucji”.
Komuna Paryska była pierwszym przykładem tak bezwzględnego
wykorzystania marginesu społecznego dla celów rewolucji: Komuna Paryska 1871
roku, której niewiele brakowało do opanowania całej Francji: przeszkodziła temu wtedy
tylko armia i niemiecka polityka, która tę armię wspierała moralnie. Wtedy, a nie w 1917
roku w Rosji, w sytuacji oblężonej stolicy powstały rady robotnicze i żołnierskie, które
Marks, w sprawach praktycznych ignorant, polecał od tamtego momentu jako formę
komunistycznego rządzenia (s.147). Wtedy – jak zauważa Spengler – nastąpiło
masowe mordowanie przeciwników politycznych, które kosztowało Francję
więcej ofiar niż cała wojna z Prusami.
Następnie „zawodowi agitatorzy”, którzy wykorzystywali proletariat dla
własnych celów politycznych, ze słowa „robotnik” uczynili świętość: Tylko
«robotnik» może i powinien być egoistą, chłop czy rzemieślnik już nie. Tylko on ma prawa
zamiast obowiązków Inni mają tylko obowiązki i żadnych praw. Jest to stan
uprzywilejowany, któremu inni mają służyć swoją pracą (s.165) – demaskował
hipokryzję socjalizmu Spengler. Nienawiść i zawiść odczuwaną wobec każdego
bardziej utalentowanego człowieka socjaliści przedstawiali jako moralnie
uzasadnioną. Istniał jednak inny socjalizm, bardziej „wytworny”. Reprezentował
go zwolennik monarchii Ferdynand Lassalle czy Georges Sorel, który podkreślał
znaczenie obrony ojczyzny przez proletariat. Według Spenglera myśliciele ci byli
później cytowani w kontekście zupełnie innym, wypaczającym ich główne
założenia. Ten „wytworny socjalizm” był „pruski z ducha”, mniej populistyczny,
ale za to bardziej autorytarny. I jedyny, jaki postulował i akceptował Spengler.
Kolorowa rewolucja
„Biała rewolucja” była rewolucją z „wewnątrz”, to co wytworne zostało
zaatakowane przez wewnętrznych „barbarzyńców”. Tymczasem u wrót Europy
stała „kolorowa rewolucja” ludów pozaeuropejskich, zwiastunem jej była już
klęska Rosji w wojnie z Japonią; nigdy wcześniej mocarstwo europejskie nie
przegrało z azjatyckim: […]w całej Azji rozbłysła nadzieja: młode azjatyckie państwo
zachodnimi środkami rzuciło na kolana największą potęgę Zachodu, a tym samym
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pozbawiła „Europę” nimbu niezwyciężonej. Zadziałało to jak sygnał w Indiach, Turcji,
nawet Kraju Przylądkowym i na Saharze: a więc można odpłacić białym narodom za sto lat
cierpień i upokorzeń (s.245). „Kolorowy świat” to: ...nie tylko Afryka, Indianie – obok
Murzynów i mieszańców – w całej Ameryce, ludy muzułmańskie, Chiny, Indie aż po Jawę,
lecz przede wszystkim Japonia i Rosja, która znowu stała się azjatyckim, «mongolskim»
mocarstwem” (s.245).
Oczywiście Spengler miał na myśli Rosję Sowiecką, która stała się
azjatycka po rewolucji bolszewickiej, a jednocześnie starała się budzić „kolorowy
świat” na innych kontynentach. Ludy kolonialne pałające zemstą za lata
upokorzeń miały okazję odegrać się na Białych. W ten sposób „biała rewolucja”
pociągała za sobą „rewolucję kolorową”. Winę za to ponosiły wszystkie państwa
zachodnie, które przegrały pierwszą wojnę światową, niezależnie od tego, po
której stronie walczyły, gdyż „ludy kolorowe” straciły respekt wobec Europy. W
Lidze Narodów nieraz wspólnie współuczestniczyły w rozstrzyganiu sporów
między państwami europejskimi. Pokój z roku 1918 był wielką klęską „białej
rasy” i wielkim tryumfem ludów kolorowych – konkludował Spengler.
O ile „biała rewolucja” była rewolucją „wewnętrznego proletariatu” to
„kolorowa rewolucja” będzie - jak przestrzegał – „rewolucją zewnętrznego
proletariatu”, pierwsza utorowała drogę tej drugiej. Walka klas otwierała drogę
walce ras. Tania siła robocza ludów kolorowych uderzała w interesy białych
robotników: Kiedyś płace w Birmingham, Essen i Pittsburghu wyznaczały miarę światową,
dziś czynią to kolorowe płace z Jawy, Rodezji i Peru […]. Bolszewizm podyktowanego
zawiścią podatku spadkowego i dochodowego – w Anglii pojawił się jeszcze przed wojną – i
inflacja, które obróciły wniwecz niejeden majątek, wykonały gruntowną pracę (s.209). W
innym miejscu pisał: Marx postulując «pełną wartość dochodu» jako płacę robotnika
starał się ukryć fakt, który przy większej uczciwości musiałby dostrzec i uwzględnić: bilans
północnych przemysłów zawiera koszta tropikalnych surowców – bawełny, kauczuku, metali
– a w nich niskie płace kolorowych robotników. Przepłacenie białej płacy opierało się także
na niedopłaceniu kolorowej (s. 202). Spengler podawał przykład
południowoafrykańskich kopalni, gdzie białe związki zawodowe utrzymywały
wysoką płacę dla białych robotników, natomiast ludność czarnoskóra musiała
pracować za niższą stawkę. Już w XIX wieku filie angielskich fabryk powstawały
w Indiach, żeby być bliżej odbiorców, czyli angielskich kolonistów. Niskie płace
kolorowych robotników powodowały już wtedy przenoszenie się produkcji do
kolonii i rozrost obszarów uprzemysłowienia w Chinach, na Jawie, w Ameryce
Południowej.
Widać stąd, że polityka gospodarcza mocarstw imperialnych przed
pierwszą wojną światową posiadała pierwiastki rozkładu, które niszczyły
arystokratyczne społeczeństwa od wewnątrz. Luksusową wytwórczość zastąpiła
produkcja masowa, niszcząc wysoką jakość na korzyść ilości. Bezrobocie było
spowodowane - jego zdaniem – przede wszystkim wzrostem płac. Inaczej
sytuacja wyglądała w krajach kolorowych: W Rosji za to, w Japonii, Chinach, Indiach
nie brakuje pracy, bo nie ma luksusowych płac. Przemysł sięga po kolorowych, a w białych
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krajach opłacają się tylko wynalazki i metody oszczędzające pracę fizyczną, gdyż zmniejszają
presję na wynagrodzenia (s. 208).
W Rosji wybuchły dwie rewolucje naraz: i „biała” i „kolorowa”.
Pierwsza miała miejsce w Piotrogrodzie - była to rewolucja elementów
miejskich, inteligenckich, posiadała charakter bardziej europejski. Drugą
rewolucją była „rewolucja kolorowa”, która rozegrała się na prowincji, była to
rewolucja rosyjskich mużyków. Występowali oni przeciw wielkiej własności
ziemskiej, ale również przeciw komunistom, których celem finalnym był
wspólna własność ziemi a nie jej podział. Stąd właśnie brała się taka
eksterminacja chłopów w ZSRR, sterowana przez komunistyczne kierownictwo.
Partyjna biurokracja wiedziała, że warstwa chłopska stanowiła dla niej
śmiertelne niebezpieczeństwo. Obawiano się, że tak jak została użyta przeciwko
wielkiej własności ziemskiej, zbuntuje się przeciwko samym bolszewikom. To
jedna z przyczyn, dla której komuniści rozpętali straszliwy terror, właściwie już
od samego początku skierowany przeciw chłopom. W dalszej kolejności
wywłaszczyli chłopów i wprowadzili de facto ich poddaństwo wobec biurokracji
rolniczej. Jednak w następnym pokoleniu dzieci chłopskie awansują w strukturze
państwa sowieckiego, a wielka czystka eksterminuje półzachodnią warstwę
rządzącą, powodując dopełnienie „rewolucji kolorowej”: Rosja według
Spenglera staje się azjatycka.
Z drugiej jednak strony bolszewicka sekta podsycała umiejętnie „ludy
kolorowe” przeciwko krajom kolonialnym, popierając ich postulaty
samostanowienia, oczywiście w celu rozszerzenia zakresu panowania
komunizmu. Ludy kolorowe niszczyły gospodarkę europejskich społeczeństw
poprzez dumping i sprzedawanie tanich towarów. Spowodowane było to tym,
że w Europie następowało zmniejszenie czasu pracy połączone z mniejszą
wydajnością, natomiast w krajach kolorowych zachodził proces odwrotny:
[…]mianowicie niższe płace i większa wydajność pracy; na tym opiera się destrukcyjne
działanie rosyjskiego eksportu i faktyczna wyższość «kolorowych» obszarów produkcji, czy to
przemysłowej, czy rolniczej, jak Japonia, które eliminują białą produkcję własnym eksportem
lub wypierają import własnym zaopatrzeniem (s.212) – stwierdzał niemiecki filozof.
Rewolucja w Ameryce
Spengler opisywał proces przenikania idei liberalnych i socjalistycznych z
Europy na tereny kolonialne i wpływ jaki europejska myśl polityczna wywierała
na ludy dotąd podporządkowane białym kolonizatorom. Liberalna ideologia
Adama Smitha i Herberta Spencera najpierw „zatruła” umysły białych ludzi,
którzy następnie liberalny światopogląd zaszczepili szkolnictwu wyższemu w
Indiach. Drogę do marksizmu indyjskie elity polityczne odkryły już same. Innym
przykładem mogły być Chiny, gdzie niepodległościowy przywódca Sun Jat-sen
szukał oparcia w Stanach Zjednoczonych. Podobnie w Ameryce Łacińskiej,
gdzie niepodległościowy ruch skierowany przeciwko Hiszpanom nie byłby
możliwy – zdaniem Spenglera – bez francuskiej literatury rewolucyjnej XVIII w.
i wzorca w postaci Napoleona, na którym wzorował się Simon Bolivar i inni
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latynoscy przywódcy. Charakterystyczne było to, że na początku celem tych
amerykańskich ruchów irredentystycznych było usamodzielnienie się od
hiszpańskiej urzędników i od korony, ale rządzić miała dumna z europejskiego
pochodzenia „biała” arystokracja kreolska – właściciele majątków ziemskich,
którzy wystąpili przeciwko urzędnikom królewskim. Wiele rodów w Chile
uważało, że wywodzi od Wizygotów i Basków. Radykalizm zaczął postępować
od połowy XIX wieku – stara arystokracja albo uciekła do Europy, albo została
zmarginalizowana, a zastąpili ją „caudillo”, czyli przedstawiciele kolorowego
ludu: Są wśród nich bardzo zdolni Indianie czystej krwi jak Juarez i Porfirio Diaz. Dziś
biała lub uważająca się za białą górna warstwa stanowi, nie licząc Argentyny, od jednej
czwartej do jednej dziesiątej ludności. W niektórych państwach lekarze, adwokaci, nauczyciele,
a nawet oficerowie, są prawie wyłącznie Indianami i podzielają z miejskim proletariatem
mieszańców, medio pelo, nienawiść do białego majątku niezależnie od tego, czy znajduje się on
w kreolskich, angielskich czy północnoamerykańskich rękach. Uprawia się ostentacyjnie –
pisał Spengler – kult oparty na domniemanym komunizmie Inków, a Moskwa go popiera.
Ideał rasowy pełnej władzy Indian jest być może bliski spełnienia (s.252).
Stany Zjednoczone porównywał Spengler do Rosji tuż przed rewolucją,
gdzie odwrotnie niż w Europie Zachodniej nie istniała tradycja masowych
zorganizowanych ruchów komunistycznych, a jedynie tajne podziemie. Z jednej
strony istniały tajne stowarzyszenia ultraprawicowe w rodzaju Ku Klux Klan, z
drugiej radykalne grupy lewicowe składające się z ludności kolorowej. Niemiecki
filozof uważał, że te radykalne grupy sprzymierzą się w przyszłości z czysto
gangsterskim podziemiem. Na wielkim obszarze Ameryki i terenach słabo
zaludnionych rewolucja przebiegać powinna inaczej niż w Europie. W USA nie
istniało państwo ze swymi tradycjami, armią, jednolitym kościołem, więc
obalenie tego państwa nie było celem amerykańskiego proletariatu a raczej walka
z kapitalistami. Spengler przywoływał jednocześnie przykład ze stanu Iowa,
gdzie farmerzy oblegali kilka miast grożąc zagłodzeniem mieszkańców, jeżeli nie
zgodzą się oni kupować produktów po „godnych cenach”. Uważał, że Ameryce
grozi rewolucja, gdy masy pozbawionego nadziei, wygłodniałego proletariatu, w
połączeniu z gangsterskim podziemiem, uderzą w stan posiadania obecnych
właścicieli Ameryki, a za „białą rewolucją” podąży oczywiście „kolorowa”.
Oswald Spengler nie przewidział jednak, że rewolucja ta nastąpi odgórnie
poprzez „Nowy Ład” prezydenta F.D. Roosevelta, rząd federalny umocni się, a
po wygranej przez Amerykę wojnie uwolnienie „kolorowej” imigracji do Stanów
w latach sześćdziesiątych i zniesienie segregacji rasowej w południowych
stanach, a także późniejsza „akcja afirmatywna” dopełni „kolorową rewolucję”.
Spengler przewidywał również rozpad USA, jego wizja koresponduje z
koncepcjami dzisiejszej alternatywnej prawicy amerykańskiej: A może specyficzne
dla poszczególnych regionów gospodarcze interesy okażą się jednak silniejsze i tak jak już raz
w 1861 roku spowodują rozpad kraju na osobne stany – na przykład na przemysłowy
Północny Wschód, rolniczy Środkowy Wschód, murzyńskie stany Południa i tereny za
Górami Skalistymi (s.100).
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Religia
Spengler krytykował chrześcijaństwo jako źródło rewolucyjnych i
lewicowych wartości: W rzeczywistości wszystkie komunistyczne systemy Zachodu wyrosły
z myśli chrześcijańskiej teologii: Utopia Morusa, państwo Słońca dominikanina Campanelli,
nauki uczniów Lutra, Karlstadta i Thomasa Munzera oraz socjalizm państwowy Fichtego.
