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Paweł SOROKA
Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

DEINDUSTRIALIZACJA PO 1989 ROKU I POTRZEBA
REINDUSTRIALIZACJI W POLSCE

Abstrakt:
W artykule autor przedstawia skalę likwidacji przedsiębiorstw przemysłowych
zbudowanych w okresie PRL, która doprowadziła do znacznej deindustrializacji Polski.
Ukazuje rozmiary redukcji zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu, oraz
następstwa przyjętych kierunków przekształceń własnościowych w obszarze
przemysłu. W artykule przedstawiono ponadto przyczyny strat w potencjale
przemysłowym Polski. W oparciu o przeprowadzoną analizę wskazano na potrzebę
transformacji polskiego przemysłu i reindustrializacji kraju.
Słowa kluczowe: Polska, transformacja ustrojowa, przemysł, deindustrializacja.
Wprowadzenie
W ostatnich latach niektóre partie polityczne w Polsce zaczęły głosić
hasło reindustrializacji. Uczynił to m.in. Sojusz Lewicy Demokratycznej a także
Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnia z wymienionych partii po wygraniu wyborów
w 2015 roku i sformowaniu rządu uczyniła to elementem swojego programu
gospodarczego. Próbą jego realizacji jest Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju
firmowana przez premiera Mateusza Morawieckiego. Należy jednak zauważyć, iż
po raz pierwszy w debacie publicznej problem ten podniosło Polskie Lobby
Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, które w marcu 2012 roku
opracowało i opublikowało w Internecie i swoim Roczniku dokument
zatytułowany „Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna
transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski”1.
Raport pt. „Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989
roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski” (pod redakcją Pawła Soroki),
opublikowany w Roczniku Polskiego Lobby Przemysłowego, Materiały programowe i
informacyjne, opinie i stanowiska z 2011 i 2012 roku, redakcja: J. Horodecki, H.
Potrzebowski i P. Soroka, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna SIM, Warszawa 2012.
Współautorami tego Raportu – obok Pawła Soroki i Ryszarda Grabowieckiego są; Andrzej
Karpiński, Tomasz Babul, Tadeusz Gałązka, Henryk Potrzebowski i Ryszard Ślązak.
1
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Kwestii deindustrializacji i i reindustrializacji poświęcone również były książki
czterech autorów: Andrzeja Karpińskiego, Stanisława Paradysza, Pawła Soroki i
Wiesława Żółtkowskiego, wydane kolejno w 2013 i w 2015 roku. Zawierają one
szczegółowe analizy i wyniki badań, które objęły wszystkie województwa.
Debata na temat odbudowy i ożywienia przemysłu toczy się także w
Europie i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Rosnąca liczba ekonomistów
wyraża bowiem pogląd, że jednym z hamulców rozwoju gospodarczego jest
nadmierny rozwój rynków finansowych, które oderwały się od gospodarki
realnej, oraz od sfery wytwórczej. Na to nałożyła się deindustrializacja w USA i
w krajach Europy Zachodniej, spowodowana przenoszeniem produkcji
przemysłowej do Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Sytuację tę i
wynikające z niej zagrożenia dostrzegł Prezydent USA Donald Trump, głosząc
m.in. konieczność odbudowy przemysłu i powrotu do USA zakładów
przemysłowych, które w latach koniunktury były przenoszone do Chin i innych
państw Dalekiego Wschodu. Dotyczyło to zwłaszcza wschodniego wybrzeża
Stanów Zjednoczonych, które w największym stopniu zostało dotknięte
deindustrializacją. Szczególnie ucierpiały tu takie branże jak samochodowa i
metalurgiczna, a symbolem tych procesów jest degradacja Detroit.
Krajem, który dobrze poradził sobie z kryzysem są Niemcy, ponieważ
posiadają silny i konkurencyjny przemysł, wykazujący ekspansję eksportową.
Również Szwecja i Finlandia nie zostały dotknięte kryzysem, ponieważ
rozwinęły określone specjalności przemysłowe. W związku z tym warto poznać
stan potencjału przemysłowego Polski. Poświęcony temu jest wspomniany
wyżej Raport Polskiego Lobby Przemysłowego.
Likwidacja przedsiębiorstw przemysłowych zbudowanych w okresie PRL
W okresie PRL miała miejsce realizacja największego jak dotychczas
programu inwestycji, związanych z budową nowych zakładów przemysłowych.
W sumie w okresie istnienia Polski Ludowej, a więc w ciągu 40 lat (1949-1989),
jeśli pominąć okres powojennej odbudowy, na terenach uprzednio
nieeksploatowanych przemysłowo zbudowano 1525 nowych większych
zakładów (chodzi tylko zakłady przemysłowe o zatrudnieniu 100 i więcej
pracowników, co odpowiada to kategorii zakładów średnich i dużych)2. W
liczbie tej obok zakładów przemysłowych zbudowanych od podstaw, należy
uwzględnić również nieliczne zakłady, które wprawdzie istniały już uprzednio,
ale uległy takim zniszczeniom w czasie wojny lub z innych przyczyn, że
Na podstawie badań przeprowadzonych przez prof. dr hab. Andrzeja Karpińskiego
(2016) dotyczących losów nowych zakładów przemysłowych zbudowanych od podstaw w
Polsce w latach 1949-1988. .Por. też Raport Polskiego Lobby Przemysłowego pt. Straty w
potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja
nowoczesnej reindustrializacji Polski”, op. cit.
2
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produkcja została w nich przerwana na okres nie krótszy niż na kilka lat. Ich
odbudowa miała więc charakter budowy od podstaw. Powstały one wysiłkiem
całego narodu, kosztem niskich wynagrodzeń i ograniczenia zakresu
konsumpcji. Należy tu podkreślić, że z tych nowych 1525 zakładów
przemysłowych po rozpoczęciu transformacji w 1989 roku zlikwidowano 424,
czyli prawie 28%. Uległy one likwidacji z różnych przyczyn i obecnie nie istnieją
w ogóle bądź też zaprzestały swojej dotychczasowej produkcji przemysłowej na
rzecz działalności handlowej, magazynowej, itp.
Autorzy Raportu Polskiego Lobby Przemysłowego wyrażają pogląd, że
zakres likwidacji istniejących uprzednio zakładów przemysłowych w warunkach
transformacji ustrojowej był w Polsce zbyt duży, znacznie większy niż nie tylko
w krajach postkomunistycznych, które przechodziły podobny proces
transformacji ustrojowej, ale również większy niż w krajach, w których w wyniku
wysokiego uprzemysłowienia wystąpiły naturalne procesy deindustrializacji pod
wpływem przesuwania się popytu z dóbr przemysłowych na usługi (Karpiński,
op.cit., s. 194).
Przeprowadzone w latach 2012-2015 badania nad losami po 1989 roku
zakładów przemysłowych istniejących w 1989 roku pozwalają obecnie
stwierdzić, że na 6202 większych zakładów przemysłowych, tj. zatrudniających
100 i więcej pracowników, istniejących w 1988 roku, który przyjmuje się za
ostatni pełny rok Polski Ludowej, dziś nie istnieje 1675 z nich, czyli 26% ich
ogólnej liczby uległo likwidacji lub upadło pod wpływem gry rynkowej.
Zdaniem A. Karpińskiego (2016, s. 87-88, 91), „jeszcze większy był udział
zakładów zlikwidowanych w potencjale przemysłowym mierzonym wartością
majątku produkcyjnego, wielkością zatrudnienia i skalą produkcji. Likwidowano
bowiem zakłady duże i największe. I tak majątek w zlikwidowanych zakładach
stanowił 33% całego majątku produkcyjnego w przemyśle istniejącego w roku
1988, w produkcji udział ten wyniósł 34%, a w zatrudnieniu 37%. Oznaczało to
utratę prawie 1,8 mln miejsc pracy, co wpłynęło na pogorszenie materialnych
warunków życia, licząc łącznie z członkami rodzin, dla około 5 mln osób”.
Jeszcze większe wrażenie robią dane dotyczące losów zakładów
największych o zatrudnieniu 1000 i więcej osób. Likwidacja tych zakładów po
1989 roku osiągnęła największą skalę w Europie, nienotowaną w innych krajach.
Jak twierdzi A. Karpiński, „o ile w szczytowym momencie pracowało w Polsce
w tych zakładach 3,2 mln osób, a w ostatnim roku Polski Ludowej jeszcze 2,9
mln, to w roku 2014, a więc po 25 latach transformacji już tylko 0,6 mln, czyli
zatrudnienie w nich zmniejszyło się niemal pięciokrotnie. Jeszcze wyraźniej
widać to w udziale tych zakładów w całej produkcji i zatrudnieniu w przemyśle.
W Polsce Ludowej udział zakładów dużych i największych należał do
najwyższych w Europie i przekraczał 60% i stąd jego zmniejszenie było
obiektywnie konieczne i nieuchronne (…). Dzisiaj udział tych największych
zakładów w całej produkcji jest najniższy wśród krajów o naszej skali rynku.
- 11 -
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Obecnie bowiem w tych zakładach pracuje tylko 22% ogółu zatrudnionych w
przemyśle. Jest to jeden z najniższych udziałów w Europie, gdzie średnio w tych
największych zakładach pracuje dziś 1/3 ogółu zatrudnionych w przemyśle.
Dekoncentracja przemysłu w Polsce poszła więc za daleko.
Jeszcze bardziej niepokoi struktura branżowa procesu likwidacji po 1989
r. nowych zakładów przemysłowych zbudowanych w PRL (Tab. 1).
Tab. 1: Struktura branżowa procesu likwidacji zakładów zbudowanych w PRL
Rodzaj przemysłu

Liczba
zlikwidowanych
zakładów

Polska ogółem

240

w tym indywidualnie
rozliczone
- hutnictwo
- budowy maszyn
- samochodowy
- elektroniczny
- pozostałych środków
transportowych
- kopalnictwo surowców
nieenergetycznych
- górnictwo węglowe
- mineralny
- spożywczy
- włókienniczy
- metalowy
- elektrotechniczny
- drzewny
Przemysły wysokiej
techniki razem

187
5
22
5
17
7
4
7
92
11
10
5
5
5
31

Wartość
majątku
zlikwidowanych zakładów
[mld zł]

Udział % - owy
zlikwidowanego
majątku nowych
zakładów
w skali w skali
kraju
branży

1899

Utrata
wartości
produkcji
[mld zł]

Strata
miejsc
pracy
[tys.]