Wszystkie te idee po zeświecczeniu, przybrały postać najpierw socjalizmu
utopijnego a potem marksistowskiego. Założenia ideologiczne Karola Marksa
były ukrytymi, scholastycznymi tezami oburzonego kleru, nie posiadającego
praktycznej wiedzy na temat gospodarki. Prawo naturalne zawarte w pismach
św. Tomasza z Akwinu, przenikało myśl Adama Smitha, następnie zostało
przejęte przez komunizm z odwrotnym znakiem. Chrześcijańska teologia jest babką
bolszewizmu – konkludował Spengler. W dawnych wiekach Kościół utrzymywał
sojusz z siłami reakcyjnymi i dzięki nim istniał, popierał władzę i tłumił
lewicowe odruchy wśród niższego kleru. Starał się trzymać surowszą dyscyplinę
i potępiał modernizm, stał po „prawej” stronie przeciwko siłom liberalnym i
socjalistycznym. W XX wieku, wraz z nastaniem masowych ruchów
społecznych, Kościół szedł na pewne ustępstwa, powstał ruch księżyrobotników będący blisko radykalnej lewicy. Jakże proroczo brzmią słowa
Spenglera: Plebejskie elementy wśród duchowieństwa tyranizują Kościół swoją aktywnością
aż po najwyższe kręgi, te zaś muszą milczeć, by nie ujawnić światu swojej niemocy (s.160).
Bardzo często myślenie tych lewicowych kapłanów było na wskroś
materialistyczne, gdyż cnota nie jest zależna od bogactwa czy biedy, ale wynika z
uczynków. Dlatego według Spenglera, ten kto domaga się krótszego czasu
pracy, czy nieuzasadnionej podwyżki płac grożąc strajkiem lub sabotażem,
również nie przejdzie przez ucho igielne.
Odpowiedzialność za upadek Europy ponosiła – zdaniem niemieckiego
filozofa – „biała rasa”, ponieważ pogrążyła się w dekadencji, której przejawem
był spadek urodzin, hedonistyczny styl życia, podkopywanie przez lewicę
własności prywatnej, niszczenie dawnych więzów społecznych, w tym rodziny.
Spengler konstatował fakt, że wybitne jednostki rzadko są jedynakami,
zazwyczaj rodzą się w wielodzietnych rodzinach. Wielkomiejskie życie zabija tak
rozumiany witalizm rasowy, ludzie uciekają do hedonistycznych przyjemności,
stają się pojedynczymi atomami. Niechęć do posiadania dzieci jest wyrazem
zaniku zdrowego instynktu rasowego. Spengler polemizował z tezami Malthusa,
który niski przyrost naturalny oceniał pozytywnie. Według niemieckiego filozofa
spadek urodzeń powoduje obniżenie jakości danego społeczeństwa, uderza w
gospodarkę i przyczynia się do zaburzenia właściwej selekcji naturalnej. W
dawnych wiekach zarówno arystokracja jak i Kościół katolicki czy pruska armia,
ale także cechy rzemieślnicze, formowały odpowiednio jednostki. Duży przyrost
naturalny natomiast powodował, że bardziej aktywne jednostki ruszały na
podbój świata, ponieważ posiadały „wolę mocy” i silny „instynkt rasowy”, który
nakazywał im ryzykować życiem na odległych kontynentach. Był w tym
niewątpliwie pierwiastek faustyczny. W czasach współczesnych, pomimo
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dekadencji „białej rasy”, tylko naród niemiecki – zdaniem Spenglera – posiadał
dostateczne silne cechy psychiczne potrzebne dla samoobrony. Wyjaśnijmy tu,
że spenglerowskie pojęcie rasy, chociaż wydaje się bliskie koncepcjom
narodowych socjalistów, miało znaczenie odmienne: Jeśli zaś mowa tu o rasie, to nie
w sensie modnym dziś wśród antysemitów z Europy i Ameryki, mianowicie darwinistycznym,
materialistycznym. Jedność rasowa to groteskowe określenie wobec faktu, że od tysiącleci
wszystkie plemiona i grupy mieszały się ze sobą i że właśnie wojownicze, a więc zdrowe,
obiecujące zbiorowości zawsze chętnie przyjmowały obcego, jeśli był «rasowy», obojętne, do
jakiej rasy należał. Kto za dużo mówi o rasie, ten już nie jest rasowy. Nie chodzi o czystą,
lecz o silną rasę, która naród ma w sobie.
Niemiecki filozof przewidywał upadek dawnych form życia
społecznego, koniec parlamentaryzmu, demokracji, nacjonalizmu i państwa
partyjnego. Uważał że w epoce schyłku nadejdzie panowanie osoby o cechach
cezariańskich. Swoją książkę kończył słowami: Budzą się legiony Juliusza Cezara.
Tu, może w tym stuleciu, ostateczne decyzje czekają na tego który je podejmie. Kto swoim
mieczem wywalczy to zwycięstwo, ten będzie panem świata. Leżą kości tej ogromnej gry. Kto
odważy się je rzucić?
*
*
*
Powstaje pytanie na ile prorocze okazały się wizje Spenglera, czy daje
on nam narzędzia, których możemy użyć do opisu współczesnej rzeczywistości?
Niewątpliwie procesy opisywane przez Spenglera uległy przyspieszeniu, druga
wojna światowa pogrążyła Europę w chaosie, wojnę wygrała Rosja Sowiecka i
Stany Zjednoczone Ameryki. Mocarstwa europejskie podupadły, nastąpił proces
dekolonizacji, komunizm rozszerzył się nie tylko na Europę Wschodnią, ale
także na Azję. Brutalna polityka okupacyjna Niemiec skompromitowała
nacjonalizm a także rasizm, nie tylko ten biologiczny, co oczywiste, ale także
„kulturowy rasizm” reprezentowany właśnie przez Spenglera. Potem upadła
utopia komunistyczna, czyniąc miejsce dla globalnej hegemonii Stanów
Zjednoczonych, która ostatnimi czasy bywa jednak kwestionowana i naruszana.
Jeżeli spojrzymy na stosunek „białej rewolucji” do „kolorowej rewolucji”
to zauważymy, że w okresie zimnej wojny komunizm dla swych celów
wykorzystywał ludy kolonialne traktując je instrumentalnie, aby zwiększyć swój
stan posiadania. Koniec zimnej wojny i upadek komunizmu ujawniły coś
odwrotnego: to „ludy kolorowe” wykorzystały komunizm dla własnych
antykolonialnych celów. Kiedy realny socjalizm upadł, okazało się, że przestał
być potrzebny. Weźmy na przykład Afrykański Kongres Narodowy w Republice
Południowej Afryki – organizację infiltrowana przez komunistów, jeżeli nie
wprost komunistyczną. Prezydentura Nelsona Mandeli (po wyeliminowaniu
komunistycznego przywódcy Chrisa Haniego) oznaczała porzucenie utopijnych
idei komunistycznych, przeciwko czemu masy murzyńskie nie protestowały,
ponieważ nie interesowała ich „dyktatura proletariatu” i „zniesienie własności
prywatnej”, lecz likwidacja apartheidu, równość praw, a następnie rugowanie
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białej ludności z jej stanu posiadania i redystrybucja zasobów. Albo inny
przykład: początkiem upadku Związku Sowieckiego była interwencja w
Afganistanie, czyli atak ”białej” ludności słowiańskiej na „kolorową” ludność
pusztuńską. W tym momencie cały świat zobaczył komunistów jako
imperialistów i kolonizatorów, pomimo „wyzwoleńczych” deklaracji ZSRR.
Wcześniej gdy była wojna w Wietnamie to świat komunistyczny stał ramię w
ramię z ludami „kolorowymi”, natomiast interwencja amerykańska po stronie
przecież „kolorowego” Wietnamu Południowego, była przedstawiana jako
wojna kolonialna. W sytuacji, kiedy komunizm „zadarł” z „ludami kolorowymi”
w Afganistanie czy Angoli, sytuacja się odwróciła. Zaraz po interwencji
afgańskiej „wybuchła” Solidarność, wojska sowieckie wróciły do domu i zaczął
się ostatni etap dekolonizacji, jakim był upadek ZSRR. Wojna w Czeczenii lat
dziewięćdziesiątych jest kontynuacją wojny „białej Rosji” z „kolorową”
prowincją imperium. Obecnie Putinowi udało się zaprowadzić porządek w
Czeczenii, ale dynamika demograficzna jest nieubłagana i działa na korzyść
ludów kaukaskich.
Innego przykładu współdziałania „białej” i „kolorowej” rewolucji
dostarczają Chiny, które użyły komunizmu, żeby się uwolnić od wpływów
imperializmu zachodniego, ale równocześnie po śmierci Stalina usamodzielniły
się od Rosji Sowieckiej. Prowadziły odmienną politykę, której przykładem może
być ich sprzeciw wobec potencjalnej interwencji sowieckiej w Polsce w roku
1956. Następnie Chiny poszły inną drogą niż ZSRR, wprowadzając elementy
kapitalistyczne do swojej gospodarki. Podczas gdy Rosja Sowiecka podupadła,
„Państwo Środka” stało się ważnym graczem na Dalekim Wschodzie, obecnie
równoważy wpływy USA w tamtym regionie. Chiny starają się poprzez dumping
i niskie ceny swoich produktów, dokonywać ekspansji gospodarczej.
Jednocześnie nastąpił proces przenoszenia się gospodarek do krajów Trzeciego
Świata, co – zgodnie z przewidywaniami Spenglera – spowodowało częściową
dezindustrializację Europy i Ameryki.
W Afryce nastąpiła konsolidacja świata islamskiego, który stara się
integrować ludy kolorowe przeciwko władzy Białych i skierowany jest z jednej
strony przeciwko amerykańskiemu imperializmowi, a z drugiej przeciwko Unii
Europejskiej i jej wartościom. Negatywne tendencje w Europie, widoczne już w
czasach Spenglera, wzmogły się ostatnimi czasy – starzenie się społeczeństw
Europy Zachodniej staje się faktem. Zmniejsza się liczba rdzennych
Europejczyków, przybywają imigranci z dawnych europejskich kolonii, teraz to
Europa odgrywa rolę kolonii. Polityka asymilacji przybyszów z innych kręgów
kulturowych okazała się fikcją, wzrasta zagrożenie terroryzmem. Tak jak
symbolem „białej rewolucji” był anarchista planujący zamach na władcę, tak
symbolem „kolorowej rewolucji” jest islamski terrorysta planujący zamach na
przypadkowe osoby w Europie. Masowy terroryzm można interpretować jako
efekt masowej demokracji – kiedyś suwerenem był król, albo car, teraz
suwerenem jest lud, czyli każdy obywatel, toteż on staje się celem ataku.
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Minęło 80 lat od napisania przez Oswalda Spenglera Czasu decyzji i znów stoimy
wobec wyboru. Kości zostały rzucone. Pytanie brzmi: kto je podejmie?
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Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ W
PERSPEKTYWIE GEOPOLITYCZNEJ
CZĘŚĆ I: OFIARA KRESÓW NA OŁTARZU
NIEPODLEGŁOŚCI OJCZYZNY
(DOKOŃCZENIE Z NUMERU 24)
Janina Maria Chojecka
Opętańcy. Czasy wojny światowej i przewrotów na Ukrainie
Wydawnictwo: Bibljoteka Dobrych Książek, Łomża, 1936 (wyd. II)
...Po tej kilkodniowej orgji gwałtów i okrucieństw nowa władza
przycichła nieco. Nie trzeba z tego wnioskować, że wszystko wróciło do
równowagi. Bynajmniej. Tylko na razie oprawcy po prostu upili się krwią
ofiar i bezprawiem na nich popełnionem, musieli zatem odsapnąć trochę, użyć
zdobyczy. Po mieście zaczęły krążyć wytworne pojazdy, w nich rozpierali się
komisarze, strojni w ordery i mundury pomordowanych generałów,
pułkowników i niższych stopni oficerów carskiej armji. Na głowach straszne
„papachy”, miny buńczuczne, wzrok dziki, pozy wyzywające! Obok nich
cyniczne kokoty, w gronostajowych pelerynach, w sobolowych kołnierzach,
strojne w perły i brylanty. Wszystko to zdobycze dni ostatnich! Bankiety szły
za bankietami! Zastawiano najwytworniejsze potrawy, szampan lał się
strugą, gdy tymczasem po kawałek chleba czarnego, mieszanego z grochem
lub innymi dodatkami, odrobinę cukru czy tłuszczu, z kartką w ogonku całe
godziny trzeba było wystawać!
Tłum począł szemrać… By mu oczy zamydlić, zarządzono triumfalne
pochody, widowiska, zabawy publiczne. Miasto przyozdobiono pstrymi,
swoistymi propagandowymi plakatami. Odgrażano się burżujom, inteligencji,
byłej armji carskiej, jednem słowem wszystkiemu i wszystkim, co nie było
Leninem, komisarzem ludowym, lub towaryszczem! Wszystko to jednak,
mimo szalonej propagandy, głodnych nie nasyciło, niezadowolonych nie
zaspokoiło!...
Tymczasem zawiązały się tak zwane „czerezwyczajki”. Te już nie tak
ostentacyjnie, jak pierwszych dni po wdarciu się do miasta bolszewików, lecz
stale i systematycznie zaczęły wyłapywać tych wszystkich, którzy ściągnęli
na siebie cień podejrzenia […].
Niejednokrotnie tam, gdzie chodziło o tajne cele partyjne, a jakiś
osobnik, zwłaszcza wyżej postawiony, stał im na przeszkodzie, usuwano go
skrytobójczą ręką, by uniknąć wzburzenia tłumów. Tak pierwszych dni
krwawej rewolucji zginął szanowany metropolita Cerkwi prawosławnej w
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Ławrze Peczerskiej w Kijowie, Włodzimierz. Tak zginęło masę innych ludzi,
których dziś wymienić nie potrafię [...].
Wkrótce też, najniespodziewaniej w świecie, Kijów był świadkiem
dziwnego zjawiska. Dotychczasowi władcy jego zaczęli rekwirować i
wywozić z miasta wszystko, co się tylko dało. A więc: mąkę, cukier, tłuszcze,
wszelkie alkohole, całe wozy materjałów łokciowych, obuwia, jednem
słowem wszystko co im się tylko udało prawnie, czy nieprawnie wyrwać z
rąk mieszkańców. Wszystko to wywożono za Dniepr, lecz co dziwniejsze, że
razem z towarami i bolszewicy gdzieś przepadli! […].
Jakoż około 12.IV.1918 r. od strony szosy Swiatoszyńskiej zwarte
kolumny małych, pękatych ludzi, o smagłych, wiatrem i słońcem wypalonych
twarzach, w błyszczących kaskach na głowach i zielonych mundurach,
posuwały się śmiało naprzód, zapełniały ulice i place śródmieścia wchodziły
do fortecy, opanowywały arsenał! Były to zastępy Wilhelma II, cesarza
Niemiec. Jednocześnie bolszewicy nikli jak kamfora. Niemcy spokojnie, bez
jednego wystrzału, opanowywali gród św. Włodzimierza. Były to czasy ich
świetności i potęgi, która jednak na Zachodzie chwiać się już poczynała.
Za długimi szeregami piechoty dźwigającej cały rynsztunek na
własnych plecach, za oddziałami pionierów i saperów z łopatami u pasa,
przy dźwiękach piskliwej orkiestry pruskiej z cymbałami, piszczałkami i
dzwonkami, ciągnęła artylerja z pstro-malowanemi działami. Dalej furgony z
amunicją i znów działa cięższe i lżejsze. Pontonjerzy z nieprzeliczoną masą
pontonów, desek i łodzi na wozach. I znowu małe, lekkie wózki wywrotne z
kulomiotami. Wreszcie tabory, ciągnące się bez końca [...].
Za plecami armji niemieckiej, z doniczką kwitnącego hjacyntu w ręku,
na czele dość niesfornego oddziału kawalerji ukraińskiej, wracał do Kijowa
ataman Petlura [...].
...W Kijowie odbywał się nowy przewrót polityczny. Mianowicie przy
pomocy Niemców, obaloną została „Centralna Rada Ukraińska” wraz z
Atamanem Petlurą, którego miejsce zajął bardziej konserwatywny, przez
Berlin popierany „hetman” Paweł Skoropadski. Teraz, przez łany Podola,
Wołynia i Ukrainy wionął jakby przychylniejszy prąd dla całego
ziemiaństwa. Hetman Skoropadski, w przeciwieństwie do swego
poprzednika, chciał się oprzeć na większej własności. Widział smutne skutki
„Trzeciego Uniwersału Centralnej Rady Ukraińskiej”, chciał je choć w części
odrobić. Ale łatwiej jest burzyć, niż budować... A Ukrainę w owej chwili od
fundamentów trzeba było budować. Niektórzy ludzie łudzili się, że się to uda!
Mniej rozważni zaczęli wracać do swych opustoszałych siedzib, przezorniejsi
pospiesznie likwidowali interesa i starali się o wyjazd za granicę lub do
Polski.
*
...zaczęły się nowe niepokoje w całym kraju. Jak z pod ziemi
wyrastały najrozmaitsze bandy zbrojnych ludzi pod wodzą samozwańczych
atamanów, na wzór dawnych watah kozackich. Prowadziły je najczęściej
niedoszłe wielkości byłej armji carskiej. Zaroiło się na Rusi od Petlurów,
Machnów, Budziennych, Zelenych i innych, którzy, napełniając kraj
niepokojem, usiłowali sobie wzajem wydzierać władzę [...].
Co się właściwie działo, nikt dokładnie nie wiedział. Na całej
przestrzeni Podola, Wołynia i Ukrainy, wrzało, jak w ulu. Tymczasem, dzięki
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tym marszom i przemarszom band rozmaitych, już od października 1918
roku cała korespondencja z zagranicą jak i z Małopolską, jak ją ówcześnie
zwano Galicją, została przerwaną.
Jak odległe echo cudownej jakiejś pieśni, z ust do ust powtarzana,
doleciała do nas wieść o utworzeniu się nad Wisłą niezależnego państwa
Polskiego! Aż Dniepr dnia tego weselej plusnął u stóp Złotej Bramy… I znowu
milczenie...
Tak mijały dni, tygodnie, miesiące… Wreszcie po kilkumiesięcznym
panowaniu bolszewików zawładnął Kijowem przedstawiciel ustroju
monarchistycznego w Rosji generał Denikin. I znowu ktoś zaszeptał, że
gdzieś na odległym Murmanie tworzą się nowe formacje bojowe. Na co i po
co, nikt nie objaśniał, lecz serca bratnie odczuły, bo w te odległe strony
poszybowały wnet orlęta lechickie ze srodze dręczonej Rusi [...].
Było to w mglisty poranek jesieni 1919 r., w sam dzień św. Jadwigi
15 października, nowe odgłosy armat o wschodzie słońca zbudziły Kijów.
Znowu krwawi bolszewicy byli pod jego murami!... Co parę sekund wystrzały
armatnie wstrząsały powietrzem. Od huku dział, od gradu kulomiotów,
szyby sypały się z okien jak dźwięczny piach djamentowy z worów […].
*
Smutne pokłosie tych pięciodniowych zapasów na ulicach Kijowa, aż
nadto było widoczne. Wyginął cały kwiat zastępów generała Denikina [...].
Trumien zabrakło. Stolarze i cieśle dniem i nocą sporządzali je bez
wytchnienia […]. Wszystkie wozy, furgony, karawany, były zamówione przez
władze wojskowe na całych dni dziesięć, dla grzebania poległych w czasie
oblężenia miasta! Ciągnęły też żałobne korowody przez ten czas od świtu do
nocy!... Aż wreszcie fala ofiar poległych odpłynęła i spoczęła na Bajkowej
Górze [...].
Tymczasem wypadki dziejowe pędziły naprzód, z nieubłaganą
szybkością. W niecały miesiąc później bolszewicy, którzy chwilowo przyczaili
się, znowu zagrażali nieszczęsnemu miastu, które od pewnego czasu stało
się igraszką losu, z rąk do rąk przerzucaną! Lecz krwawa i straszna była to
igraszka. Za każdym razem nowe padały ofiary! Nowe rozdzierające sceny.
Nowe oblężenia, głodówki, rewizje, rekwizycje, wywożenie zakładników.
Nowe płacenia kontrybucji, zemsty partyjne i wszelkiego rodzaju okropności
wojenne.
A zmian tych władzy, przez dwa i pół lata mieszkania naszego w
Kijowie, od 23 grudnia 1917 r. do 10 czerwca 1920 r. przeżyliśmy
kilkanaście. Nic też dziwnego, że kto mógł, starał się z tego piekła, z mocy
opętańców, wydostać. Jeśli dla jakichkolwiek powodów, cała rodzina nie
mogła puścić się w drogę, to starano się wysłać do kraju młodzież, by
przynajmniej ona w normalniejszych warunkach mogła kształcić się i
przygotowywać na służbę Ojczyźnie [...].
W tydzień później, hordy bolszewickie zalały znów nieszczęśliwy gród
świętego Włodzimierza, a chłopców w wieku naszego Jasia często porywano
wtedy z rodzin, mobilizowano ich do przymusowych robót, używano w
szeregi krasnej armji i wywożono wgłąb Rosji. W ten sposób sporo młodzieży
naszej przepadło bez wieści.
Życie w Kijowie pod owe czasy było nie do zniesienia!... Nie było to
życie, a jedna wielka męka. Wszelki ruch umysłowy zamarł. Handel zapadł
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się pod ziemię. Życie towarzyskie wygasło. Ludzie bali się mówić do siebie.
Snuli się, jak senne mary, po martwych ulicach miasta, gdzie większość
sklepów stała na głucho zamknięta. Okna wielu mieszkań, tylokrotnie w
czasie różnych oblężeń tłuczone, świeciły teraz blachą, częściej dyktą.
Lokomocji w mieście innej nie było jak tramwajami, lecz te najczęściej tak
obsiadali „towariszcze”, że dla zwykłych śmiertelników miejsca nie
zostawało.
Od czasu do czasu wprawdzie można było spotkać jakiś wytworny
pojazd, pędzący co koń wyskoczy, lecz w nim na pewno rozpierał się jakiś
dygnitarz bolszewicki w towarzystwie damy podejrzanego pochodzenia!
Damom tym nieraz uszy obwisały wprost pod ciężarem olbrzymich,
lśniących, niezawodnie zrabowanych brylantów. Ci to dygnitarze nocami
wyprawiali najwyuzdańsze orgje przy suto zastawionych stołach, gdy naród,
który oni obiecywali uszczęśliwić, cierpiał najsroższą nędzę. Drożyzna była
wprost niemożliwa, brak było środków aprowizacyjnych najpierwszej
potrzeby do tego stopnia, że za bogatego uważał się ten, kto mógł co dzień
chleb jadać, choćby czarny i z grochem lub innym dodatkiem zmieszany!
Z dnia na dzień działo się gorzej! Wszyscy czuli się wprost, jak w
jakiejś strasznej niewoli. Całe dzielnice miasta, jak Lipki, Peczersk i inne
pozostawały dla publiczności zamknięte – tam przedostawali się tylko
wtajemniczeni, gdyż były to wielkie mordownie, gdzie zadawano ludziom
najbardziej wyrafinowane katusze! Człowiek, raz tam wprowadzony,
najczęściej nie wracał do społeczeństwa żyjących, a nie wracał dlatego, że
nie chciał spalić kadzidła na cześć nowych bogów. Nadmienić trzeba, że
ofiary te, tak srogo męczone, rekrutowały się nieraz z robotników miejskich
lub ludu wiejskiego, gdyż oficjalnych „burżujów” dawno zabrakło. Tajemnica
„czerezwyczajek” była tak strzeżoną, że tylko Bóg jeden, wiedział dokładnie,
co się w nich działo. Czasem tu i owdzie udało się uchylić rąbek
tajemniczości, lecz były to wypadki nader rzadkie [...].
Raz publiczność kresowa miała sposobność na własne oczy
przekonać się, co działo się w dzielnicach, zarezerwowanych dla
„wtajemniczonych”. Było to po pierwszem wejściu wojsk generała Denikina
do Kijowa. Wtedy z rozkazu zdobywcy, otwarto na widok publiczny wrota
mordowni. Cały Kijów tam pospieszył, gdyż nie było prawie rodziny, z której
by nie porwano choćby jednej ofiary! […].
W tym okresie zginął również powszechnie szanowany i ceniony
prezes „Polskiego Komitetu Wykonawczego na Rusi”, organu naczelnego
samorządu polskiego na Rusi, powstałego z wyboru, mecenas Jordan
Pereświet Sołtan. Nikt się nie dowiedział, jaką właściwie śmiercią zginął ten
kresowy bojownik polskości, jak również mimo pilnych poszukiwań nie
odnaleziono
jego
zwłok.
Torturowano
go
w
nieludzki
sposób
przedewszystkiem moralnie, gdyż jednocześnie z nim uwięziono jego
podówczas 14- letniego syna Tolka. W więzieniu umieszczono ich oddzielnie.
Przy indagacji sugerowano tak ojcu jak i synowi różne obciążające innych
zeznania, pod grozą zastrzelenia ojca lub syna, względnie tego, kogo
indagowano. Więc ojcu mówiono na przykład tak:
- „Powiedz to, lub to, bo inaczej zastrzelimy ci syna”!
Synowi to samo co do ojca, lecz żaden z tych bohaterów nie zachwiał
się.
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Wspaniałą była odpowiedź 14-letniego Tolka, gdy mu w ten sposób
grożono, odpowiedział:
- „Chcecie mi zabić ojca, zabijcie i mnie, na to jestem gotów, ale nie zhańbię
się zeznaniem tego, czego ode mnie żądacie, bo zacny mój ojciec i tak by tej
hańby nie przeżył”!
Tolek Sołtan, cudem jakimś wydostał się z tej otchłani, lecz ojciec jego
przepadł bez śladu!... Tylko na rogu ul. Instytuckiej i Sadowej, gdy
zwiedzaliśmy tę „czerezwyczajkę”, pokazywano nam jakąś tajemniczą
piwniczkę, napełnioną czarną, cuchnącą wodą, w której podobno, w czasie
najsroższej zimy dniami całemi dręczono naszego bohatera dla wydobycia z
niego zeznań. Z mecenasem Sołtanem zginął jednocześnie zięć jego p.
Stępowski, osierocając młodziutką żonę. Wówczas również bohaterską
śmierć poniosła młoda dziewczyna, sekretarka pierwszego „Konsulatu
Polskiego w Kijowie” panna Lieselbart, o której męczeństwie opowiadano
wprost nieprawdopodobne zdawałoby się szczegóły. Doprowadzono ją
wreszcie do obłąkania, a wtedy wraz z matką, sędziwą staruszką,
rozstrzelano. Całą winą, tak srodze umęczonej ofiary, było to, że przy rewizji
w jej mieszkaniu znaleziono pieczęcie… Polskiego Konsulatu i złotem
dwadzieścia tysięcy (20.000) rubli, których ona wydać nie chciała, uważając
to, jak nietykalny depozyt.
Płynęła więc fala mieszkańców Kijowa do wrót tych mordowni, by
szukać swoich. Przed każdą bramą stały niekończące się ogonki, czekające
na wstęp do tych świątyń męczeństwa. Chodziłam tam z synem naszym –
naturalnie przed jego wyjazdem do Warszawy – który jako skaut znał
wszystkie „przejścia i wejścia”. Najstraszniejsze rzeczy, muszę to przyznać,
widzieliśmy właśnie na rogu Sadowej i Instytuckiej w zabudowaniach,
należących przed rewolucją do znanego finansisty kijowskiego Łazara
Brodzkiego. Wobec tego, cośmy tam na własne oczy widzieli, bledną, jak
wspomniałam już, nawet opisy prześladowań Nerona! Brakło tylko areny i
dzikich zwierząt, lecz te sowicie zastąpiła krwiożerczość i bestialstwo
pomysłów dzikiej hordy „opętańców”. Nie zapominajmy przytem, że był to
drugi dziesiątek XX wieku!...