8,7

2991

334,6

207
190
167
152

10,9
10,0
8,8
8,0

10,2
32,1
36,4
40,3

223
207
342
269

19,1
32,2
5,9
43,2

153

8,1

64,4

199

33,4

138

7,3

64,5

165

13,7

127
119
83
70
68
63
27

6,7
6,3
4,4
3,7
3,6
3,3

15,0
14,8
10,0
7,3
35,5
29,8

76
138
173
39
82
78

36,9
17,4
14,8
21,7
16,5
9,3

276

14,5

39,3

309

58,1

Źródło: Obliczenia własne Andrzeja Karpińskiego na podstawie danych jednostkowych o poszczególnych
zakładach przemysłowych.

Najbardziej zaskakującym wnioskiem z analizy struktury i zasięgu
branżowego procesów likwidacji nowych zakładów po 1989 r. jest wyjątkowo
wysoka wśród nich pozycja elektroniki, zwłaszcza, jeżeli uwzględnić, że
uznawana jest ona powszechnie za symbol nowoczesności przemysłu. Pod
względem wartości utraconego majątku zajmuje ona dopiero 5 miejsce, jednak
pod względem udziału w majątku i liczby zlikwidowanych miejsc pracy zajmuje
pierwsze miejsce (43 tys.). Elektronika po 1989 r. utraciła 55% majątku
istniejącego w 1988 r. wobec 12,1% w całym przemyśle (Soroka, red., 2012). Jest
to zjawisko co do skali bez precedensu we współczesnej Europie, które wybitnie
odróżnia proces deindustrializacji Polski na tle tendencji panujących w krajach
rozwiniętych. W tych ostatnich upadały głównie zakłady w branży górniczej i
tradycyjnych gałęziach przemysłu ciężkiego. Tymczasem u nas upadała nie tylko
- 12 -

Soroka, P., 2019, Deindustrializacja po 1989 roku i potrzeba reindustrializacji w
Polsce, Przegląd Geopolityczny, 29, s. 9-24.