Obszerne podwórko zapełnione było trupami, z których każdy nosił
ślady srogiego męczeństwa. Pod szopą leżał jakby król tych męczenników
cały zczerniały! Na skroniach, w pasie, na rękach i nogach jego były
zaciśnięte żelazne obręcze, które widocznie musiały być nakładane
nieszczęśliwej ofierze rozpalone do czerwoności!... Liczne ślady poparzeń,
świadczyły o tem! Obok niego stał oparty o słup kadłub człowieka z
odpiłowanemi nogami powyżej kolan! Odcięte członki rzucone były tuż. Dalej
jakaś nieszczęsna ofiara rozpłatana na dwoje przez całą długość ciała;
wyrzucone wnętrzności poniewierały się opodal. Niedaleko, młoda jakaś
kobieta, z odciętymi piersiami, przy niej niemowlę z odciętą piersią matki
wtłoczoną na urągowisko w zsiniałe usteczka! Tuż zwłoki jakiegoś
męczennika z całym ustępem winy na piersiach wypisanej ogniem!... Dalej
znowu głowa przeszyta kilku olbrzymimi gwoździami. Tam cała bratnia
mogiła rozwarta, z której wydobywał się przeraźliwy zaduch. Mimo tego,
krewni starają się rozpoznać swych nieszczęśliwców!
Lecz jak tu rozpoznać?... Ten bez głowy, ten bez rąk i nóg?... Ów ma
głowę, lecz oczy wyłupione, uszy obcięte, język wyrwany!... Tamten, z całego
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ciała skórę ma zdartą!... Inny jeszcze na węgiel spalony!... Jednem słowem
ogrom męczeństwa i niedoli!... Piekło najbardziej wyrafinowanej zbrodni!...
Tło obrazu stanowiła stajnia, w której dnia poprzedniego rozstrzelano
tych, których już dręczyć nie zdążono, bo Denikin miasto zajmował. A było
ich, jak twierdzono, około dwu tysięcy ofiar. Patrząc na pozostałe ślady tej
masowej egzekucji, cyfra tych ofiar nie zdawała się być przesadzoną.
Skrzepłej posoki ludzkiej i mózgów, rozbryzganych na cementowej posadzce
stajni, było od pięciu do ośmiu centymetrów grubości.
Niedaleko stała lodownia – i ta była na katownię wyzyskana. Wzdłuż
jej ścian rozmieszczone były szubieniczki, obok poniewierał się kwacz na
drucie opalony. Mówiono, że na tych szubieniczkach podwieszano ofiary i
tym kwaczem płonącym podsmalano im boki dla wydobycia zeznań. Gdy to
nie pomagało, darto z nich pasy i smołą gorącą zalewano. Wreszcie na
zakończenie kaźni, gdy już nic z tych skazańców nie można było wydobyć,
na pieńku, stojącym tuż nad jamą pośrodku lodowni, krótkim wąskim
mieczykiem, tkwiącym w tym pieńku, odcinano im głowy. Głowy te spadały
wprost do jamy, a był ich stos niemały. A cóż dopiero mówić o innych
narzędziach tortur, porozrzucanych po całem obejściu i w jego piwnicach?...
*
Wkrótce po Wielkanocy 1920 r. zaczął się w Kijowie nowy jakiś
niezwykły ruch!... Bolszewicy z gorączkowym pośpiechem wywozili z miasta
wszystko, co się tylko dało, rekwirowali, brali zakładników! Szeregi naszych
znajomych przerzedzały się. Jednych wywozili, innych, młodzież zwłaszcza,
przemocą wcielali w szeregi czerwonej armji, tych wysyłali gdzieś w głąb
Rosji! W ten sposób zginął bez wieści kuzyn mego męża, świeżo ukończony
prawnik, pan Eustachy Żmigrodzki [...]. Ruch ten trwał przez parę tygodni, aż
wreszcie na własne oczy z okien naszego mieszkania oglądaliśmy masową
ucieczkę ciemiężców. W największym popłochu, nieprzerwanym sznurem
ciągnęły się ich tabory wszystkiemi możliwemi arterjami za Dniepr, przez
całe dwa tygodnie!...
Ludzie szeptali w tajemnicy, że to imię zbliżającej się armji polskiej
miecie ich tak przed sobą! Może była to i prawda?... Bądź co bądź,
uciekający brytan kąsał do ostatniej chwili, coraz to nowe porywał ofiary.
*
Kto stał na Kreszczatiku dnia 10-go maja 1920 r. i widział na własne
oczy zbrojną potęgę, wkraczającą w mury Włodzimierzowego grodu, ten nie
dziwił się już temu, że bolszewicy tak pospiesznie za Dniepr zmiatali. Bo
zaiste, nie tylko bolszewikom mogła zaimponować armja polska, wchodząca
dnia tego do Kijowa. Był to nie tyle triumf oręża, bo bez większej bitwy, krom
potyczki pod Malinem, wojska polskie zajmowały stolicę Ukrainy, jak raczej
był to triumf polskiego imienia, triumf Królowej Korony Polskiej, Która
niesiona przed wojskiem swojem na sztandarach, brała w posiadanie z
dawna oderwane od Rzeczypospolitej ziemie ruskie.
W niemem, uroczystem milczeniu oczekiwała umęczona publiczność
Kijowa wkroczenia tych hufców lechickich na Kreszczatik! Ludność Kijowa
tak była spragniona jakiegoś ładu, porządku i prawa, że bez różnicy wiary i
narodowości, z upragnieniem oczekiwała nowej władzy. Starzy i młodzi,
zdrowi i kalecy wybiegali na Kreszczatik i przyległe ulice, zajęli balkony,
przepełnili okna, aby tylko nasycić się tym widokiem!
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A było na co patrzeć!... Z dumą stwierdziłam fakt, że nigdzie na
zachodzie, południu czy północy Europy nie widziałam tyle splendoru
zbrojnego razem zestawionego. Ludzie, konie, mundury, cały aparat
techniczny, olbrzymia kolumna samochodowa, wszystko to było jak na
schwał! Wszystko to wyglądało jak jakiś cudowny sen przyszłości, w
najśmielszych marzeniach widziany. Nie sen to był jednak, a najoczywistsza
rzeczywistość. Patrząc na te cuda, co chwila musiałam się o tem upewniać.
Serce łomotało mi jak młot w piersiach, łzy rozrzewnienia cisnęły się do oczu,
wzruszenie ściskało mię za gardło, z duszy wyrywał się potężny hymn
wdzięczności w niebo:
Boże Wielki, Boże Dobry, Boże Sprawiedliwy!... Więc zaiste, słowo
ciałem się stało!... Polska jak feniks z popiołów, z martwych powstaje!...
Dzięki!... Dzięki!... O! dzięki Ci Panie!... Nie tylko z martwych powstaje, lecz
powstaje od razu potężna i imponująca!.. Więc wejrzałeś, Panie, na krew, łzy,
wysiłki i wzdychania pokoleń tylu!... Więc przyjąłeś ofiarę całopalenia synów
i cór udręczonego narodu!... Więc tak!... to polska, polska, zaiste polska
armja!... A gdzież ciemiężcy, gdzie potęgi, które ją do grobu zepchnęły? Z
wyroków Opatrzności w proch i pył rozsypały się!
Tymczasem przed oczyma naszemi dziarsko, miarowym krokiem
przemaszerowują zwarte kolumny piechoty z rynsztunkiem, cudnie
błyszczącym w słońcu. Na każdem czole, na każdym guziku polski Orzeł
Biały. Dalej kawalerja sunie. Koń, jeden piękniejszy od drugiego. Przy
srebrzystych dźwiękach rozśpiewanych trąb, lotnej śnieżnej orkiestry, lekką,
zgrabną nóżkę unosi w powietrze, jakby zefirem niesiony, ledwie ziemi tyka.
Pierś szeroko rozdęta zapasem świeżego majowego powietrza, po nad nią
łukowata szyja z rozwianą grzywą i kształtna, niewielka główka o
iskrzących oczach i rozdętych różowych chrapach. Tylko wędzidło, to
niegodziwe wędzidło niemiłosiernie wrzyna się w pysk i język biednego
zwierzęcia. Ułani krótko przyciągnęli cugle, to też konie aż skręcają się
prawie by linję utrzymać. Wiedz i ty, koniku luby, że jesteś na usługach
polskiej potęgi i nim ci rozpuszczą cugle w krwawy bój zwycięski, dziś
musisz w takt marsza odbyć defiladę. A na koniach – cóż znowu? Patrzę i
oczom własnym nie wierzę... Ułan w ułana jakby Poniatowski! [...]
Tak, ten sam ogień w oczach, to uderzające! Cóż w tem dziwnego?
Wielki duch księcia Józefa zstąpił na tych ułanów i przelał się w nich. Dziś
już nie on jeden polskiego honoru bronić będzie, lecz oni wszyscy, w książąt
ducha zmienieni, staną na straży Ojczyzny i jej granic, jej honoru strzec
będą! Lecz oto w tej chwili entuzjazm opanowuje tłumy. Zrywa się z piersi
jeden wielki okrzyk zachwytu i deszcz kwiecia spływa na ułanów. Lecą
tulipany, narcyzy, żonkile, lecz nadewszystko powódź bzów białych, lila,
różowych i wszelkich odcieni. Ułani w lot chwytają kwiecie, mają nim siebie i
wierzchowce. I oto las kwiecia posuwa się naprzód. Okrzyki zachwytów nie
milkną. Kwiaty nie przestają sypać się pod nogi jeźdźców! Już cała ulica
zasłana jakby grubym puszystym kobiercem.
Na to wtacza się majestatycznie ciężka artylerja. Teraz dopiero widać
cały splendor zaprzęgów. Sunie wspaniała ciężka armata, wleczona przez
ośm olbrzymich siwoszy. Za nią również majestatycznie toczy się skrzynia z
amunicją, przez takichże ośm siwoszy ciągniona. Dalej komplet kasztanów,
dalej karych, gniadych, dereszowatych, wreszcie prześliczne różowe bułanki,
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srokacze i taranty. Wszystkie maście są reprezentowane, a powtarzają się po
kilka razy i więcej. Zawsze dobrane komplety [...].
- To tylko w Polsce chyba takie śliczne konie rosną, bo w Kijowie takich
niema? Aż tu nowe cuda ukazują się. Cały oddział małych, lekkich,
zgrabnych koników, obciążonych po obu bokach, minjaturowemi
kilkulufowemi armatkami górskiemi. Zdaje się, że nikt nimi nie komenderuje,
a sprytne zwierzęta, tak świetnie wytresowane, że żadne szyku nie zmyli. W
linji czwórkami w takt muzyki postępują naprzód. I znowu toczy się artylerja
polowa. W tym samym szyku, co poprzednia, tylko już mniejsze działa, konie
lżejsze i każde działo przez sześć koni obsłużone. Dalej powtórnie piechota,
tym razem w kaskach. Później oddziały techniczne, więc pionierzy i saperzy
z łopatami w skórzanych futerałach. Tanki. Oddział samochodów
opancerzonych. Za niemi nieprzeliczona moc kulomiotów ręcznych i na
wózkach. I znowu pontonierzy z całym aparatem mostów przenośnych, z całą
masą pontonów, wozami desek, belek, spoideł. Za nimi niewielki wprawdzie,
lecz bardzo sympatycznie prezentujący się oddział marynarzy. Dalej kuchnie
polowe, zręczne, zwinne o dymiących kominach, brzemienne w gotową już
strawę. Warsztaty szewskie i krawieckie na autach. Lazarety i ambulatorja
lekarskie, przy nich oddziały sanitarjuszów z noszami. Wreszcie tabory bez
końca, suto zaopatrzone w żywność dla ludzi i paszę dla bydła. A wszystko
to ciągnie przez Kreszczatik przez całych pięć godzin z rzędu!
Mówili, że dnia tego weszło do Kijowa trzydzieści tysięcy wojska
polskiego. Całą defiladę przyjmuje przed bramą Grand-Hotelu wprost ulicy
Mikołajowskiej jenerał Rydz-Śmigły w otoczeniu innych dygnitarzy
wojskowych. Między publicznością krąży i uprzejmie z nią rozmawia, udziela
objaśnień, komendant miasta major Olszyna-Wilczyński. Nad miastem szumi
flotylla powietrzna. Dla jednych jest stopniem do dalszej sławy, dla drugich
bramę wieczności otwiera [...].
Na Kreszczatiku w powietrzu rozlega się, choć wielojęzyczny, lecz
jeden wielki hymn pochwalny na cześć armji polskiej. Kwiaty sypią się bez
przerwy pod stopy junaków i ich koni! Jednem słowem wielki dzień triumfu i
powodzenia! Dał go Pan w swej dobroci na pokrzepienie zbolałych serc
polskich, na podtrzymanie ducha, na zachętę w dobrem! Na zakończenie
defilady przesunął się przez Kreszczatik symboliczny oddział atamana
Petlury, jakby dobra wróżba dla Polski, że jej orły białe niejednokrotnie
powiodą jeszcze do zwycięstw błękitno-żółte sztandary Rusi. Powiodą je w
obronie szlachetnej wolności wiary i narodowości gdy tego zajdzie potrzeba!
Staną ramię przy ramieniu na straży wschodniej rubieży Europy, silni wiarą
u stóp krzyża, nie dadzą się rozlać mocy „opętańców piekielnych”. Jak
zawsze „przedmurzem chrześcijaństwa” zostaną!
*
Jakkolwiek wkroczenie wojsk polskich do Kijowa, dało Polakom,
zamieszkałym na Rusi chwilę wytchnienia, chwilę sposobną do połączenia
się rozbitych rodzin, to nikt z niech nie łudził się nadzieją, by armja polska, w
tych warunkach, na stałe utrzymać się tam mogła. Zresztą zbyt trzeźwo
patrzyli w życie, by mogli w to uwierzyć, nadto gorąco kochali swoją
„Macierz”, by mogli od Niej, domagać się tego dla siebie. Zbyt trzeźwo patrzyli
w życie, by nie widzieć, że Polska, zbyt młodem jest państwem aby tak
ogromne przestrzenie mogła utrzymać, przy różnicy wiary i narodowości,
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jakkolwiek odwieczne tradycje wiązały ją z Rusią. Nadto gorąco kochali swą
Macierz i czuli się przedewszystkiem jej synami, by nie odczuć tego, że dla jej
dobra, dla wzmocnienia metropolji, muszą się wyrzec swych praw, pragnień i
przywiązań, wszystko jej ponieść w ofierze, dla siebie nic nie żądać,
wesprzeć ją swą krwią, poświęceniem, rozumem i pracą […].
Tak zazwyczaj bywa na świecie, że z bólu radość wykwita, ze śmierci
życie się rodzi. Na razie śmierć się rodziła! Nieubłagana, podstępna śmierć
wyciągała chciwe swe macki po kwiat młodzieży polskiej. Mimo triumfalnego
wejścia wojsk polskich bez bitwy do Kijowa, sporo tej młodzieży miało tam
złożyć swe kości na wieki. W Kijowie pomału wojsk ubywało. Odbywały się
jakieś marsze i przemarsze. Można było zauważyć pewne zaniepokojenie w
mieście! Ludności cywilnej nie wtajemniczano – rzecz prosta – w arkana
spraw wojskowych, jednak przeczuwaliśmy, że coś złego się święci!
Szeptano sobie o jakichś potyczkach na Przedmościu, za Dnieprem. Były to
naturalnie pogłoski […]. Ledwie furtkę uchyliłam, wstrząsający widok stanął
mi przed oczyma. Oto na całym dziedzińcu poustawiane systematycznie w
niewielkich odstępach, stały proste z nieheblowanych desek sosnowych
trumny. Na wieku każdej widniał krzyżyk białą farbą nakreślony, obok niego
gałązka ze świeżego dębu. Trumien tych było około pięćdziesięciu […]. Było
to naturalnie pokłosie potyczek na Przedmościu za Dnieprem.
Nazajutrz cały Kijów brał udział w tym smutnym pogrzebie. A gdy
trumny ustawiono na lawetach armatnich i wozach, były tak kwieciem i
zielenią pokryte, że ich prawie widać nie było. Było to, jak gdyby jakieś
olbrzymie „corso” kwiatowe, ciągnące się bez końca i tylko dźwięki marsza
żałobnego i poważny nastrój uczestników świadczył o rzeczywistej
uroczystości chwili […]. Żegnano ich gorąco, żegnano z niekłamanym żalem. A
gdy wszystkie mowy pożegnalne przebrzmiały, gdy kapelan pokropił
poległych, głucho zadudniały powrozy i nasze Wojtki, Staszki, Kaziki, jeden
po drugim zaczęły zstępować do łona czarnej, ukraińskiej ziemi na Bajkowej
Górze, by tam spocząć na wieki [...].
Tak, ci już usnęli na wieki. Lecz jak przedstawiało się powodzenie
polskiego oręża na „Przedmościu Kijowa”, nikt nie wiedział dokładnie! W
obliczu świeżo wzrosłych bratnich mogił nawet skrajni optymiści czuli się
przygnębieni. Lęk padł na społeczeństwo polskie w Kijowie. Tem śpieszniej
ludzie przygotowywali się do wyjazdu, bo nikt nie chciał doczekać u stóp
Złotej Bramy powrotu opętańców […].
Dnia 10 czerwca 1920 r., a więc równo w miesiąc po świetnej
defiladzie wojsk polskich na Kreszczatiku, wczesnym rankiem wyszłam na
balkon naszego mieszkania. Dziwną jakąś niepewnością powietrze było
naładowane. Na ulicy gromadziły się grupy podnieconej ludności, coś żywo a
tajemniczo rozprawiającej, gestykulującej, radzącej.
Ten i ów znosił zapasy żywności do domu. Gdzieniegdzie ukazywały
się twarze o typie najczęściej semickim, dziwnie rozradowane. Wtem ciemny
obłok przysłonił słońce. Automatycznie podniosłam oczy ku niebu. Prawie
naprzeciw mnie olbrzymi słup dymu, wznosił się prosto w górę. Na ulicy
zaczęto mówić, że to stacja towarowa płonie. Jednocześnie prawie powstały
łuny, w innych dzielnicach miasta. Płonął już Padół, płonęła Szulawka,
wydobywały się dymy zza Peczerska. Gruchnęła w mieście wiadomość, że
zwolennicy opętańców, którzy się tymczasem gdzieś tu i ówdzie przyczaili,
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tymi pożarami dają swym przyjaciołom hasło do powrotu, z różnych nor i
kryjówek, wypełzały przeróżne męty społeczne i ośmielone bezładem
rozpoczynały rabunek pobliskich magazynów. Naturalnie pierwszy ofiarą
chciwości motłochu padł jakiś skład win, z powodu niepewnych czasów
szczelnie zaryglowany. Nic nie pomogły rygle, zamki, żelazne żaluzje nawet.
W mgnieniu oka wszystkie te zabezpieczenia musiały ustąpić pod naporem
tłumu, jego pięści, toporów i łomów. Gdy się bractwo to w naszych oczach
popiło rabowanym winem, koniakiem i likierami, czego nie mogło wypić lub
unieść, tłukło bezmyślnie i na ulicę wylewało. Podobny los spotkał sąsiednie
magazyny spożywcze, gdzie jeszcze cośkolwiek było do zrabowania lub
zniszczenia.
Wśród wycia pijanego tłumu, rzucanych przekleństw i niczem nie
hamowanej orgji motłochu, samochód nasz ruszył wreszcie w drogę.
Pospiesznie zostawiliśmy za sobą ulice, place, piękne gmachy Kijowa,
wreszcie przedmieścia i wyjechaliśmy na szosę Swiatoszyńską, prowadzącą
do
Żytomierza. Co się tam działo, trudno opisać... Jak okiem sięgnąć
ciągnęły się nieprzeliczone pojazdy, samochody, wozy, wózki, bicykletki,
motocykle, cały sznur lazaretów, w nich ranni wszelkiego rodzaju.
Dalej
piechota,
kawalerja,
artylerja,
oddziały
karabinów
maszynowych, jednem słowem to wszystko, co przed miesiącem imponowało
ładem i porządkiem na Kreszczatiku, to teraz dziwnie się jakoś skłębiło,
skotłowało, zatarasowało po prostu drogę. Wśród tego wszystkiego uwijał się
swoim samochodem jenerał Rydz-Śmigły i wydawał rozkazy. Dziwnie
przygnębiające wrażenie robiło to wszystko, zwłaszcza po świetnej glorji
jaką otoczone wojska polskie, przed miesiącem obejmowały Kijów,
wydawało się to prawie niemożliwe […].
Tymczasem, po wspomnianym 20-o minutowym postoju w
Żytomierzu, ruszyliśmy w dalszą drogę do Zwiahla1. Rozdzierający był widok
polskiej ludności na Wołyniu, która narażona była na niepewne losy czasu
wojny, z rąk do rąk przerzucana, musiała teraz pozostać na swoich leżach!
Wychodziła też wzdłuż szosy, by jeszcze raz rzucić pożegnalne spojrzenie
tym, których za swoich uważała. Niejedną łzę ocierano wtedy ukradkiem! W
niejednej duszy lęk się zrodził przed tem, co nadciągało, w niejednem sercu
tęsknota za tem, co uchodziło… Podobne żałosne sceny powtarzały się
nieustannie przez cały czas podróży aż do Zwiahla, który świecił
niemożliwem spustoszeniem!
*
Lecz jeśli człowiek ma silną wiarę, wie dobrze, że choć wszystko go
opuści, jest Ktoś, kto nad nim czuwa i właśnie w tych ciosach, w tych
gromach niesie mu skarby nieocenione. I jeśli ten człowiek podda się ochotnie
pod to dobrotliwe działanie, pomału, nim się spostrzeże, niebo jego rozjaśnia
się, gromy przestają się walić i widzi, że podniesiony na duchu, płynie
spokojnie oceanem życia, sterowany niewidzialną ręką!
Tymczasem na froncie wschodnim grzmiało!... Odwrót zaczęty pod
Kijowem trwał nieprzerwanie!... Opętańcy nabrawszy rezonu wżerali się
coraz głębiej w ciało Polski, chcieli dotrzeć do jej serca, wyrwać je z żywego
W 1795 oficjalnie przemianowany na Nowogród Wołyński (ukr. Nowohrad-Wołynśkyj),
miasto nad rz. Słucz w obwodzie żytomierskim (przyp. red.).
1
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organizmu, opić się krwią jego. Lecz synowie nie dali ukochanej Macierzy!
Jak jeden mąż porwali się do broni. Zapomnieli nawet o walkach i swarach
partyjnych. Wszak wszyscy byli synami jednej Matki. I gdy przemęczona i
osłabiona na duchu armja regularna cofała się pod naciskiem wroga, u bram
stolicy najwierniejsi synowie jej, organizowali ochotników, starych i młodych,
aż do najmłodszych, którzy tłumnie spieszyli pod broń.
*
Dzięki
bohaterskiemu
poświęceniu kapłana-żołnierza,
dzięki
niewinnej krwi ofiarnej, dzięki modłom całego narodu, dnia 15 sierpnia 1920
r. dał Bóg „Cud nad Wisłą”. Opętańcy zostali odparci, stolica państwa
ocalała. W Rydze prowadziły się teraz układy pokojowe, życie zaczynało
wracać do normy. Dobrze tym, którzy byli u siebie, którzy mieli swoje
warsztaty pracy; ci, wracali do zajęć przerwanych. Twardszy był los tych,
których wojna wyrzuciła z domowych pieleszy, których wygnała na tułaczkę,
którym zabrała możność zarobkowania, pozbawiła ich zajmowanych
stanowisk. Ci przebojem musieli się wdzierać w życie. A takich były krocie.
Taki los twardy spotkał wszystkich Kresowców t.j. uchodźców z Podola,
Wołynia, Ukrainy, Białejrusi, Litwy i Inflant Polskich.

Opowieść Janiny Marii Chojeckiej to jedna z rozpowszechnionych w
Polsce w okresie międzywojennym relacji z wydarzeń, jakie miały miejsce na
Ukrainie, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w czasie I wojny światowej. Wojna ta
trwała tam znacznie dłużej niż na innych polskich ziemiach, bo aż do
zakończenia wojny polsko-sowieckiej z roku 1920. Kiedy już w końcu roku 1918
Warszawa, Kraków i inne miasta Polski zachodniej i centralnej cieszyły się
odzyskaną niepodległością i świętowały, tam wciąż płonęły kościoły i dwory, a
ludzie w pośpiechu porzucali swój dobytek i uciekali, chcąc ocalić swoje życie. O
ile wschodnia Galicja i Wołyń zaznały później nieco spokoju w granicach II
Rzeczypospolitej, Ukraina właściwa (gł. Kijowszczyzna i Zadnieprze) włączona
została do Związku Radzieckiego. Jej mieszkańców czekał w kolejnych latach
komunistyczny terror, kolektywizacja, zniszczenie gospodarki, a następnie nie
mający precedensu w dziejach ludzkości hołodomor, który pochłonął miliony
ofiar, zmieniając demograficzne i etniczne oblicze Ukrainy.
Najjaśniejszym momentem opowieści Janiny Marii Chojeckiej jest epizod
wkroczenia wojsk polskich do Kijowa 10 maja 1920 roku. Ludność miasta,
zaznawszy wcześniej „dobrodziejstw” władzy bolszewików, gremialnie w
sposób serdeczny witała wkraczające do miasta oddziały. Chojecka z satysfakcją
pisze nie tylko o wiwatujących Polakach, ale także o przedstawicielach
wszystkich narodowości zamieszkujących Kijów, zwłaszcza Rusinach,
Rosjanach, jak również Żydach. Drugim optymistycznym momentem opowieści
Chojeckiej jest samo jej zakończenie. Uchodźcy z Kresów znajdują swoje nowe
miejsce do życia w odrodzonej Polsce. Entuzjazm w tym momencie jest jednak
zakłócony bolesnymi wspomnieniami pożegnań z tymi rodakami, którzy nie
zdecydowali się na ewakuację, a także ogromnym poczuciem doznanych krzywd
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i utraty dorobku dotychczasowego życia jak i dziedzictwa wcześniejszych
pokoleń, które na Kresach gospodarowały.
Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę nie jest jedynym
powodem przypominania opowieści z tamtych lat. Wydarzenia, które wówczas
miały miejsce, chociaż przyniosły nam upragnioną niepodległość, dostarczyły
także skutków ubocznych, które nie zawsze okazują się pozytywne. Do
najważniejszych należą pokutujące w świadomości znacznej części
społeczeństwa poglądy i ideologie, stanowiące współczesną, dostosowaną do
realiów XXI wieku, wersję marksizmu-leninizmu. Nie chodzi tu o skrajnie
lewicowe organizacje działające mimo formalnego uznania komunizmu za
ideologię zbrodniczą, ale bardzo popularne, zwłaszcza w środowiskach
akademickich, nurty określane mianem postmodernizmu, bardzo żywe w
kręgach tzw. lewicy liberalnej. Nurty te mają ogromne wpływy w mediach, a
także w kręgach rządowych wielu państw europejskich oraz w instytucjach Unii
Europejskiej. Można więc stwierdzić, że chociaż komunizm formalnie upadł,
nadal trwa rozpętana przez bolszewików wojna kulturowa między zwolennikami
i przeciwnikami wolności. Mimo że zmienione zostały pewne etykiety oraz
środki dochodzenia do celów, tak jak przed kilkoma dekadami można
powiedzieć: „walka klasowa się nasila”. Jej celem, podobnie jak w latach
działalności Lenina i Parvusa, jest pozyskanie kapitału i zniewolenie narodów.
Innym ważnym skutkiem ubocznym procesów, które doprowadziły do
odzyskania przez Polskę niepodległości jest trwający antagonizm polsko-ruski.