elektronika, ale cała grupa przemysłów wysokiej techniki. Na ogólną liczbę 81
nowych zakładów zbudowanych w tych przemysłach w PRL aż 31 zostało
zlikwidowanych po 1989 r. Nie ma to odpowiednika w innych dziedzinach
przemysłu (Soroka, ibid. s. 198).
Branżą, która w okresie transformacji systemowej utraciła bardzo duży
potencjał jest polski przemysł zbrojeniowy. Przemysł ten osiągnął największy
poziom możliwości technologicznych, produkcyjnych i handlowych w połowie
lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Wówczas liczył ponad 120
przedsiębiorstw i zatrudniał 250 tys. pracowników, przy czym nie licząc
przedsiębiorstw zbudowanych w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego,
większość z nich powstała w latach 1949 – 1988, a zwłaszcza na początku lat
pięćdziesiątych w okresie wojny koreańskiej oraz w latach siedemdziesiątych.
Udział produkcji zbrojeniowej w globalnej produkcji sprzedanej przekraczał
2%, a Polska była liczącym się dostawcą uzbrojenia i sprzętu wojskowego na
rynkach światowych, zajmując 7-8 pozycję wśród największych eksporterów
(Szlachta, 2001, s. 58). Obecnie działa 60 przedsiębiorstw obronnych
skupionych – po przeprowadzeniu konsolidacji branży – w Polskiej Grupie
Zbrojeniowej (dawna Grupa BUMAR), oraz 12 wojskowych przedsiębiorstw
remontowo-produkcyjnych (w 1989 roku było ich 19), będących pod nadzorem
Ministerstwa Obrony Narodowej i stanowiących zaplecze logistyczne Sił
Zbrojnych RP. Ponadto działalność prowadzi łącznie kilkanaście cywilnych i
wojskowych jednostek badawczo - rozwojowych i instytutów badawczorozwojowych (kilka z nich włączono do Polskiej Grupy Zbrojeniowej),
podejmujących prace naukowo-badawcze i rozwojowe, których wyniki
wykorzystywane są na potrzeby wojska.
Należy podkreślić, że wszystkie przedsiębiorstwa lotnicze, które w PRL
stanowiły ważną – opartą na nowoczesnych technologiach - część polskiego
potencjału przemysłowego o znacznych zdolnościach eksportowych, zostały
sprzedane przez Agencję Rozwoju Przemysłu kapitałowi zagranicznemu i stały
się filiami firm zachodnich, głównie amerykańskich (m.in. WSK Rzeszów, PZL
Mielec, PZL Okęcie, WSK Świdnik i PZL Hydral). W okresie transformacji
powstało ponadto kilkadziesiąt firm prywatnych realizujących zamówienia dla
polskiej armii, które m.in. zatrudniły część kadry technicznej ze zlikwidowanych
przedsiębiorstw państwowych. W większości są to małe firmy mające w dużej
mierze charakter innowacyjny. Największą z nich, mającą duże osiągnięcia, jest
WB Electronics, które to przedsiębiorstwo dokonało fuzji ze znaną państwową
firmą elektroniczną Radmor, a następnie jego udziałowcem stał się Polski
Fundusz Rozwoju.
Ocenia się, że aktualnie polski przemysł obronny zatrudnia ok. 25 - 30
tysięcy pracowników, a w zakresie wielkości eksportu na rynki zagraniczne spadł
na 17-18 pozycję w świecie. Tak znaczna likwidacja potencjału polskiego
przemysłu obronnego z jednej strony została spowodowana dokonującą się
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ciągle redukcją naszych Sił Zbrojnych, a z drugiej – wypadnięciem naszego
przemysłu z rynków zagranicznych, na których znacznie nasiliła się konkurencja
po zakończeniu zimnej wojny. Nie mniej ważną przyczyną było pacyfistyczne
nastawienie wielu polityków w pierwszych rządach solidarnościowych, którzy
nie widzieli potrzeby istnienia większego potencjału tego przemysłu; wtedy
właśnie upadło najwięcej firm z tej branży (Konsolidacja…, 2016).
Redukcja zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu
Nowoczesny przemysł cechuje powiązanie i współpraca z zapleczem
badawczo-rozwojowym. Z tego względu pożądana jest ocena stanu zaplecza
badawczo-rozwojowego polskiego przemysłu i ukazanie jego losów w okresie
transformacji. Przed 1989 rokiem było ono bowiem znaczne, mimo że ze
względu na strukturalne wady gospodarki centralnie planowanej, zaplecze to nie
generowało innowacji, z jakimi mieliśmy do czynienia w krajach zachodnich. Ze
wspomnianego Raportu Polskiego Lobby Przemysłowego wynika, że w okresie
od 1989 roku, głównie z powodu zmniejszenia dofinansowania przez państwo,
przestało istnieć ok. 30 jednostek badawczo-rozwojowych i w pierwszych latach
XXI wieku pozostało ich ok. 200. Prawie trzykrotnie zmniejszyło się w nich
zatrudnienie, a wielu zatrudnionych w nich zdolnych młodych pracowników
naukowych wyjechało pracować za granicę. Nastąpiła redukcja prac badawczorozwojowych oraz aktywności patentowej w przedsiębiorstwach, zwłaszcza
małych i średnich. Nic więc dziwnego, że odsetek firm pracujących w oparciu o
własne patenty jest w Polsce wyjątkowo niski. Na początku XXI wieku
zakończył się proces restrukturyzacji i konsolidacji jednostek badawczorozwojowych, realizowany głównie poprzez łączenie ich w instytuty badawcze.
Przed końcem 2011 r. powstało 118 takich jednostek, w tym 14 Państwowych
Instytutów Badawczych. Należy ponadto zwrócić uwagę na zmianę funkcji i
zadań jednostek badawczo-rozwojowych i biur konstrukcyjnych, działających
przy polskich przedsiębiorstwach, które sprzedane zostały kapitałowi
zagranicznemu. W wielu przypadkach zostały one zlikwidowane lub najczęściej
stały się one zapleczem wykonawczym dla centrów badawczych usytuowanych
w siedzibach macierzystych zachodnich korporacji i koncernów, a ich funkcje i
zadania ograniczone do wdrażania dokumentacji zagranicznej i do obsługi
produkcji. Nic więc dziwnego, że w ostatnich latach odnotowano wyraźny
spadek patentów uprawomocnionych w Polsce, które były pochodzenia
krajowego. Liczba zatrudnionych w pracach badawczych przypadająca na 1000
pracujących jest kilka razy niższa niż w krajach Europy Zachodniej (Soroka, red.,
op.cit. s. 204). Zasadnicze osłabienie prac badawczo-rozwojowych w polskim
przemyśle jest niewątpliwe. Ich likwidacja w przedsiębiorstwach objętych
prywatyzacją i przejętych przez firmy zagraniczne wymaga podjęcia określonych
działań. Szereg krajów próbuje rozwiązać ten problem przez stworzenie
szczególnie aktywnych zachęt w postaci ulg fiskalnych lub ułatwień kredytowych
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dla firm zagranicznych, w przypadku gdy korzystają z zaplecza miejscowego lub
kooperują z podmiotami krajowymi. Wprowadza się czasem formułę „wyrobu”
narodowego związanego z szeregiem przywilejów. W tym kierunku szły Irlandia
i Finlandia. Z tych przykładów powinna też skorzystać Polska.
Następstwa przekształceń własnościowych w przemyśle
Na stan i kształt polskiego przemysłu wpływały również przekształcenia
własnościowe, które w pierwszych latach transformacji po 1989 roku były
głównym narzędziem przebudowy polskiej gospodarki z państwowej na
kapitalistyczną, rynkową. Poprzedni system bowiem opierał się na monopolu
własności państwowej. Pozostał po nim znaczny majątek w dziedzinie
przemysłu, stworzony wysiłkiem całego narodu. Dlatego na początku
transformacji należało wypracować długofalową strategię przekształceń
własnościowych podmiotów składających się na ten majątek. Jej celem
wiodącym powinno być osiągnięcie jak największej efektywności i rentowności
przekształcanych przedsiębiorstw i firm. Taka kompleksowa strategia nie została
jednak opracowana, zamiast niej Ministerstwo Przekształceń Własnościowych
(minister Janusz Lewandowski), we współpracy z zagranicznymi firmami
doradczymi opracowało sektorowe programy prywatyzacji poszczególnych
branż przemysłu. Jednocześnie podjęto energiczne działania ukierunkowane na
przyspieszoną sprzedaż majątku państwowego przede wszystkim koncernom i
firmom zagranicznym i to nierzadko na warunkach ratalnych, a nawet
kredytowych, zamiast kapitałowi polskiemu - z wolnorynkową odpłatnością
przez obywateli za nabywane akcje/udziały (z dopuszczeniem - poza załogami
prywatyzowanych przedsiębiorstw - do szerokiego akcjonariatu, który mógłby
stanowić około 70 procent prywatyzowanego kapitału akcyjnego). Proces
prywatyzacji uzasadniono wówczas
większą od sektora państwowego
efektywnością
przedsiębiorstw prywatnych. Tłumaczono, że nawet
przedsiębiorstwo państwowe przekształcone w spółki prawa handlowego,
sprzedawane metodą tzw. pośrednią (kapitałową) poprzez sprzedaż udziałów
czy akcji, osiągają lepsze wyniki finansowe w porównaniu z przedsiębiorstwami
czysto państwowymi, a nawet tymi prywatyzowanymi metodą tzw.
bezpośrednią, czyli sprzedażą całkowitą. Dla zasadności tej sprzedaży
eksponowano termin inwestora strategicznego, z zasady zagranicznego.
Strategiczni inwestorzy zagraniczni, którymi najczęściej były wielkie korporacje
transnarodowe, często o zasięgu globalnym, decydowali się na uczestnictwo w
prywatyzacji dużych polskich przedsiębiorstw przemysłowych wtedy, gdy mieli
zapewnione w nich udziały większościowe, dążąc w pierwszej kolejności do
przejęcia wiodących przedsiębiorstw w branżach wyróżniających się dużą
rentownością i posiadających duże rynki zbytu.
Na początku lat dziewięćdziesiątych niektóre środowiska, w tym Polskie
Lobby Przemysłowe, postulowały opracowanie mapy prywatyzacji, która
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wyodrębniałaby sektory, branże lub przedsiębiorstwa nie podlegające
prywatyzacji lub w których Skarb Państwa zachowałby kontrolne udziały. W
pierwszym rzędzie należało do nich zaliczyć przedsiębiorstwa o znaczeniu
strategicznym, a więc te, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa kraju, w tym
utrzymania ciągłości gospodarki, oraz te, które wpływają na funkcjonowanie
licznych branż przemysłu i sektorów gospodarki oraz mają kluczowe znaczenie
dla modernizacji przemysłu i gospodarki. A ponadto te, które mają charakter
cenotwórczy i dotyczą bytu każdego obywatela, a także są ważne dla pozycji
międzynarodowej Polski. Sugerowano, aby mapa prywatyzacji była pochodną
polityki przemysłowej państwa, będącej częścią wieloletniej strategii
gospodarczej. Niestety, ówczesne władze nie przejawiły zainteresowania tą
koncepcją i nie opracowały mapy prywatyzacji. Procesy prywatyzacji
dokonywały się zatem w znacznym stopniu żywiołowo i były wynikiem
oddziaływania różnych grup interesu oraz sugestii ze strony zagranicznych firm
doradczych i konsultingowych, bywało, że powiązanych z konkurencją
zagraniczną
Efektem tych procesów jest niekorzystna, osłabiająca suwerenność
ekonomiczną naszego kraju struktura własnościowa potencjału gospodarczego
Polski. Mianowicie w 2010 roku kapitał zagraniczny dysponował w polskim
przemyśle przetwórczym 47.9% kapitału podstawowego, w handlu i naprawach
51.6%, w informacji i komunikacji 49,1%, w gastronomii i hotelach 22,1%, w
budownictwie 15,7% oraz bankach ponad 75% ich kapitału podstawowego.
Wykupione przez kapitał zagraniczny przedsiębiorstwa państwowe stały się w
wielu przypadkach oddziałami i filiami ponadnarodowych korporacji, które
swoje oddziały i filie przekształciły w większości w zakłady montażowokompilacyjne, których produkcja oparta została o import dokumentacji oraz
komponentów, elementów oraz podzespołów wyrobów finalnych. Ma to wpływ
zarówno na regres w badaniach i wdrożeniach podejmowanych w Polsce jak i na
deficyty w obrotach towarowych Polski z zagranicą. W dostawach
zaopatrzeniowych elementów przetworzonych dla przemysłu, deficyt w handlu
zagranicznym wyniósł w 2010r. 37,2 mld zł, a w handlu zagranicznym dobrami
inwestycyjnymi, częściami i akcesoriami (bez sprzętu transportowego) deficyt w
2010r. wyniósł 52,3 mld zł (Soroka, red. op.cit. s. 211-213; Ślązak, 2016).
Dominacja kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej podważa zarówno
jej suwerenność, jak i zagraża stabilności jej rozwoju. Kapitał zagraniczny kieruje
się bowiem kryteriami podaży-popytu na rynku globalnym, a nie krajowym, nie
stanowi więc stabilnego elementu gospodarki narodowej. Wynika to stąd, że w
zglobalizowanym świecie przemieszcza się on na rynku globalnym w
poszukiwaniu większego zysku, czasami uzyskując ten zysk przepływami
spekulacyjnymi. Przemieszcza się także wówczas kiedy odczuwa zagrożenia,
które mogą spowodować jego straty. Dlatego obecna dominacja kapitału
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zagranicznego stanowi potencjalne zagrożenie dla stabilnego i zrównoważonego
rozwoju kraju i wymaga redukcji.
Przyczyny strat w potencjale przemysłowym Polski
Upadek tak znacznej liczby z jednej strony był spowodowany
przyczynami obiektywnymi – i wtedy ich likwidację można uznać za
uzasadnioną, z drugiej jednak strony był on konsekwencją błędów po stronie
decydentów odpowiadających za polską gospodarkę. O tej likwidacji
zdecydowały bowiem 4 rodzaje przyczyn obiektywnych:
1. Zmiany technologii – dotychczas stosowane technologie stały się
przestarzałe i niezdolne do konkurencji. Tłumaczy to m.in. upadek
przemysłu siarkowego. Opanowanie nowych technologii odzysku siarki w
procesie rafinacji ropy naftowej podważyło opłacalność eksploatacji siarki
metodami górniczymi. Podobnie postęp techniczny doprowadził do
zastąpienia lamp w wielu rodzajach sprzętu elektronicznego.
2. Zmiany w poziomie kosztów produkcji, które podważyły rentowność
szeregu dotychczas stosowanych technologii, jak np. znaczny wzrost
kosztów energii. To spowodowało wycofanie się z bardzo energochłonnej
technologii wielkiej płyty, czyli fabryk domów, z czym wiązały się jeszcze
wysokie straty ciepła w czasie eksploatacji budynków wzniesionych tą
technologią. Podobnym przykładem jest z kolei zaprzestanie eksploatacji
krajowych złóż rudy żelaza czy pierwotnej produkcji aluminium, które w
warunkach otwarcia dostępu do rynku światowego okazało się
nieopłacalne.
3. Rosnące wymogi środowiska i zdrowia człowieka. Tłumaczy to
wycofanie z produkcji materiałów izolacyjnych, opartych na azbeście ze
względu na zagrożenie dla życia człowieka.
4. Zerwanie więzi kooperacyjnych powstałych w ramach dawnej
RWPG, szczególnie w zakresie dostawy podzespołów i gotowych
wyrobów. Dotyczy to między innymi wyrobów produkcji specjalnej,
elektronicznych, przemysłu maszynowego, pojazdów specjalistycznych itd.
W wyniku zerwania współpracy z partnerami ze wschodu zakłady albo
uległy likwidacji albo znajdują się w krytycznej sytuacji finansowej. Na
Mazowszu przykładem mogą być tu niedawno zlikwidowane WZM PZLWOLA S.A. ( dawne Zakłady Mechaniczne im. Nowotki/, produkujące
jednostki napędowe do czołgów i sprzętu ciężkiego, wiertni itp., ZREMB
Warszawa - producent cementowozów czy HORTEX – przetwórstwo
owocowo-warzywne).
Obiektywne przyczyny nie mogą w całości tłumaczyć skali zjawiska
likwidacji zakładów przemysłowych w Polsce. Łącznie do likwidacji z tych
obiektywnych przyczyn można zaliczyć nie więcej niż 100-150 zakładów.
Pozostała, przeważająca liczba zakładów przemysłowych została zlikwidowana
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w wyniku gry rynkowej, z której wyszliśmy jako przegrani. Do tego należy dodać
likwidację znacznie większej ilości - przeważnie mniejszych - zakładów
zbudowanych przed II wojną światową i odbudowanych wkrótce po jej
zakończeniu.3
Dodatkowym obiektywnym wytłumaczeniem faktu znacznej liczby
zlikwidowanych zakładów przemysłowych, powstałych w poprzednim systemie,
mogłaby być silna w PRL tendencja do nadmiernej samowystarczalności,
granicząca w szeregu przypadków już z „autarkią”, czyli produkowaniem przy
wyższych kosztach krajowych od ceny importu. Ale tendencje takie wystąpiły
również we wszystkich innych państwach postkomunistycznych, a liczba
likwidowanych zakładów nie była tam tak duża jak w Polsce. Stąd zadziałały w
Polsce dodatkowe przyczyny tego destrukcyjnego dla naszego przemysłu
zjawiska.
Jedną z najważniejszych przyczyn niepowodzeń i nieprawidłowości jakie
powstały w procesie transformacji przemysłu w Polsce była i jest niezdolność
do wykorzystania koncepcji i programu strategii przemysłowej dla Polski,
odpowiadającej jej interesom narodowym i uwzględniającej specyfikę warunków
i szans występujących w Polsce. Zdaniem prof. Andrzeja Karpińskiego brak
takiej strategii zaważył tak ujemnie na sytuacji w przemyśle w Polsce w
minionym 20-leciu dlatego, że:
1. uniemożliwił koncentrację środków rozwojowych na najważniejszych
rozwojowych celach narodowych,
2. podważył wzajemną koordynację działań poszczególnych sektorów
przemysłowych; tylko jednym z tego przykładów może być przekształcenie
się Polski w jednego z największych eksporterów złomu w Europie, przy
braku złomu na potrzeby własnych hut, to samo dotyczy energetyki itp.
3. spowodował niezdolność określenia priorytetów sektorowych, a bez tego
nie można było określić obszarów preferencji, następstwem czego było
rozpraszanie środków na zbyt wielką liczbę celów,
4. uniemożliwił opracowanie strategii wobec kapitału zagranicznego
napływającego do przemysłu w Polsce („host country strategy”), a w rezultacie
nawet tylko podjęcie próby sterowania napływem inwestycji zagranicznej do
przemysłu w naszym kraju (w przeciwieństwie np. do Chin, Irlandii,
Finlandii czy Izraela).
Zdecydowały o tym dwie główne przyczyny:
- Przyjęcie za podstawę polityki gospodarczej państwa dominującej
wówczas w światowej ekonomii („main stream economics”) doktryny
neoliberalizmu, zasadniczo wrogiej działaniu państwa w gospodarce w ogóle, a
w programowaniu przemysłowym w szczególności. Wyrazem tego jest znana
Brak jest dokładnych i sprawdzonych danych statystycznych dotyczących skali likwidacji
przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w okresie 1989- 2011.
3
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wypowiedź ministra T. Syryjczyka na progu 20-lecia, że „najlepszą polityką
przemysłową jest brak polityki przemysłowej”. Zgodnie z tą doktryną rozbito na
szczeblu centralnym funkcje państwowe w programowaniu przemysłu jako
całości. Na to miejsce powstała pustka, którą do dziś nie umiano wypełnić.
Usiłowano to zastąpić strategiami sektorowymi, zwłaszcza sektorowej
prywatyzacji, które zawiodły całkowicie, a jedynie wzmogły partykularyzmy
branżowe.
- Nie wykształciły się należycie instytucje samorządu branżowego takie
jak izby przemysłowe czy stowarzyszenia przemysłowe („industrial asociations”),
które są u nas oparte na zasadzie dobrowolności przystępowania do nich w
przeciwieństwie do wielu innych krajów, jak np. w USA. W każdym razie na
tym szczeblu nie wykształciły się jakiekolwiek funkcje programowania
przemysłu, stanowiące powszechną praktykę na zachodzie.
Wobec braku strategii przemysłowej, dostosowanej do specyficznych
warunków krajowych i odpowiadającej naszym interesom narodowym,
polityka poszczególnych rządów do 2015 r. skoncentrowała się wyłącznie na
realizacji zaleceń organizacji ponadpaństwowych i międzynarodowych, które
opierają się na wzorcach uniwersalnych. Zgodnie z tym przez 25 lat
realizowaliśmy tylko i niemal wyłącznie zalecenia Komisji Europejskiej, Banku
Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, konsensusu
waszyngtońskiego itp. W oparciu wyłącznie o uniwersalne wzorce nie można
jednak optymalnie rozwijać własnego przemysłu. Skuteczna i zapewniająca
sukces strategia przemysłowa zależy bowiem głównie od zdyskontowania
specyfiki warunków danego kraju, a nie tylko od wzorców uniwersalnych, które
nie zawsze pasują do warunków miejscowych.
W dodatku rząd Kazimierza Marcinkiewicza zlikwidował Rządowe
Centrum Studiów Strategicznych, które potencjalnie mogło podjąć takie zadanie.
Nie spełniło tej funkcji istniejące przez pewien czas Ministerstwo Gospodarki ze
względu na zupełne jego opanowanie przez doktrynę neoliberalną, całkowicie
przeciwną
jakiejkolwiek
formie
programowania
przemysłowego
długookresowego, nawet w formie powszechnie przyjętej i realizowanej w USA
(Plan of Action Programmes), stanowiącej dziś najbardziej nowoczesną formę
planowania strategicznego.
Przedstawione wyżej losy zakładów przemysłowych zbudowanych w
Polsce po II wojnie światowej potwierdzają, że transformacja ustrojowa podjęta
w Polsce po 1989 roku stała się w odniesieniu do państwowych przedsiębiorstw
przemysłowych procesem demontażu potencjału przemysłu polskiego z
wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami dla gospodarki. Konsekwencje
tak przeprowadzonej transformacji obrazują dane, ukazujące regres jaki ma
miejsce w gospodarce polskiej, a mianowicie:
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- przez wiele lat w obrotach towarowych Polski z zagranicą
występowała nadwyżka importu nad eksportem; np. w 2012 roku deficyt z tego
tytułu wyniósł 64,6 mld zł.
- deficyty w obrotach towarowych Polski z zagranicą przyczyniają się do
wzrostu zadłużenia kraju; dług Skarbu Państwa wzrósł z 266,8 mld zł. w 2000
roku do 701,8 mld zł. w 2010 roku oraz do 793,8 mld zł w 2012 roku,
- obsługa długu Skarbu Państwa pociąga za sobą wzrastające na ten cel
wydatki budżetu państwa; przykładowo wydatki te stanowiły w 2011 roku
12,3% wydatków w budżecie państwa, a w 2013 roku – ok. 13 %. Nadmiernie
więc wydatki te obciążają budżet państwa w porównaniu z innymi wydatkami;
przykładowo w 2013 r. znacznie mniej wydatkowano z budżetu państwa na
ochronę zdrowia (2,1%), na oświatę i wychowanie (0,5%), na szkolnictwo
wyższe (3,6%), na naukę (1,5%).
- kapitał zagraniczny jest właścicielem co najmniej 70% kapitału
podstawowego w bankach, około 50% kapitału podstawowego w przemyśle i
handlu oraz około 36% w informacji i komunikacji.
- ujemne saldo w tworzeniu dochodu narodowego Polski wzrosło w
2011 roku do 63,4 mld zł czyli o taką kwotę wyższe były transfery dochodów
zagranicę od transferów dochodów z zagranicy; wskazuje to na dużą skalę
transferów dochodów właścicieli zagranicznych uzyskiwanych od ich własności
w Polsce.
- zatrudnienie w przemyśle polskim zmalało z 4,6 mln w 1990 roku do
2,5 mln zatrudnionych w 2012 roku czyli o około 2,1 mln osób; bezrobocie
oscylowało przez wiele lat (do 2016 roku) na poziomie około 2 mln osób (z
dużym udziałem absolwentów szkół średnich i wyższych ); za granicę
wyemigrowało w poszukiwaniu pracy co najmniej 1,5 mln osób.
- udział przemysłu w tworzeniu dochodu narodowego zmalał z 42,6 %
w 1990 r. do 21,9 % w 2012 roku.
Najważniejszym, wręcz strategicznym wnioskiem z procesów
transformacji przemysłu w naszym kraju, może być stwierdzenie, że koszt tej
zmiany ustrojowej w postaci likwidacji zakładów i konsekwencji tego dla stanu
bezrobocia wcale nie musiał być tak wielki, gdyby nie popełniono zasadniczych
błędów. Przede wszystkim nie wykorzystano możliwości rewitalizacji i
przestawienia na inną produkcję, a także możliwości przekształcenia - zamiast
marnotrawnej likwidacji - wielu przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego poprzez
ich modernizacje z wykorzystaniem wysokich technik i technologii. Dlatego
regres przemysłowy Polski w 20-leciu transformacji jest bliższy katastrofie
przemysłowej niż normalnemu procesowi deindustrializacji, obserwowanemu
po osiągnięciu najwyższego poziomu rozwoju przemysłu, od którego jesteśmy w
Polsce jeszcze bardzo daleko. Skala tej likwidacji przekroczyła uzasadnione
granice i odbiegała od wyników w innych krajach, znajdujących się w procesie
transformacji, z wyjątkiem byłej NRD, gdzie likwidacja ta miała jeszcze bardziej
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ujemne następstwa niż u nas (ucieczka 2 mln ludzi na zachód Niemiec z terenów
byłej NRD).
Doświadczenia Polski w tym zakresie mogą być więc poważnym
ostrzeżeniem dla innych krajów. Można bowiem stwierdzić, że możliwe było
ochronienie znacznej części przemysłu zlikwidowanego po 1989 r. gdyby
spełniono co najmniej 6 zasadniczych warunków:
- gdyby opracowano strategię przemysłową na okres przejścia, a tym
samym określono, jakie elementy trzeba najbardziej chronić; w pierwszej
kolejności trzeba było utrzymać ochronę dla przemysłów wysokiej techniki.
Pozwoliłoby to nie dopuścić do tego, że największe straty poniósł przemysł
krajowy w dziedzinie tych przemysłów o kluczowym znaczeniu dla przyszłości.
Doświadczenie nasze wskazuje, że z tego punktu widzenia kluczowe znaczenie
ma ochrona własnego zaplecza i bazy badawczo-rozwojowej w przemyśle, co w
naszym przypadku zupełnie zaniedbano w przeciwieństwie np. do Chin, Szwecji,
Irlandii czy Izraela.
- gdyby utworzono wyspecjalizowany bank lub instytucję finansową,
opartą głównie na dochodach państwa z prywatyzacji, dla sfinansowania
restrukturyzacji przedsiębiorstw zagrożonych upadkiem, a mających szansę na
przeżycie i dostosowanie się do potrzeb przyszłości.
- gdyby od początku nie prowadzono polityki wspierania importerów
kosztem producentów krajowych oraz konsekwentnie realizowano politykę
wspierania popytu krajowego („fostering of domestic demand”) zalecaną przez teorię,
co wymagało jednak innej polityki dochodowej. A to wymagało prowadzenia
świadomej i aktywnej polityki państwa, czego zabrakło wobec pogrążania się
państwa w kryzysie.
- gdyby rozwinięto system praktykowany w wielu krajach świata,
polegający na wciąganiu kapitału zagranicznego do rozwiązywania problemów
krajowych za cenę określonych korzyści dla tego kapitału („decoy policy”). Wolne
strefy ekonomiczne, bez równoczesnego przyjęcia strategii przemysłowej, której
miałyby służyć, nie mogły się bowiem sprawdzić.
- gdyby zapewniono dłuższy okres na działania dostosowawcze z
wykorzystaniem w tym celu formuły „infant industries” oraz wykorzystując pomoc
zagraniczną, w pierwszym przypadku unijną, przede wszystkim dla dziedzin
promujących procesy modernizujące przemysł i gospodarkę, zamiast
dopuszczania do jej rozpraszania na inne cele.
- gdyby zastosowano specyficzne mechanizmy ekonomiczne
dostosowane do potrzeb takiego etapu, jak np. ochrona powierzchni i
infrastruktury przemysłowej przed wykorzystaniem na inne cele. Wystarczyłoby
wprowadzić za wzorem szeregu krajów na okres np. 10-letni zakaz
przekształcania powierzchni przemysłowej w działki pod budownictwo
mieszkaniowe, co mogło zmniejszyć rozmiary tej likwidacji co najmniej do 1/3.
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Podobną rolę mogłoby odegrać wprowadzenie sądowego trybu nadzoru nad
upadłościami i zwolnieniami grupowymi, jak to ma miejsce we Francji.
Potrzeba transformacji polskiego przemysłu i reindustrializacji kraju
Za podjęciem programu reindustrializacji Polski przemawia coraz
powszechniejsze przekonanie, że świat stoi w obliczu nowej fazy rozwoju
przemysłowego. Wynika to z trzech głównych przyczyn, a mianowicie tendencji
do ożywienia przetwórstwa przemysłowego (boosting manufacturing) i wejścia w
fazę masowej wymiany dotychczas stosowanych przemysłowych technologii
oraz nie notowanej dotychczas ekspansji przemysłu ekologicznego. Wyrażane
na ten temat poglądy dotyczą jedynie oceny skali tego przyspieszenia.
Najbardziej radykalny w tych ocenach jest wybitny ekonomista amerykański
Lester Thurow, który przewiduje „trzecią rewolucję przemysłową”. Ostatnio
mówi się o potrzebie budowy przemysłu 4.0. Bardziej umiarkowane są
przewidywania „The Economist”. Ale i on nie wyklucza możliwości rewolucji
przemysłowej opartej na nowych technologiach. W sumie przeważa pogląd, że
kolejna faza rozwoju przemysłowego jest nieuchronna.
Zadaniem państwa powinno zatem być podjęcie transformacji naszego
przemysłu i sformułowanie programu reindustrializacji kraju. Taki program
zawarty jest w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, firmowanej przez
Mateusza Morawieckiego, opracowanej gdy był on ministrem rozwoju, a
przyjętej przez rząd Beaty Szydło w 2017 r.4 Program ten jest już realizowany, za
wcześnie jednak na ocenę jego rezultatów. Czas pokaże, czy dzięki niemu udało
się odbudować i unowocześnić potencjał polskiego przemysłu. Należy tylko
sobie życzyć, by choć w części udało się powtórzyć dokonania wizjonera i
wybitnego polityka gospodarczego Eugeniusza Kwiatkowskiego5 –
przedwojennego twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego.
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Deindustrialisation after 1989
and the need for reindustrialisation in Poland
In the article, the author presents the scale of liquidation of industrial enterprises built
in the period of the PRL, which led to a significant deindustrialisation of Poland. It
shows the extent of the reduction of the industrial research and development base, as
well as the consequences of the adopted directions of ownership transformations in the
area of industry. The article also presents the causes of losses in Poland's industrial
potential. Based on the analysis, the need to transform the Polish industry and
reindustrialisation of the country was indicated.
Key words: Poland, systemic transformation, industry, deindustrialisation.
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GEOPOLITYCZNE RYZYKO ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI
IMPORTU ROPY NAFTOWEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ

Abstrakt:
Celem opracowania jest wyznaczenie i porównanie ryzyka geopolitycznego, z
jakim wiązało się zachowanie przez poszczególne państwa UE ciągłości importu ropy
naftowej, a w szczególności jej dostaw z Rosji do Polski, za rok 2010 oraz 2016, tj.
okres sprzed i po wydarzeniach, jakie zasadniczo wpłynęły na pogorszenie się
stosunków politycznych pomiędzy Federacją Rosyjską a Zachodem. Ww. ryzyko
reprezentowane jest przez wskaźnik GOMCR (ang. geopolitical oil market
concentration risc). Autor uzyskuje wyniki posiłkując się metodą wyznaczania GOMCR
przyjętą przez E. Gupta (2008), tj. dokonując syntezy dwóch współczynników: miary
uzależnienia państwa od importu ropy naftowej (odpowiada jej wskaźnik koncentracji
Herfindahla-Hirschmana, obliczony na podstawie wartości dostaw surowca i ich
kierunków) oraz miary ryzyka politycznego w państwach-dostawcach ww. surowca na
podstawie indeksu International Country Risc Guide. Rezultaty badania dowodzą, że
ryzyko GOMCR dla UE w 2016 roku utrzymało się na tym samym poziomie (jedynie
minimalny wzrost z 0,61 na 0,62) przy jednoczesnym obniżeniu o 8% (w stosunku do
roku 2010) wpływu, jaki miał na jego wartość rosyjski kierunek importu surowca. Polsce
z kolei udało się nieznacznie obniżyć ww. ryzyko (z 1,33 do 1,26 w 2016 roku). Nie
stało się to jednak kosztem wpływu na nie kierunku rosyjskiego, który pozostał na
niezmienionym poziomie, tj. 99% wpływu.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne UE, Federacja Rosyjska,
import ropy naftowej, koncentracja dostaw ropy naftowej, ryzyko geopolityczne.
Wprowadzenie
We współczesnym świecie ropa naftowa zajmuje kluczowe miejsce w
polityce energetycznej państw. Te z nich, które nie są w stanie zabezpieczyć
wewnętrznej konsumpcji tego surowca z produkcji własnej, zadbać muszą o
jego dostawy z zewnątrz. Z takich właśnie państw składa się Unia Europejska,
która obok Stanów Zjednoczonych, jest największym konsumentem ropy
naftowej. Razem regiony te zużywają 46% jej światowej produkcji (ok. 41,726
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bbl dziennie), przy jednoczesnej czterokrotnie niższej produkcji1. Będąc więc
importerem ropy naftowej (zarówno jako Polska, jak i UE) przychodzi nam
zmagać się z kluczowym wyzwaniem na przedmiotowej płaszczyźnie handlu, a
mianowicie zapewnieniem dostaw surowca od producentów, którymi to są w
większości państwa o znacznie niższym od naszego współczynniku porządku
polityczno-prawnego bądź wyższym ryzyku jego wewnętrznej degradacji. Te
czynniki z kolei (o czym można wnioskować na podstawie chociażby wydarzeń
ostatniej dekady, a przede wszystkim skutków tzw. arabskiej wiosny – Lynch,
20132) niemal zawsze wpływają na rynek produkcji paliw. Do państw wysokiego
ryzyka politycznego zaliczyć możemy m.in. kraje Bliskiego Wschodu jak i
najbliższą nam pod kątem handlu surowcami energetycznymi Federację
Rosyjską.
Handel ropą naftową ma kluczowe znaczenie w energetyce większości
państw – charakteryzuje go wysoka dochodowość, ale również bez wątpienia
niezwykła wrażliwość. Na jego ciągłość i ceny wpływają (poza czynnikami
technicznymi, a wśród nich m.in. zmiany wielkości produkcji, problemy z
transportem) także polityka wewnętrzna państwa-producenta oraz stan
stosunków między importerem a eksporterem. Wspomnianą wyżej dekadę
postrzegać należy właśnie jako okres obfitujący w wydarzenia należące do sfery
wpływu polityki na handel ropą naftową. Poza falą społecznego wzburzenia na
Bliskim Wschodzie, która wpłynęła na zmiany na najwyższych szczeblach władz
większości państw w tej części świata, bliżej nas miała miejsce aneksja Krymu
przez Rosję (marzec 2013 r.) oraz jej udział w stymulowaniu konfliktu na
wschodzie Ukrainy, co poniekąd trwa do dziś. Import ropy naftowej był przez
ostatnie lata postrzegany przez UE m.in. właśnie z perspektywy
niejednoznacznych relacji z Rosją – w zależności od państwa uznawano je za
mniej lub bardziej trudne (w przypadku Polski relacje te były zdecydowanie
chłodne). Niełatwe relacje z Europą były niewątpliwie źródłem agresywnego
działania Rosji na zewnątrz przy jednoczesnym braku transparentności w
kontaktach z Europą. Przykładami niech będą m.in. związki z tzw. zielonymi
ludzikami i zajęcie przy ich pomocy Półwyspu Krymskiego, czy zestrzelenie nad
terytorium Ukrainy samolotu pasażerskiego malezyjskich linii lotniczych.
Źródłem braku porozumienia UE z Rosją stały się ponadto panujące w tym
kraju niedemokratyczne rządy, korupcja oraz niestabilny porządek prawny.
Oszacowano na podstawie danych nt. produkcji (za 2016 r.) i zużycia ropy naftowej (za
2013–2014 r.) pochodzących kolejno ze źródeł: CIA, The World Factbook i Index Mundi,
Europe Crude Oil Consumption by Year (zob. Bibliografia).
2
Arabska wiosna, arabska wiosna ludów – zapoczątkowana pod koniec 2010 r. w Tunezji
fala protestów, która do końca 2012 r. przeniosła się do 19 państw Bliskiego Wschodu i
Afryki Północnej. Skutkami masowych protestów były w zależności od kraju m.in. obalenie
władz (Tunezja), wybuch wojny domowej (Syria, Libia) czy zmiany w rządzie (Jordania,
Maroko, Oman). Więcej informacji nt. arabskiej wiosny ludów w przywołanej książce.
1
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Polska okazała się jednym z wielu europejskich państw-importerów, które w
efekcie podobnych zachowań FR postanowiły radykalnie zmniejszyć poziom
swojego uzależnienia od dostaw ropy i gazu z tego kierunku. Taka decyzja była
ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że Rosja od
dekad była (i nadal pozostaje) głównym zapleczem surowcowym Europy – w
2010 r. eksportowała do Europy 35% ropy naftowej, 32% gazu ziemnego oraz
27% węgla kamiennego (Matzke, 2014)3. Analiza efektów działań UE z okresu
2010-2016 mających na celu zmniejszenie uniezależnienia się od importu ropy
naftowej z państw o wysokim wewnętrznym ryzyku politycznym (w tym Rosji),
pozwoli na rozwiązanie głównego problemu badawczego. Jest nim odpowiedź
na pytanie, jak zmieniło się geopolityczne ryzyko UE oraz (odrębnie)
Polski, związane z zachowaniem ciągłości importu ropy naftowej w
latach 2010 i 2016, a w szczególności jej dostaw z Rosji do Polski.
Głównym celem badania jest więc określenie różnicy między
ryzykiem geopolitycznym, z jakim wiązało się zachowanie przez
poszczególnych członków UE ciągłości importu ropy naftowej, w roku
2010 i w roku 2016, a w szczególności jej dostaw z Federacji Rosyjskiej do
Polski. Powyższy cel udaje się osiągnąć przy wykorzystaniu obliczeń
pochodzących z Oil Vulnerability Index (OVI, wskaźnik wrażliwości państwa na
przerwy w dostawach ropy naftowej4) – narzędzia zaprojektowanego
i zastosowanego po raz pierwszy przez Eshitę Guptę w opracowaniu Oil
vulnerability index of oil-importing countries (Gupta, 2008: 1195–1211). Oryginalnie
OVI dostarczyło autorowi wyników o poziomie wrażliwości wybranych państw
na ewentualne zakłócenia w imporcie ropy lub nagłe zwiększenie jej ceny na
rynku. Badania E. Gupty objęły dane dotyczące 26 wybranych państw za rok
2004. Wyznaczenie i porównanie ryzyka geopolitycznego dla zachowania
ciągłości importu ropy naftowej, stanowiło natomiast fragment obliczeń w
ramach OVI E. Gupty. Badania przedstawione w niniejszym artykule mają na
celu uzyskanie szacunkowych danych o geopolitycznym ryzyku zachowania ciągłości
importu ropy naftowej, przy czym autor patrzy przez pryzmat przyjętej w OVI
metody obliczania geopolitycznego ryzyka koncentracji rynku ropy naftowej (z ang.
geopolitical oil market concentration risk – GOMCR). W rezultacie niniejszych badań
uzyskano dane GOMCR dla państw członkowskich UE za lata 2010 i 2016.
Zostały one następnie uśrednione i porównane, zarówno z innymi wynikami
uzyskanymi w tym samym badaniu, jak i wynikami E. Gupty dla wybranych
państw za 2004 r., po czym na podstawie powyższego postawiono nowe
wnioski.