Nie jest on korzystny ani dla Polski ani Ukrainy, ale z pewnych względów
potrzebny mocarstwom ościennym, które przywykły przez lata zaborów i
później, do traktowania Polski jako kraju, który można bezkarnie grabić,
eksploatować, wyzyskiwać, drenować ekonomicznie i demograficznie. Aby było
to możliwe, mocarstwa wykorzystywały wszelkie możliwe sposoby służące
osłabieniu Polski. Jedną z metod było wykorzystywanie zróżnicowania
etnicznego ludności. Dawniej wykorzystywali to przede wszystkim Niemcy i
Austriacy. Już w 1913 roku opublikowane zostały materiały pozyskane z
archiwum niemieckiego Ostmarkenverein, ujawniające wsparcie organizacyjne i
finansowe udzielane organizacjom ukraińskim, których działalność skierowana
miała być przeciwko polskiej ludności i polskiej dominacji we wschodniej
Galicji. Pomoc dla antypolskich organizacji była przedmiotem debat w
parlamentach Wiednia i Berlina. To Niemcy były przez dekady największą
nadzieją ukraińskiego nacjonalizmu. Obecnie wydaje się, że ośrodkiem
najbardziej zainteresowanym w przedłużaniu konfliktu polsko-ruskiego jest
Kreml, dla którego Ukraina nie przestaje być elementem „Russkiego Miru”. Jeśli
chodzi o Polskę, od II wojny światowej byliśmy państwem jednonarodowym z
nielicznymi mniejszościami etnicznymi. W efekcie w społeczeństwie naszym
wytworzyło się przekonanie, że konflikty na tle narodowościowym wstrząsające
różnymi krajami Europy, nas nie mogą dotyczyć. Otóż masowy napływ ludności
z Ukrainy może bardzo szybko zniweczyć to nasze poczucie bezpieczeństwa.
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Ogromną większość imigrantów stanowią zwykli ludzie szukający miejsca, w
którym dane im będzie normalnie żyć i pracować. Może się jednak okazać, że
wśród tych milionów tylko nieznaczny odsetek stanowią ukraińscy szowiniści,
lub, co jeszcze bardziej niebezpieczne, zwolennicy rosyjskiej polityki imperialnej,
dla których podjęcie pracy wcale nie było celem przybycia do Polski. Może się
okazać, że kiedy Polska umocni się jako prawdziwie niepodległe państwo dzięki
nowej polityce gospodarczej rządu, problemem staną się konflikty wywoływane
przez mniejszości, które tworzymy obecnie w dążeniu do zabezpieczenia rynku
pracy. W związku z taką możliwością Polska powinna być przygotowana na
dalsze etapy destabilizacji Ukrainy i kolejne fale imigracji. Zadaniem
odpowiedzialnej polityki imigracyjnej jest ograniczenie niebezpieczeństw, jakie w
przyszłości mogą się pojawić w następstwie niekontrolowanego napływu
ludności. W debacie publicznej u nas często wskazuje się na krótkowzroczność
polityki imigracyjnej państw zachodnich, którym w efekcie napływu imigrantów
grozi utrata tożsamości kulturowej. Jest konieczne, aby już dzisiaj przewidzieć
możliwe konsekwencje wzrostu udziału imigrantów w zaludnieniu Polski w
nadchodzących dekadach.
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Bogdan Grenda, Radosław Bielawski, Rozwój lotniczych środków
rażenia, Wyd. Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2017, ss. 189, ISBN
978-83-7523-563-0.

Książka Rozwój lotniczych środków rażenia autorstwa Bogdana Grendy oraz
Radosława Bielawskiego – pracowników Akademii Sztuki Wojennej – wypełnia
lukę w polskim piśmiennictwie naukowym. Niewątpliwe brakuje pozycji, które
traktując o technice wojskowej oraz jej zastosowaniu czynią to w formie
akademickiej refleksji z wykorzystaniem naukowego aparatu. Już na wstępie
należą się za to Autorom słowa uznania.
Książka składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów i zakończenia. Lektura skłania
do wniosku, że pozycja „rozchodzi się” na dwie, dość odmienne od siebie
części. Pierwsza ma charakter systematyki i charakterystyki lotniczych środków
rażenia. Rozdział pierwszy – Charakterystyka uzbrojenia lotniczego – terminologia i
klasyfikacje – wprowadza przejrzystą i klarowną typologię lotniczych środków
rażenia. Trzy kolejne rozdziały (Bezzałogowe systemy powietrzne i ich uzbrojenie,
Samoloty bojowe i ich uzbrojenie, Śmigłowce bojowe i ich uzbrojenie) opisują wybrane typy
uzbrojenia lotniczego wedle podziału przeprowadzonego po linii nośników –
samoloty, śmigłowce i bezpilotowce. Kolejne rozdziały, tworzące niejako
osobną część książki, omawiają wybrane zagadnienia związane z zastosowaniem
lotniczych środków rażenia – zgodnie z tytułami rozdziałów: Ograniczenia użycia
uzbrojenia lotniczego, Wykorzystanie nowych technologii w uzbrojeniu lotniczym,
Ekonomiczny aspekt rozwoju lotniczych środków rażenia.
Wybrana tematyka jest bez wątpienia interesująca, a omawiana pozycja
charakteryzuje się wysokimi walorami poznawczymi. Autorzy jednak nie
ustrzegli się pewnych niedoskonałości, które przedstawione zostaną poniżej.
Przez to można odnieść wrażenie, że recenzja jest nadmiernie krytyczna.
Intencją autora recenzji jest jednak tylko i wyłącznie wskazanie elementów,
które mogłyby zostać udoskonalone, jeśli zdecydowano by o przygotowaniu
drugiego, poprawionego wydania.
Pierwsza wątpliwość dotyczy samej struktury książki, a w zasadzie jej pierwszych
czterech rozdziałów. Skoro Autorzy w pierwszym rozdziale dokonali
przejrzystej i klarownej klasyfikacji uzbrojenia lotniczego, dlaczego nie
potraktowali jej jako punktu wyjścia do omawiania poszczególnych typów
uzbrojenia w kolejnych rozdziałach? Zamiast tego wprowadzili podział na
uzbrojenie przenoszone przez samoloty, śmigłowce i bezpilotowce. Analizując
strukturę książki, jeszcze przed rozpoczęciem lektury, autor recenzji zadawał
sobie pytanie, jak Bogdan Grenda oraz Radosław Bielawski rozwiążą dylemat
pojawiający się w sytuacji, gdy dany rodzaj uzbrojenia jest wykorzystywany przez
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różne rodzaje statków powietrznych, np. zarówno przez samoloty i śmigłowce.
Niestety, wybory dokonane przez Autorów wzmacniają wątpliwości co do
struktury pierwszych czterech rozdziałów książki, a co gorsza nawet w ramach
przyjętej struktury w niektórych przypadkach wydają się nieoptymalne.
Przykładowo, pocisk Python-5 omawiany jest w rozdziale charakteryzującym
uzbrojenie bezpilotowych statków powietrznych, gdyż „jest możliwy do użycia”
(strona 34) przez ten rodzaj nośników. Tymczasem jest to typowa broń
samolotów myśliwskich/wielozadaniowych. Podobnie pocisk AGM-114 Hellfire
omawiany w tym samym rozdziale – Autorzy sami tymczasem wspominają, że
jest to głównie pocisk śmigłowcowy (strona 35). Z kolei pocisk AGM-119
Penguin znalazł się w rozdziale poświęconym uzbrojeniu samolotów, chociaż
jest stosowany przede wszystkim przez śmigłowce (co Autorzy sami przyznają –
strona 77).
Pozostałe uwagi dotyczą szczegółowych kwestii i zostaną przedstawione
poniżej.
- Autorzy wskazują, że pierwsze kierowane lotnicze środki rażenia pojawiły się w
latach 60. (strona 22), podczas gdy miało to miejsce dwie dekady wcześniej
(najbardziej znanym przykładem wczesnego lotniczego uzbrojenia kierowanego
jest niemiecka bomba kierowana Ruhrstahl SD 1400 X, używana bojowo już w
roku 1943).
- Wątpliwości budzi określenie broni wykorzystującej aktywne
samonaprowadzanie radiolokacyjne bronią „o niewielkim zasięgu” (strona 26).
Tymczasem w ramach uzbrojenia powietrze-powietrze pociski z tego typu
naprowadzaniem pełnią rolę broni średniego i dużego zasięgu, uzupełnione
pociskami z samonaprowadzaniem na źródło promieniowania podczerwonego
właśnie do rażenia celów na niewielkich odległościach. Autorzy sami opisują w
dalszej części książki jeden z pocisków z aktywnym samonaprowadzaniem
radiolokacyjnym (AIM-120 AMRAAM), charakteryzując go jako „broń
dalekiego zasięgu” (strona 60 – chociaż w tym przypadku bardziej adekwatnym
określeniem byłoby „broń średniego zasięgu”, przy pozostawieniu „najwyższego
piętra” dla takich pocisków jak R-33 i AIM-54 Phoenix).
- Omawiając systemy naprowadzania satelitarnego Autorzy powinni wspomnieć,
że oprócz dwóch wymienionych systemów pozycjonowania satelitarnego (GPS i
GLONASS – strona 29) istnieją jeszcze dwa kolejne – europejski (kontrolowany
jednak przez agencje cywilne) Galileo i chiński Beidou.
- Autorzy podają, że bezpilotowy statek powietrzny Harpy jest wyposażony w
pocisk HARM (strona 33), podczas gdy są to dwa zupełnie odmienne (i osobne)
rodzaje broni, chociaż wykorzystywane do tego samego celu – operacji
obezwładniania obrony przeciwlotniczej przeciwnika.
- Opisując uzbrojenie powietrze-ziemia przenoszone przez bezzałogowe statki
powietrzne Autorzy „wrzucili do jednego worka” tak różne typu pocisków jak
APKWS, DAGR i HOT (strona 39). Dwa pierwsze tymczasem to kierowane
wersje lekkich, skonstruowanych pierwotnie jako broń niekierowana, rakiet 70
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mm, przeznaczone do rażenia celów nieopancerzonych i lekko opancerzonych,
a ostatni pocisk to typowy ppk (przeciwpancerny pocisk kierowany), będący
wyspecjalizowaną bronią przeciwczołgową.
- Przy okazji opisu pocisków Switchblade i Warmate (strona 40; wcześniej także
pocisku Harpy) warto dodać, że broń ta jest klasyfikowana jako tzw. amunicja
krążąca (loitering munition).
- Dyskusyjną kwestią jest, czy bojowe bezzałogowe statki powietrzne zdolne do
autonomicznego niszczenia celów naziemnych, a zwłaszcza powietrznych, będą
dostępne – jak przewidują Autorzy – „w najbliższej przyszłości” (strona 44 –
choć „najbliższa przyszłość” to wieloznaczne i nieprecyzyjne pojęcie). Losy
programu UCLASS, który pierwotnie mówił o maszynie rozpoznawczouderzeniowej, a obecnie zmierza do budowy bezzałogowego powietrznego
tankowca, nakazują ostrożność w formułowaniu tego typu prognoz. Co więcej,
Autorzy omawiają program UCLASS, ale nie wspominają o redefinicji jego
założeń. Ta uwaga to jednak nie zarzut, a próba polemiki z zapatrywaniami
Autorów.
- Autorzy piszą o programie Future Combat Systems oraz o będącym jego
częścią programie rozwoju bezzałogowego bojowego wiropłata UCAR w czasie
teraźniejszym (strona 45). Programy te jednak zostały już dość dawno zamknięte
(FCS w 2009 roku, UCAR kilka lat wcześniej), przynosząc cenne doświadczenia,
ale dając raczej mierne efekty w postaci wdrożonych do służby typów
uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
- Pewne wątpliwości budzi omówienie przez Autorów generacji powojennych
samolotów myśliwskich, chociaż podział ten z definicji jest umowny i można o
nim dyskutować (strona 55). Słusznie do cech myśliwców drugiej generacji
zaliczono osiąganie prędkości ponaddźwiękowych i wyposażenie w stację
radiolokacyjną, ale jako przykład podano samolot MiG-15, który akurat tych
cech nie posiada i powszechnie zaliczany jest do generacji pierwszej. Znacznie
lepszymi przykładami byłyby MiG-19 lub MiG-21. Można zastanawiać się też,
czy charakterystyczną cechą samolotów trzeciej generacji była akurat zmienna
geometria skrzydeł. Oczywiście, były w ramach tej generacji samoloty mające
ten właśnie układ konstrukcyjny (jak przytoczony MiG-23), ale było też wiele
takich, które zostały zbudowane w odmienny sposób (Mirage F1, JA-37 Viggen,
MiG-25).
- W samolotach piątej generacji zdolnych do lotów supercruise nie rezygnuje się –
wbrew twierdzeniom Autorów (strona 56) – ze stosowania dopalania, które jest
użyteczne do uzyskania wysokich prędkości ponaddźwiękowych czy znacznych
przyspieszeń (np. przy wznoszeniu). Dopalacze mają zarówno silniki F135
samolotów F-35 Lightning II, jak i F119-PW-100 wykorzystywane do napędu F22 Raptor.
- Pociski IRIS-T wykorzystują typowy silnik rakietowy na paliwo stałe, a nie –
jak wskazują Autorzy – silnik strumieniowy (strona 62).
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- Nie jest jasne, jakie akty prawa międzynarodowego doprowadziły do
zaniechania badań nad pociskami antysatelitarnymi AIM-135 ASAT (strona 62).
Prawo kosmiczne, z traktatem kosmicznym z 1967 roku na czele, nie zabrania
wszakże militaryzacji kosmosu, choć nakłada na nią pewne ograniczenia. Być
może Autorzy mieli na myśli zakaz „twardego” (zakładającego fizyczne
niszczenie celów w kosmosie) testowania broni antysatelitarnej nałożony przez
Kongres USA w grudniu 1985, lecz żadną miarą nie można go nazwać
„międzynarodowym aktem prawnym”.
- Drobna sugestia: wymieniając charakterystyczne cechy śmigłowców (strona 87)
warto byłoby wspomnieć również o możliwości wykonania zawisu.
- Podział na śmigłowce szturmowe oraz uderzeniowe (strona 87-88) budzi
wątpliwości. Nie wiadomo dokładnie, gdzie biegnie linia rozgraniczenia między
tymi kategoriami, zwłaszcza że Autorzy nie wskazują przykładów śmigłowców
uderzeniowych. Czy w takim razie nie jest to jedna grupa określana zamiennie
dwoma terminami?
- Autorzy podają, że działko 2A42 jest montowane nieruchomo pod kadłubem
rosyjskich śmigłowców bojowych (strona 90). Tymczasem w śmigłowcu Mi-28
jest ono montowane na ruchomej w dwóch płaszczyznach lawecie, natomiast w
śmigłowcach Ka-50/Ka-52 stosuje się montaż, który można określić jako
półruchomy (działko może zmieniać położenie w ograniczonym zakresie w
płaszczyźnie pionowej). Co więcej, w śmigłowcach Kamowa działko jest
montowane nie pod kadłubem, ale z boku, na prawej burcie.