Powołanie się w tym miejscu na dane z roku 2010 nie jest przypadkowe i odnosi się do
przyjętego w niniejszym artykule okresu objętego badaniami.
4
Tłumaczenie własne.
3
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Wskaźnik wrażliwości na przerwy w dostawach ropy naftowej (OVI) oraz
wskaźnik geopolitycznego ryzyka koncentracji rynku ropy naftowej
(GOMCR) wg E. Gupty
Wskaźnik OVI informuje, na ile dane państwo importujące ropę
naftową jest wrażliwe na ewentualne zakłócenia w dostawach tego surowca bądź
nagłe zwiększenie jego ceny na rynku (Gupta, 2008: 1195–1211). Autor
przeanalizował dane za 2004 r. dla 26 wybranych państw z regionów
charakteryzujących się wysokim współczynnikiem konsumpcji ropy naftowej, tj.
łącznie 80% w skali światowej – Europy, Azji Pacyficznej i Ameryki Północnej5.
Do grupy czynników mających wpływ na wartość OVI zaliczały się cztery
związane z ryzykiem rynkowym (stosunek wartości importu ropy do PKB,
stosunek konsumpcji ropy do PKB, PKB per capita, udział ropy w całkowitym
zapotrzebowaniu na energię) oraz trzy dotyczące ryzyka po stronie dostaw
(stosunek rezerw ropy do jej konsumpcji, płynność rynku oraz geopolityczne
ryzyko koncentracji rynku ropy naftowej). OVI jest średnią ważoną wyników dla
wszystkich ww. siedmiu współczynników. Im wartość OVI stawała się wyższa,
tym dane państwo było bardziej wrażliwe na wahania dostaw ropy naftowej6.
Wyniki dla poszczególnych państw zostały sprowadzone do skali od 0
(minimalna wrażliwość) do niewiele ponad 1 (całkowite uzależnienie). Autor
przedstawił rezultaty badania w czterech grupach różniących się od siebie skalą
wrażliwości przyporządkowanych do nich państw – patrz tabela nr 1. Polska
znalazła się w grupie drugiej z wynikiem 0,81 (tj. średnia znaczącej wrażliwości
OVI) – uplasowaliśmy się pomiędzy Słowacją (0,75) i Turcją (0,82) oraz
znacznie poniżej średniej europejskiej, jaka wyniosła 0,63 pkt.
W momencie publikacji Gupta zaprezentowała najbardziej
wszechstronne ówcześnie podejście do kwestii badania wrażliwości paliwowej
państw. Wszechstronne oznacza w tym przypadku m.in. precyzyjne
uwzględnienie w swoich obliczeniach czynnika ryzyka politycznego
w poszczególnych
państwach-producentach
ropy
naftowej,
którego
prezentowanie w wartościach liczbowych jest wyzwaniem ze względu na stale
pojawiające się wątpliwości dotyczące metod ujmowania polityki w liczbach. W
celu zmaksymalizowania wiarygodności swoich badań E. Gupta wykorzystała w
swojej pracy dane International Country Risk Guide (ICRG) – jednego
z najbardziej znanych źródeł szacunków nt. ryzyka politycznego
w poszczególnych państwach.

USA, Korea Południowa, Japonia, Niemcy, Indie, Włochy, Francja, Chiny, Hiszpania,
Holandia, Belgia, Turcja, Szwecja, Grecja, Polska, Portugalia, Filipiny, Szwajcaria,
Finlandia, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Australia, Nowa Zelandia, Irlandia.
6
Szczegóły dot. obliczeń dla każdego z siedmiu powyższych współczynników do wglądu w:
„Gupta, 2008”.
5
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Wykres 1: Współczynnik wrażliwości paliwowej (oil vulnerability index, OVI) wg
E. Gupty dla 26 wybranych państw podanych kolejno wg regionów o najwyższym
współczynniku konsumpcji ropy naftowej: Azja Pacyficzna, Ameryka Północna, Europa

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gupta, (2008: 1195–1211).
Tabela 1: Wyniki OVI za 2004 r. dla 26 wybranych państw wg E. Gupty
Średnia najwyższej
Średnia znaczącej
Średnia niskiej
Średnia najniższej
wrażliwości OVI =
wrażliwości OVI =
wrażliwości OVI =
wrażliwości OVI =
1,003
0,810
0,562
0,389
Filipiny
Grecja
Chiny
Austria
Korea Południowa
Czechy
Węgry
Francja
India
Portugalia
Belgia
Niemcy
Turcja
Finlandia
Stany Zjednoczone
Polska
Nowa Zelandia
Szwecja
Słowacja
Włochy
Australia
Hiszpania
Holandia
Japonia
Irlandia
Szwajcaria
Źródło: opracowanie własne na podstawie Gupta (2008).

Uwzględnienie ryzyka politycznego ICRG w obliczeniach Gupty
odbywało się w ramach ostatniego z siedmiu wymienionych wyżej czynników
OVI – geopolitycznego ryzyka koncentracji rynku ropy naftowej (geopolitical oil
market concentration risk, GOMCR), i to ono (a dokładniej technika jego
wyznaczania) stanowi metodę badawczą zastosowaną w niniejszym artykule.
Ponadto można je (tj. GOMCR) inaczej określić jako geopolityczne ryzyko
zachowania ciągłości importu ropy naftowej i pod taką nazwą będzie również
przywoływane w kolejnych częściach tekstu.
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Koncentracja rynku oznacza tyle co podział danego rynku pomiędzy
producentami (dostawcami) określonego dobra. Poziom koncentracji będzie
więc tym większy, im większa część rynku będzie obsługiwana przez jednego
producenta. Rynek skoncentrowany w 100% będzie rynkiem monopolisty, a
wraz ze spadkiem tego poziomu będziemy mieli do czynienia z coraz większą
konkurencyjnością (Kwiatkowska, 2014: 190–191)7. Na tej samej zasadzie
obliczany jest poziom dywersyfikacji importu ropy naftowej przez poszczególne
państwa. Za przykładem Gupty w kolejnych obliczeniach posłużył do tego celu
wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI). W roli producentów występują
państwa-eksporterzy, a w roli rynku – państwo-importer. Ma miejsce zależność
ujemna pomiędzy poziomem geograficznego zdywersyfikowania dostaw ropy
naftowej a ryzykiem wystąpienia negatywnych skutków niespodziewanych
przerw w jej dostawie – im większa liczba kierunków, z których importer może
sprowadzić surowiec o podobnym wolumenie, tym mniejsza szansa, że
zamknięcie jednego kanału zagrażać będzie jego stabilności paliwowej.
GOMCR powstaje w wyniku połączenia poziomu zdywersyfikowania importu
ropy w poszczególnych państwach (HHI) oraz wyników ryzyka politycznego wg
ICRG państw-eksporterów. Stąd też właśnie opisać go można jako wskaźnik
geopolitycznego ryzyka zachowania ciągłości importu ropy naftowej.
Odniesienie do słowa geopolityka uzasadnione jest połączeniem ze sobą w
GOMCR kategorii geograficznej (dywersyfikacja dostaw surowca z różnych
kierunków) oraz politycznej (dane ICRG) (Sykulski, 2014: 16–20). Tabela 2
przedstawia wyniki GOMCR opublikowane przez E. Guptę dla wspomnianych
już wyżej 26 badanych państw za rok 2004.
Tabela 2: Wyniki dla GOMCR dla wybranych państw za rok 2004
Państwo
GOMCR
Państwo
GOMCR
Australia
0,061
Belgia
0,415
Nowa Zelandia 0,231
Czechy
1,041
Japonia
1,416
Finlandia
0,981
Korea Płd.
0,982
Francja
0,396
Indie
0,536
Włochy
0,594
Chiny
0,081
Hiszpania
0,542
Filipiny
1,319
Węgry
0,791
USA
0,196
Irlandia
0,620
Austria
0,536
Holandia
0,375
Źródło: opracowanie własne na podstawie Gupta (2008).