- Omawiając kwestię prawnomiędzynarodowych ograniczeń użycia lotniczych
środków rażenia Autorzy wskazują na istnienie „uogólnionych” reguł prawa
międzynarodowego, które sami wywodzą od różnych aktów tej gałęzi prawa
(strona 114). Pojawia się jednak wątpliwość, czy takie „uogólniające” podejście
jest uzasadnione, czy nie jest to nadmierne uproszczenie szczegółowych
przecież zapisów figurujących w aktach prawnych. Co więcej, jako jedną z
owych reguł wymieniono zakaz gromadzenia i użycia broni masowego rażenia.
Jakkolwiek można byłoby pokusić się o wskazanie na takie zapisy względem
broni chemicznej i biologicznej (Protokół genewski z 1925 roku, Konwencja o
broni biologicznej z 1972 roku, Konwencja o broni chemicznej z 1993 roku), to
reguły takie nie występują względem broni nuklearnej. Nie ma wprost zakazu jej
stosowania (chociaż próbuje się wywieźć taki zakaz z innych aktów
międzynarodowego prawa humanitarnego), nie ma także zakazu jej gromadzenia
(traktat z 1968 roku mówi tylko o zakazie proliferacji). Kwestia broni
radiologicznej zupełnie nie jest regulowana w prawie międzynarodowym.
- Najważniejsze elementy Rules of Engagement wymienione są dwukrotnie w
tekście (na stronach 102 i 104), również zasady porządkujące ROE pojawiają się
dwukrotnie (na stronach 103 i 107). To uwaga o charakterze edycyjnym.
Podsumowując, omawiana pozycja jest niewątpliwie ciekawa – dla autora
recenzji szczególnie interesujące były fragmenty o nowoczesnych materiałach
stosowanych w lotnictwie. Jednak liczba błędów oraz nieścisłości mniejszego i
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większego kalibru skłania do sugestii, że dopiero ewentualne wydanie drugie i
poprawione zasługiwać będzie, jeśli się ukaże, na miano w pełni wartościowej
publikacji naukowej.
Rafał Kopeć
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Rafał Kopeć, Przemysław Mazur, Odstraszanie militarne w XXI wieku.
Polska – NATO – Rosja, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2017, ss.172,
ISBN: 978-83-8084-090-4.
Monografia autorstwa R. Kopeć i P. Mazura jest, jakże potrzebną w
polskiej literaturze naukowej, próbą odpowiedzi na wyzwania stojące przed
polską polityką zagraniczną i obronności w XXI w. Autorzy na samym wstępie
zadają pytanie: „Czy Polsce grozi militarna agresja?”, czy powinniśmy obawiać
się skutków konfliktu w Donbasie i rosyjsko-białoruskich manewrów z serii
Zapad (odbywają się od 2009 r.). Cała książka jest próbą odpowiedzi na to
pytanie oraz poszukiwaniem różnych kierunków zabezpieczenia się przed
ewentualnym konfliktem.
W książce zastosowano układ problemowy, we wstępie sformułowano
tezę i wstępne hipotezy badawcze. W rozdziale pierwszym „Odstraszanie –
istota i charakterystyka” R. Kopeć wyczerpująco omawia podstawowe pojęcia.
Drugi rozdział „Definiowanie zagrożeń” omawia potencjalne groźby dla
bezpieczeństwa Polski w oparciu o polskie dokumenty strategiczne („Strategia
rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022”
i „Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” z 2013
r. oraz „Koncepcji Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej” z 2017 r.) oraz
klasyfikuje je ze względu na ich realność.
Rozdział trzeci „Geopolityczne wyzwania dla bezpieczeństwa Polski” –
w oparciu o pojęcie geopolityki i koncepcje „Heartlandu” Halforda Mackindera i
jej rozwinięcie przez Nickolasa Spykmana – umiejscawia Polskę w europejskim
„sworzniu geopolitycznym”, który jest kluczem do zdobycia przewagi w
globalnej rywalizacji o wpływy. P. Mazur zwraca uwagę na potencjalne „punkty
zapalne”, które mogą stać się pretekstem dla rosyjskiej agresji, powtórzenia
scenariusza zajęcia Krymu i Donbasu. Wymienia Zakarpacie i przesmyk
suwalski. W tym kontekście omawia ideę Międzymorza oraz popularną w
ostatnim czasie koncepcję Trójmorza. Zwraca także uwagę na mankamenty
owych projektów (rozbieżne interesy potencjalnych uczestników, odmienne
postrzeganie Rosji) i proponuje alternatywny kierunek szukania sojuszów:
państwa skandynawskie.
Dwa kolejne rozdziały – jak ujmują to sami Autorzy – stanowią
poszukiwania „magicznej formuły”, dzięki której bezpieczeństwo Polski byłoby
maksymalnie oparte na własnych zasobach i jak najmniej uzależnione od
sojuszników. Wpierw omówione zostało „Odstraszanie konwencjonalne”
(rozdział czwarty), a w szczególności koncepcja „Polskich kłów”, czyli środków
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oddziaływania ogniowego dalekiego zasięgu, mających odstraszyć przeciwnika
(także mocarstwo atomowe) wizją trudnych do zaakceptowania strat (s. 101 i
nast.).
Rozdział piąty „Odstraszanie nuklearne” nie odnosi się do absurdalnych
pomysłów pozyskania przez Polskę własnego potencjału nuklearnego, co jest
niemożliwe przy obecnych uwarunkowaniach politycznych, technologicznych, a
przede wszystkim finansowych, ale skupia się na konsekwencjach ewentualnego
włączenia Polski w natowski program „nuclear sharing”.
Ostatni rozdział zatytułowany „Obrona terytorialna” opisuje w
historycznej perspektywie temat formowania piątego rodzaju sił zbrojnych w
Polsce. Znajdziemy w nim także odniesienia do pomysłów lansowanych przez
obecny rząd i próbę odpowiedzenia na pytanie – czy Wojska Obrony
Terytorialnej mogą służyć jako czynnik odstraszania militarnego i wziąć aktywny
udział w potencjalnym konflikcie zbrojnym z Rosją?
Pierwszą tezą postawioną w pracy jest podważenie przez spór rosyjskoukraiński paradygmatu o niemożliwości – a przynajmniej małym
prawdopodobieństwie – wybuchu konfliktu zbrojnego w sąsiedztwie Polski.
Autorzy mając świadomość, że Rosja ma znaczącą przewagę ilościową we
wszystkich kluczowych systemach uzbrojenia, a w wielu obszarach także
jakościową, którą powiększa jeszcze fakt dysponowania przez Moskwę bronią
nuklearną, zadają pytania: „Czy więc jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę Rosji?
Czy przetrwanie naszego państwa jest tylko pochodną priorytetów rosyjskiej
polityki?” (ss. 7 i 10).
Druga teza stanowi o tym, że możliwe jest odstraszenie Rosji od
militarnej agresji poprzez „budowanie zdolności, które w przypadku zaostrzenia
się kursu polityki Kremla, byłyby w stanie zapobiec wybuchowi konfliktu
zbrojnego” (s. 10).
We wnioskach końcowych pracy pojawia się jeszcze trzecia teza. Mówi
ona, że polska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa „nie powinna być efektem
mocarstwowej megalomanii czy myślenia życzeniowego, tylko kalkulacji biorącej
pod uwagę wszystkie aspekty rozważanych rozwiązań” (s. 150). Władze Polski
nie mogą godzić się na rolę klienta zależnego od względów sojuszników, ale też
nie powinny budować koncepcji tej polityki w oparciu o fobie, a przede
wszystkim partykularne interesy poszczególnych graczy na polskiej scenie
politycznej.
Równocześnie Autorzy słusznie podkreślają fakt, że nie postrzegają
agresji militarnej jako bezpośredniego zagrożenia dla Polski ani w krótko-, ani w
długoterminowej perspektywie czasowej. Zwracają uwagę, że głównym filarem
globalnej rywalizacji mocarstw jest spór na osi Waszyngton-Pekin, w który Rosja
próbuje włączyć się jako trzeci z partnerów. Polska i cały region Europy
Wschodniej jest więc obszarem peryferyjnym, ale mimo tego istotnym dla
amerykańskiej geopolityki, przez co mającym ważne – choć nie kluczowe –
znaczenie dla Rosji (s. 8). Ciekawe jest tu odniesienie do „zimnej wojny”, gdzie
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rywalizacja amerykańsko-radziecka w skali globalnej przejawiała się jako
„gorący” (albo „niemal gorący”) konflikt właśnie na pograniczu stref wpływów
(np. wojna w Korei, blokada Kuby, blokada Berlina Zachodniego, wojna w
Wietnamie), więc w dzisiejszych czasach może dotknąć i Polski.
Ważne jest tu też podkreślenie pozycji Rosji w tej globalnej rozgrywce:
ma wielki obszar i potencjał militarny, ale – w porównaniu do innych globalnych
graczy – niewielką liczbę ludności i niskie PKB. Z drugiej jednak strony,
dyplomacja rosyjska odnosi spore sukcesy na arenie międzynarodowej, stara się
wprowadzić Moskwę do „pierwszej ligi”, mimo lekceważenia systemu
międzynarodowego (np. zaangażowanie zbrojne w Syrii, wsparcie dla agresji na
Ukrainie i skandal dopingowy na olimpiadach w Soczi i Pjongczangu). Jak
słusznie zauważa P. Mazur: „Prezydent Rosji niewielkimi nakładami
finansowymi postawił politykę międzynarodową <<na głowie>>, zaczął
realizować autorski plan <<koncertu mocarstw>>, gdzie jednym z
rozgrywających jest on sam” (s. 99). Rządzący Rosją wiedzą, że wojen nie
wygrywa się liczbą żołnierzy a gotowością do ich użycia. Tak samo w polityce
zagranicznej nie osiągnie się sukcesu czekając, licząc na wsparcie innych, tylko
podejmując konkretne kroki, „testując” deklaracje i realne działania partnerów
na scenie międzynarodowej. Nasuwa się tu analogia do opisywanego przez R.
Kopcia „magicznego składnika” odstraszania (według Lawrence’a Freedmana),
którym jest wiarygodność – czyli takie działanie, w które przeciwnik będzie
skłonny uwierzyć (ss. 20-21). Rosja dlatego odnosi sukcesy – gdyż inne państwa
wierzą, że spełni swoje deklaracje.
W opinii Autorów największymi zagrożeniami dla zewnętrznego i
wewnętrznego bezpieczeństwa Polski są: następstwa kryzysu na Bliskim
Wschodzie, załamanie się procesu integracji europejskiej, transakcyjny charakter
amerykańskiej polityki bezpieczeństwa, szerzące się w Europie wpływy
radykalnego islamu, zagrożenia demograficzne o różnym charakterze,
perspektywa załamania gospodarki i systemu świadczeń społecznych.
Wątpliwość budzi stwierdzenie o kryzysie integracji europejskiej. Wydaje
się to być zastosowaniem zasady „mirror imaging”, o której wspomniano w
monografii: „to co dla nas może wydawać się nielogiczne, dla innych jest wręcz
oczywistym, logicznym” (s. 99). Obecny polski rząd każde zahamowanie
integracji wykorzystuje w warstwie retorycznej, by pokazywać swój chłodny
stosunek do pogłębiania współpracy w UE. Tymczasem z perspektywy Paryża,
Berlina, czy niemal całej strefy Euro (może poza Słowacją), dalsza integracja to
jedyna sensowna perspektywa. Chodzi jedynie o wypracowanie jej nowej
formuły, pozwalającej poradzić sobie z odśrodkowymi tendencjami
społecznymi, czy politycznymi dążeniami do stworzenia „Europy narodów”.
Podobną zasadę udało się zastosować w przypadku Brexitu, opracowując
scenariusz i zasady wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE tak, by nie zagroził
spójności całej organizacji. W analogiczny sposób będzie z innymi krajami
chcącymi „zwolnić” – już słyszymy o powrocie do pomysłów na „Europę
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dwóch prędkości”, gdzie „twarde jądro” Unii stanowić będzie strefa Euro, a
kraje na jej peryferiach choć będą miały większą niezależność, zapłacą za nią
mniejszym prawem głosu i niższym wsparciem z unijnego budżetu. Dla Polski
taka koncepcja to kryzys UE, ale dla Paryża czy Berlina to kolejny stopień
rozwoju, nowa formuła integracji. Kraje „starej Unii” mają zbyt wiele do
stracenia, więc nie wydaje się, by dalszą współpracę zdołało zatrzymać spadające
poparcie społeczne dla UE w państwach członkowskich, niechętne stanowisko
Warszawy, czy nawet Brexit.
Z lektury książki wyłania się, co należy pochwalić, krytyczny stosunek
Autorów do działań polityków niezależnie od ich politycznej afiliacji. Z jednej
strony wskazują na szkołę „płynięcia z prądem” realizowaną przez rządy lewicy i
Platformy Obywatelskiej, charakteryzującą się przekonaniem o małym
potencjale Polski, z czego wynikała konieczność bliskiej współpracy z
silniejszymi państwami i unikania zadrażnień w relacjach z potencjalnym
wrogiem. Dlatego też, gdy pojawiła się możliwość przypodobania się USA,
polscy żołnierze pojechali do Iraku, Afganistanu, zgodziliśmy się na powstanie
baz CIA na terenie Polski. Kiedy USA zaczęło resetować swoje stosunki z Rosją
i gdy 17 września 2009 roku ogłosiło wycofanie się z objęcia Polski ochroną
antyrakietową, podryfowaliśmy w innym kierunku – w stronę Niemiec.
Autorzy zwracają uwagę, że o ile „w tym wszystkim trudno było
zauważyć jakąś podmiotowość Polski”, to w drugiej szkole „podmiotowość
przysłoniła nam tym razem już wszystko” (s. 150). Pod jej hasłem decydujący o
polskiej polityce bezpieczeństwa międzynarodowego znów weszli pod skrzydła
USA i zerwali z polityką bezpieczeństwa europejskiego, czego symbolem było
wypowiedzenie umowy na zakup śmigłowców Caracal. Równocześnie rozwijano
koncepcje Międzymorza i Trójmorza, mające uczynić z Polski lidera w Europie
Wschodniej. Brakuje im jednak „realizmu i zachowania konsekwencji
doktrynalnej” (s. 150). Jednocześnie zmieniono retorykę względem Rosji:
nazwano ją wprost wrogiem, podjęto szereg akcji, np. usuwania pomników
Armii Czerwonej, których efektem było pogorszenie wzajemnych relacji.
Odnosząc się do nowych, czy raczej „odkurzonych” koncepcji
zbudowania strefy współpracy i bezpieczeństwa, które miałyby być alternatywą
albo uzupełnieniem dla euroatlantyckich form kooperacji, warto było odwołać
się do podobnych pomysłów z niedalekiej przeszłości. Nie chodzi tu o dobrze
opisane w literaturze idee federacyjną i prometeizmu, ale o bardziej współczesne
modele bezpieczeństwa lansowane na początku lat 90. XX w.: „NATO-bis”,
„zbrojna neutralność w sercu Europy”, „finlandyzacja”, „Plan Kissingera” i
utrzymanie w odnowionej formule Układu Warszawskiego. Żaden z nich nie
wyszedł poza fazę konceptualizacji, gdyż nie dawał właściwie żadnych gwarancji
wzmocnienia, czy nawet zachowania dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa
obejmowanych przez niego państw. Co więcej, żaden z krajów mających być
członkiem tych instytucji nie był tym zainteresowany, dążąc do jak najszybszej
integracji z Sojuszem Atlantyckim i Wspólnotami Europejskimi. Porównanie
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powyższych i zaprezentowanych w pracy koncepcji pozwoliłoby, pomimo
fundamentalnych zmian sytuacji międzynarodowej, ukazać stosunek innych
państw Europy Wschodniej do polskich koncepcji współpracy regionalnej.
Wydaje się, że mankamentem pracy są skromne „Wnioski końcowe”. W
większości rozdziałów znajdują się wprawdzie konkluzje cząstkowe, jednak
Autorzy stawiają tak wiele pytań badawczych, że bardzo pożądanym jest
podsumowanie ich w dłuższej wypowiedzi. Dwie strony maszynopisu to
stanowczo za mało. Jeśli mówimy o długości rozdziałów książki, zastanawia
spore zróżnicowanie objętości poszczególnych fragmentów: mamy rozdziały
długie, na ponad 35 stron (pierwszy i trzeci), średnie, na ok. 15-20 stron (drugi,
czwarty i piąty) oraz bardzo krótki, dziesięciostronicowy rozdział szósty.
Pożądane byłoby również rozbudowanie krótszych rozdziałów, by odpowiadały
długością pozostałym, szczególnie że odbyłoby się to bez szkody dla wartości
merytorycznej pracy.
W pracy pojawił się jeden błąd merytoryczny: P. Mazur zdefiniował
„Białych” walczących z bolszewikami jako rosyjskich eurazjatów (s. 55).
Tymczasem w cytowanej wypowiedzi W. Putina chodziło o siły
kontrrewolucyjne w czasie wojny domowej z głównodowodzącym gen.
Antonem Denikinem, które odwołując się do tradycji Cesarstwa Rosyjskiego,
nie uznawały praw Ukrainy do niezależności państwowej. Polsce z kolei
przyznawały, co najwyżej, prawa do ziem na zachód od Bugu.
Wskazane w niniejszej recenzji uwagi mają w większości charakter
polemiczny i nie umniejszają znaczenia pracy, która wnosi znaczący wkład w
rozwój nauki o bezpieczeństwie międzynarodowym. Temat ten jest wciąż mało
eksplorowany w geopolityce polskiej, a każda nowa monografia stanowi ważny
przyczynek dla lepszego poznania tej problematyki. Książka jest zachętą do
dyskusji nad współczesnymi problemami polskiej obronności i relacji z
państwami Europy Wschodniej. Trzeba także podkreślić bardzo dobrze
opanowany przez Autorów warsztat badawczy, precyzję stawianych tez i
kontrolę logiczną nad redakcją tekstu. Na szczególną pochwałę zasługuje
unikanie publicystyki, jakże popularnej w wypowiedziach o bezpieczeństwie
Polski i skupienie się na analizie naukowej.
Miłosz Papla
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Noty o autorach
Krzysztof Danielewicz, płk rez. dr, oficer Wojska Polskiego. Naukowo
zajmuje się działalnością służb specjalnych, problemami rozpoznania
wojskowego, bezpieczeństwa i terroryzmu, historią i bieżącymi problemami
regionu Islamu. Wykładowca w Szkole NATO w Oberammergau, uczestnik
misji ISAF w Afganistanie i EUTM w Mali. Przez kilka lat pełnił także służbę w
międzynarodowych strukturach wojskowych w Sztabie Wielonarodowego
Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie oraz w Sztabie Eurokorpusu w
Strasburgu. Stały współpracownik Przeglądu Geopolitycznego.
Marek Górka, dr nauk politycznych, literaturoznawca. Absolwent Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika. Adiunkt na Wydziale Humanistycznym Politechniki
Koszalińskiej. Autor prac poświęconych działalności izraelskich oraz polskich
służb wywiadowczych, cyberzagrożeń oraz cyberprzemocy. Zainteresowania
badawcze: polityka bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwo, terroryzm, służby
wywiadowcze i kontrwywiadowcze, socjologia Internetu, rywalizacja wyborcza,
przywództwo charyzmatyczne, karnawalizacja życia publicznego. Członek
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.
Adam Gwiazda, profesor, ekonomista i politolog, kierownik Zakładu Teorii
Polityki w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalizuje się w
problematyce międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych,
nowych wojnach o zasoby i polityce bezpieczeństwa międzynarodowego i
narodowego, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i Rady
Redakcyjnej Przeglądu Geopolitycznego.
Kinga Kiepura, studentka studiów II stopnia w Instytucie Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, praca której została wyróżniona w
II etapie Olimpiady Geopolitycznej w 2018 r.
Rafał Kopeć, adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Badacz konfliktów zbrojnych oraz
tendencji rozwojowych w zakresie techniki wojskowej. Członek Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego.
Jan Kowalczewski, student II stopnia w Collegium Civitas w Warszawie na
kierunku stosunki międzynarodowe. Absolwent Akademii Sztuki Wojennej
(specjalizacja Bezpieczeństwo Militarne). Stypendysta Estonian Academy of
Security Sciences w Tallinie. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.
Przemysław Mazur, adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji
Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
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w Krakowie. Zainteresowania naukowe: zagadnienia etniczności,
nacjonalizmów, współczesnych problemów tożsamościowych, zwłaszcza
Łemków, Ukraińców a także muzułmanów. Członek Polskiego Towarzystwa
Geopolitycznego.
Monika Noviello, doktorantka w Instytucie Geografii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie; zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia
geografii politycznej i historycznej Włoch; członek Polskiego Towarzystwa
Geopolitycznego.
Miłosz Papla, dr nauk humanistycznych; absolwent Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych UJ, w 2012 r. obronił rozprawę doktorską
Europa Środkowo-Wschodnia jako obszar geopolityczny w koncepcjach polskiej polityki
zagranicznej XX w. i ich polityczne implikacje, współpracował m.in. z MSZ, zajmuje
się zarządzaniem wiedzą w jednej z korporacji.
Jakub Potulski, profesor, kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych i
Studiów Strategicznych Uniwersytetu Gdańskiego, członek Rady Naukowej
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.
Gaweł Strządała, doktor nauk politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
adiunkt Uniwersytetu Opolskiego w latach 2010-2013; autor książki Niemcy w
myśli Władysława Studnickiego (2011).
Mirosław Sułek, profesor, Instytut Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie studiów strategicznych,
metodologii
badań
stosunków
międzynarodowych,
bezpieczeństwa
narodowego, programowania obronnego, stosunków sił na arenie
międzynarodowej, potęgonomii i potęgometrii; przewodniczący Rady Naukowej
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, szef Komisji Potęgometrii PTG,
laureat nagrody naukowej im. Oskara Żebrowskiego od 2014 roku.
Martyna Targ, studentka w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji
Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie. Zainteresowania naukowe: polityka zagraniczna Rosji, geopolityka,
procesy migracyjne.
Piotr L. Wilczyński, dr, współredaktor Przeglądu Geopolitycznego, specjalista
z zakresu geografii wojennej, ekonomicznej, społecznej i geostrategii, prezes
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, adiunkt w Instytucie Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
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Witold J. Wilczyński, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
członek Rady Naukowej i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego;
redaktor naczelny Przeglądu Geopolitycznego; od 2014 roku laureat Nagrody
Naukowej im. Oskara Żebrowskiego.
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Zasady publikowania
1. W „Przeglądzie Geopolitycznym” (dalej PG) publikowane są artykuły,
komunikaty, recenzje i sprawozdania z zakresu geopolityki, geografii politycznej
i historycznej, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych oraz historii i
filozofii nauk społecznych.
2. Artykuły są recenzowane zgodnie z zasadą double-blind peer review przez
ekspertów na podstawie jednolitego formularza. Podstawowe kryteria oceny to
wartość merytoryczna, organizacja logiczna i forma językowa.
3. Objętość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza
wydawniczego (ok. 40 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 22 stron maszynopisu).
Redakcja PG (dalej: redakcja) zastrzega sobie prawo do skracania oraz adjustacji
tekstów.
4. Redakcja przyjmuje materiały do publikacji w języku polskim. Do
artykułów i komunikatów należy dołączyć streszczenie (do 200 wyrazów) i
zestaw słów kluczowych, a także przekład tytułu, streszczenia i słów
kluczowych na język angielski. Streszczenie powinno zawierać tezę lub cel
opracowania oraz najważniejsze wnioski.
5. Proponowane teksty powinny być sporządzone w powszechnie
dostępnych edytorach tekstów (np. Microsoft Word lub OpenOffice). Można je
nadsyłać drogą elektroniczną na elektroniczny adres redakcji (podany na stronie
redakcyjnej). Materiały do publikacji powinny spełniać poniższe kryteria:
a) wielkość czcionki tekstu: 12 pkt, Garamond, czcionka przypisów: 10 pkt,
Times New Roman, interlinia: 1,0 wiersza, wszystkie marginesy: 2,5 cm;
b) na pierwszej stronie powinno znaleźć się imię i nazwisko autora (autorów)
oraz pełny wyśrodkowany tytuł, który powinien być pogrubiony pisany
kapitalikami; wszystkie śródtytuły w tekście powinny być pogrubione i
wyjustowane do lewej strony oraz mieć wielkość 12 pkt;
c) akapity i wszelkiego rodzaju przypisy powinny mieć wcięcie o szer.
standartowej 1,25 cm;
d) oznaczenia cytatów powinny zaczynać się w dolnej i kończyć w górnej frakcji
tekstu;
e) załączone do tekstu mapy powinny być sporządzone wyłącznie w kolorystyce
czarno-białej lub odcieniach szarości (pismo jest drukowane w technologii
monochromatycznej) a także dozwolone jest dodatkowo nadsyłanie
odpowiedników tych map w kolorze (na stronę internetową);
f) przypisy powinny być umieszczone na dole strony i ponumerowane; zaleca się
ograniczenie ich liczby do niezbędnego minimum przez zastąpienie odesłaniem
do bibliografii, co należy zapisywać w nawiasie okrągłym z podaniem nazwiska i
roku wydania (ewentualnie także numerów stron). Spis literatury musi zawierać
wszystkie pozycje, które pojawiają się w pracy (w tekście, ilustracjach, tabelach),
powinien być przygotowany alfabetycznie, zgodnie z poniższymi przykładami:
artykuł w czasopiśmie:
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Kołodziej, M., 2016, Islam we współczesnych Chinach, Przegląd Geopolityczny, 16,
s. 43-58.
rozdział w pracy zbiorowej:
Gul-Rechlewicz, V., 2015, Migracje w Europie – szanse i zagrożenia, [w:] T.Z.
Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo Europy. Uwarunkowania społeczne, Polskie
Towarzystwo Geopolityczne, Kraków, s. 55-74.
publikacja książkowa:
Soroka, P., 2015, Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom
Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Jeżeli w przytaczanym źródle brak nazwiska autora lub redaktora pracy
zbiorowej, na pierwszym miejscu w zapisie bibliograficznym umieszcza się tytuł:
Słownik Wyrazów Obcych, 1997, PWN, Warszawa.
Opisy prac tego samego autora należy uszeregować chronologicznie. Prace tego
samego autora wydane w tym samym roku należy oznaczać dodatkowo
kolejnymi literami alfabetu przy roku wydania (np. 2011a, 2011b).
g) pozycje bibliograficzne pisane cyrylicą piszemy wyłącznie w oryginale.
Autorów prosi się o niedokonywanie samodzielnej transkrypcji ani transliteracji;
h) w przypadku powtarzających się pozycji bibliograficznych wprowadzamy
ogólnie znane skrótowce w wersji łacińskiej: idem, ibidem, op. cit, passim.
6. Na końcu tekstu należy załączyć krótką notę o autorze.
7. Polskie Towarzystwo Geopolityczne jako stowarzyszenie naukowe nie
identyfikuje się z żadnym ugrupowaniem politycznym, ani z żadną ideą
geopolityczną. Wszelkie materiały prezentowane na łamach PG, o ile nie
zaznaczono tego wcześniej, nie mogą być utożsamiane z poglądami redakcji, ani
też nie reprezentują oficjalnego stanowiska Towarzystwa.
8. Przesłanie artykułu, recenzji lub innego materiału (drogą
elektroniczną lub tradycyjną) do redakcji "Przeglądu Geopolitycznego" jest
równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na rzecz wydawcy czasopisma,
chyba że strony dokonały uprzednio osobnych uzgodnień na piśmie.
9. Autorzy są zobowiązani do:
a) złożenia oświadczenia o oryginalności artykułu (autorzy są zobligowani do
potwierdzenia, że artykuł jest oryginalny i nie został złożony w żadnej innej
redakcji),
b) określenia wkładu poszczególnych osób w powstanie artykułów,
c) złożenia oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów,
d) złożenia oświadczenia o źródłach finansowania.
10. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie
prawo do adiustacji, doboru tytułów i śródtytułów oraz dokonywania skrótów
oraz drobnych korekt w przypisach w nadesłanych artykułach, recenzjach i
innych materiałach. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam w
czasopiśmie.
Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego”
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