Państwo
Polska
Turcja
Słowacja
Szwecja
Szwajcaria
Portugalia
Grecja
Niemcy

GOMCR
1,214
0,764
1,166
0,301
1,314
0,552
0,913
0,358

Z upływem dekady OVI nie straciło na wiarygodności – zarówno
obliczanie go na podstawie współczynników ryzyka rynkowego, jak i – co

7

Szczegółowo nt. teorii koncentracji rynku w przywołanym artykule.
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najbardziej istotne z punktu widzenia przedmiotu i metody badań zastosowanej
w niniejszym opracowaniu – ryzyka geopolitycznego.
Realizacja badań
Wskaźnik GOMCR, jaki uzyskujemy w toku badania dla poszczególnych
państw UE za lata 2010 i 2016, jest jednym z siedmiu współczynników OVI.
Wartość tego współczynnika jest zagregowaną składową:
 stopnia uzależnienia danego państwa od importu ropy,
 dywersyfikacji kierunków dostaw ropy naftowej,
 ryzyka politycznego w państwach-eksporterach surowca.
Wyżej wymienione punkty będą wyliczane w takiej właśnie kolejności.
Równolegle do rezultatów obliczone zostaną ponadto wyniki dotyczące
zależności pomiędzy Polską a FR, a mianowicie:
 stopień uzależnienia Polski od importu rosyjskiej ropy naftowej;
 udział kierunku rosyjskiego w poziomie zdywersyfikowania
polskiego importu ropy naftowej;
 udział ryzyka politycznego FR w GOMCR wyliczonym dla Polski.
W wyniku porównania rezultatów za lata 2010 i 2016 – poza ogólnym
obrazem zmian, jakie nastąpiły w ramach GOMCR dla UE – dowiadujemy się
ponadto, jaki wpływ na te zmiany wywarły import rosyjskiej ropy oraz poziom
ryzyka politycznego w tym kraju. Taką formę przedstawienia rezultatów przyjęto
ze względu na istotne znaczenie relacji polityczno-gospodarczych pomiędzy
Rosją a Polską oraz pozostałymi państwami unii.
Pierwszym krokiem w naszych obliczeniach było wyznaczenie stopnia
uzależnienia państwa n od importu ropy. Wyniki dla powyższego są
stosunkiem wielkości rocznego importu surowca przez dane państwo do
całkowitej jego konsumpcji w tym samym okresie. Analogicznie wyznaczono
ponadto stopień uzależnienia danego państwa od ropy z kierunku rosyjskiego –
ze stosunku wyłącznie importu surowca z Rosji do jego rocznej konsumpcji.
Podstawowym źródłem danych nt. wartości i kierunków importu ropy naftowej
do UE były bazy EUROSTAT8. Tabela nr 3 zawiera wyniki obliczeń dla
powyższego.

Wykorzystano dane z tabel o sygnaturach nrg_110a (wielkość produkcji własnej oraz
konsumpcji ropy naftowej przez wybrane państwa za poszczególne lata) oraz nrg_123a
(wielkość importu ropy naftowej z wybranego państwa za poszczególne lata). Wspomniane
tabele pozwalają wygenerować dane za okres od roku 1990 do maksymalnie 2016 – zgodnie
z dostępem notowanym na grudzień 2018 r.
8
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Tabela 3: Poziom uzależnienia Polski od importu ropy naftowej ogółem i z Rosji za lata
2010 i 2016
2010
2016
Różnica
Konsumpcja
22633,30
25541
2907,70
Produkcja własna
680,80
991,90
311,10
Wielkość importu ogółem
22688
24573
1885
Wielkość importu z Rosji
21113
20707
−406
Poziom uzależnienia Polski od
1,0
0,96
−0,04
importu ropy naftowej ogółem9
Poziom uzależnienia Polski od
0,93
0,81
−0,12
importu ropy naftowej z Rosji
Źródło: obliczenia własne na podstawie EUROSTAT 10.
* Wartości podane w tys. ton.

W przypadku Polski należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia
sytuacji, w której konsumpcja wynosi mniej niż wielkość importu ropy plus jej
produkcja własna. Z powyższego przykładu wynikałoby, że w 2010 r.
skonsumowaliśmy (tj. przetworzyliśmy we własnych rafineriach) mniej ropy niż
jej sprowadzono. Różnicę tę tłumaczy dodatkowa aktywność, jaką jest eksport
ropy naftowej przez państwo, które ją z reguły importuje – jego wartość jest
zwykle niewielka, ale może występować, gdy państwu bardziej opłaca się (ze
względu np. na różnice w premiach11) sprzedać własny surowiec i zastąpić go
sprowadzanym. W celu określenia wpływu takiej aktywności państwa (tj.
eksportu ropy naftowej) na rezultaty badań przyjęto założenie, że europejskie
państwa-importerzy prowadzą sprzedaż ropy za granicę na własną
odpowiedzialność. Intencją tego typu działań jest chęć osiągnięcia przez nie
zysku na różnicach cenowych, co generuje jednak konieczność uzupełnienia
powstałej różnicy importem odpowiednio większego wolumenu ropy naftowej.
Podsumowując – państwo-importer, prowadząc sprzedaż surowca za granicę,
samo decyduje o zwiększeniu poziomu swojego uzależnienia od jego importu.
Nie byłoby właściwym posunięciem pomniejszanie dla potrzeb obliczeń np.
wartości zaimportowanego surowca o jego wartość wyeksportowaną, która
początkowo należała do państwa-importera i równie dobrze mogłaby pozostać
Stosunek importu (zarówno ogólnego, jak i z Rosji) do konsumpcji za dany rok to tyle co
iloraz tych dwóch wartości. Wynik zbliżony do 1 oznacza wysokie uzależnienie od importu,
zbliżony do 0 – niskie.
10
Zob. przypis nr 8.
11
Premia jest dodatkowym zakontraktowanym składnikiem ceny za określoną wartość
(zwykle tonę) ropy naftowej bądź innego produktu ropopochodnego, którą kupujący płaci
sprzedającemu. Tak jak głównym składnikiem ceny jest wartość surowca wynikająca z
powszechnych notowań, tak wysokość premii uzgadniana jest przez kupującego i
sprzedającego. Z reguły jest ona tym wyższa, im wyższe koszty transferu produktu (jeżeli to
sprzedający zobowiązał się go opłacić) oraz ile na danej transakcji sprzedający zamierza
dodatkowo zarobić.
9
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w kraju. Najważniejszą daną jest w tej sytuacji odnotowana wartość ropy
zaimportowanej, która to stanowi z założenia wyznacznik tego, na ile dany kraj
potrzebował zakupu takiej, a nie innej jej ilości, tj. od importu jakiej był
uzależniony. Kierując się podobnym wyjaśnieniem, postanawiamy wyłączyć
z obliczeń wartość ropy, jaką państwa UE zdecydowały się w latach 2010 i 2016
wyeksportować za granicę.
Kolejnym krokiem w badaniu było wyznaczenie dla poszczególnych
państw stopnia zdywersyfikowania ich kierunków importu ropy naftowej.
Jako podstawowe narzędzie do powyższego wykorzystany został wskaźnik
Herfindahla-Hirschmana (nazywany również indeksem HerfindahlaHirschmana, HHI) – popularne narzędzie służące do badania poziomu
konkurencji poprzez zsumowanie kwadratów udziałów wszystkich podmiotów
na danym rynku (Czarny, Rapacki, 2002). Na tej samej zasadzie HHI odnosi się
do kwestii dywersyfikacji kierunków importu ropy naftowej poprzez
podstawienie w miejsce tych podmiotów poszczególnych państw-eksporterów, a
w miejsce rynku – konkretnego państwa-importera.
Również do tej części obliczeń głównym źródłem najbardziej
szczegółowych danych okazał się EUROSTAT – dla każdego państwa
wyodrębniono dane nt. wielkości i kierunku, z jakiego w danym roku
importowało ono ropę naftową. Wielkość importu z danego kierunku
przedstawiono następnie w postaci części jego udziału w całkowitym zużyciu
ropy naftowej przez to państwo za lata 2010 i 2016. Całkowite zużycie surowca
jest sumą jego importu i produkcji własnej. Poniżej tabeli przedstawiono od razu
obliczenia wskaźnika HHI za badane lata dla Polski.
Tabela 4: Udział poszczególnych kierunków importu ropy naftowej do Polski oraz jej
produkcji własnej w ogólnym jej zużyciu za lata 2010 i 2016
POLSKA
Wielkość
importu
(tys. ton, kT)
21113
1226
166
183

Produkcja własna

2010
Udział
w całkowitym
zużyciu (%)
90,35
5,25
0,71
0,78

680,80

Udział w
całkowitym zużyciu
(%)
2,91

Razem
23368,80

100

Kierunek
importu
Rosja
Norwegia
Wielka Brytania
pozostałe12

991,90

2016
Udział
w całkowitym
zużyciu (%)
81
5,97
5,75
1,12
0,72
0,69
0,88
Udział w
całkowitym
zużyciu (%)
3,88

Razem
25564,90

100

Wielkość
importu
(tys. ton, kT)
20707
1525
1470
287
184
177
223
Produkcja własna

Źródło: opracowanie własne na podstawie EUROSTAT.
12
13

Kolejno: Kolumbia – 97 tys. ton, Dania – 85.
Kolejno: Nigeria – 89 tys. ton, Azerbejdżan – 84, Litwa – 48, Węgry – 2.
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HHI dla Polski za rok 2010:

0,8192 ≈ 0,82 (z czego 0,8163 to składowa współczynnika
reprezentująca kierunek rosyjski)
HHI dla Polski za rok 2016:

0,6632 ≈ 0,66 (z czego 0,6561 to składowa współczynnika
kierunek rosyjski)

reprezentująca

Jak wynika z powyższych obliczeń, współczynniki HHI dla
poszczególnych państw UE będą operowały w skali od najmniejszych wartości
powyżej 0 (maksimum dywersyfikacji) do 1, które oznacza tyle co jej całkowity
brak.
Do przeprowadzenia ostatniego etapu badań (tj. wyznaczenia
współczynnika GOMCR dla poszczególnych krajów UE) niezbędne są dane
dot. ryzyka politycznego w każdym państwie-eksporterze ropy naftowej.
Za przykładem Gupty zostały one wyznaczone na podstawie
International Country Risk Guide (ICRG) wydawanego przez PRS Group14.
Ryzyko polityczne dla poszczególnych eksporterów obliczono przy
wykorzystaniu danych ICRG opublikowanych przez Bank Światowy15 i
przedstawionych w postaci sześciu równoległych ocen dla każdego państwa n, z
których każda odnosi się do innego zestawu czynników ryzyka politycznego w
danym kraju: (1) Voice and Accountability (VA, w tym Military in Politics, Democratic
Accountability), (2) Political Stability and Absence of Violence (PV, w tym Government
Stability, Internal Conflict, External Conflict, Ethic Tensions), (3) Government Effectiveness
(GE, w tym Bureaucratic Quality), (4) Regulatory Quality (RQ, w tym Investment
Profile), (5) Rule of Law (RL, w tym Law and Order), (6) Control of Corruption (CC,
w tym Corruption)16. Wyżej wymienione wyniki dla wszystkich państweksporterów ropy do UE zostały zagregowane zgodnie z metodologią badań
ICRG i dostępne do wglądu w załączniku nr 2. By zachować niezbędną dla celu
PRS Group jest jedną z najbardziej popularnych w skali światowej firm zajmujących się
obliczaniem i prognozowaniem ryzyka politycznego i ekonomicznego, której jednym z
czołowych produktów jest właśnie indeks ICRG. Więcej informacji nt. podmiotu znajduje
się na jego stronie internetowej (zob. Bibliografia).
15
Dostęp do danych ICRG wraz ze szczegółowym opisem przebiegu badań dostępny jest
odpłatnie na stronie wydawcy. Za pośrednictwem strony internetowej Banku Światowego
(zob. Bibliografia) możliwy jest natomiast wolny dostęp do wybranych wyników ICRG z
informacją o czynnikach, na podstawie których zostały one wyznaczone.
16
Czynniki szczegółowo opisano w metodologii badań nad ICRG, do której możliwy jest
wolny dostęp za pośrednictwem strony www.prsgroup.com.
14
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badania jednorodność skali wyników HHI i ICRG, dla ICRG zostały one –
analogicznie do oryginalnych obliczeń Gupty – podstawione do wzoru:

gdzie
to dana uzyskana po zagregowaniu wyników ryzyka
politycznego opublikowanych przez Bank Światowy, a
jest jej
skompresowaną wartością. O szczegółowym opisie sposobu wyżej
scharakteryzowanej agregacji
i obliczaniu
traktuje
załącznik nr 1. W tabeli 5 przedstawiono końcowe dane
dla
wybranych państw-eksporterów. Operują one w przedziale od 1,15 (minimalne
odnotowane ryzyko polityczne – Norwegia w 2010 r.) do 2,37 (ryzyko bardzo
wysokie – Jemen w 2016 r.).
Tabela 5: Zagregowane wyniki ryzyka politycznego w wybranych państwacheksporterach ropy naftowej do UE wg ICRG za lata 2010 i 2016
Współczynnik
Współczynnik
ryzyka politycznego
ryzyka politycznego
Państwo
2010
2016
Państwo
Algeria
1,63
1,81
Kuwejt
Arabia
Saudyjska
1,41
1,49
Libia
Brazylia
1,52
1,66
Niemcy
Egipt
1,7
1,81
Nigeria
Francja
1,31
1,48
Norwegia
Holandia
1,16
1,17
Rosja
Irak
2,09
2,29
Stany Zjednoczone
Iran
1,94
1,66
Wenezuela
Kanada
1,19
1,17
Wielka Brytania
Kazachstan
1,4
1,65
ZEA
Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń z załącznika nr 1.

2010
1,38

2016
1,54

1,45
1,23
2,09
1,15
1,62
1,23
2,15
1,26
1,25

1,9
1,22
2,15
1,17
1,9
1,18
2,29
1,22
1,33

Ostatnim etapem badania jest wyznaczenie dla poszczególnych państw
UE współczynnika GOMCR. Za przykładem OVI ten współczynnik jest sumą
iloczynów poszczególnych składowych HHI dla danego państwa UE (tj.
podniesionej do potęgi każdej kolejnej wartości importu ropy do państwa n z
poszczególnych państw-eksporterów) oraz współczynnika ryzyka politycznego
każdego kolejnego państwa-eksportera. Poniżej znajdują się
właściwe obliczenia w odniesieniu do Polski.
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Współczynnik geopolitycznego ryzyka koncentracji rynku dla Polski za rok 2010:

1,33
Współczynnik geopolitycznego ryzyka koncentracji rynku dla Polski za rok 2016:

1,26
Rezultaty badań - Współczynnik GOMCR dla państw UE
Rezultaty obliczeń w ramach GOMCR prezentuje tabela 6. Do grupy
państw o najniższym za 2016 rok geopolitycznym ryzyku koncentracji rynku
ropy naftowej, a inaczej – geopolitycznym ryzyku zachowania ciągłości importu
tegoż surowca, zaliczają się kolejno Dania (z wynikiem 0,08), Wielka Brytania
(0,11), Hiszpania (0,14), Francja (0,16) oraz Włochy (0,17). Analogiczna lista za
rok 2010 wyglądała podobnie: Dania (0,02), Wielka Brytania (0,11 – bez zmian),
równolegle Portugalia i Hiszpania (po 0,17) oraz Włochy (0,19).
Na wstępie części dotyczącej państw najbardziej wrażliwych należy
odnotować, że sześć państw spośród krajów UE w ogóle nie wydobywa ani nie
importuje ropy naftowej (Cypr, Estonia, Luksemburg, Łotwa, Malta, Słowenia).
W efekcie ich wewnętrzne rynki paliw uzależnione są od importu produktów
gotowych do dystrybucji klientom detalicznym. W takiej sytuacji nie można
kwalifikować ich jako uzależnionych od importu ropy czy chociażby
podlegających geopolitycznemu ryzyku koncentracji rynku tego surowca –
wewnętrzne ryzyko polityczne FR nie wpłynie na sprzedaż rosyjskiej ropy
Łotwie, skoro tego typu handel nie występuje. Z tego też względu dla
wspomnianych państw – których wspólnym mianownikiem jest skądinąd
niewielkie terytorium oraz minimalny w skali Europy odsetek mieszkańców
(łącznie ok. 142 tys. km2, tj. 3,2% terytorium UE, oraz 7,208 mln ludności, tj.
1,4% obywateli UE) – nie wyznaczono GOMCR. W efekcie powinny one być
rozpatrywane równolegle do pozostałych członków UE. Ich położenie plasuje
jednak rynki paliwowe tych państw jako wyjątkowo wrażliwe – w całości
uzależnione od dostaw konkretnych paliw z zewnątrz, co wiąże się z relatywnie
wyższymi kosztami w porównaniu do zakupu wolumenu nieprzetworzonej ropy
potrzebnej do produkcji tej samej ilości np. benzyn, oleju napędowego, paliwa
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lotniczego itd.17 Brak przemysłu rafineryjnego w przypadku tych sześciu państw
nie wynika bynajmniej z dobrowolnej decyzji, a z racji ograniczonych mocy
budżetowych.
Wśród państw najbardziej wrażliwych wg GOMCR w 2016 znalazły się:
Słowacja (1,89), Finlandia (1,5), Litwa (1,37), Polska (1,26) oraz Bułgaria (1,10).
Z kolei na początku dekady lista ta przedstawiała się następująco: Słowacja
(1,61), równolegle Litwa i Bułgaria (po 1,54), Finlandia (1,44) oraz Polska (1,33).
Mimo delikatnego obniżenia ryzyka GOMCR dla Polski na przestrzeni
badanych sześciu lat (o 0,07, patrz wykres 3), jego poziom nadal utrzymuje się
znacznie powyżej średniej UE, zdającej się zachowywać w miarę stabilny
poziom ryzyka GOMCR o wartości niewiele ponad 0,6.
Okres badanych sześciu lat jest stosunkowo niewielki z perspektywy
czasu, jaki trwa od momentu zainicjowania budowy do uruchomienia nowej
infrastruktury przesyłu ropy bądź gazu, pozwalającej dywersyfikować kierunki
ich dostaw (tj. wpłynąć na indeks HHI – pierwszy komponent GOMCR).
Skuteczniej na wynik GOMCR dla danego państwa może w tym okresie
wpłynąć jego drugi, pasywny (tj. niezależny od państwa-importera) składnik,
jakim jest poziom ryzyka politycznego w państwie-eksporterze. Najbardziej
pozytywne zmiany w poziomie geopolitycznego ryzyka koncentracji rynku ropy
za te lata nastąpiły w przypadku niżej wymienionych państw: Bułgaria (spadek
ryzyka w 2016 r. o 0,44, tj. o 29% w porównaniu do roku 2010), Chorwacja
(spadek o 0,42, tj. o 67%), Węgry (spadek o 0,25, tj. o 20%) oraz Litwa (spadek
o 0,17, tj. o 11%). Z kolei najwyższy wzrost geopolitycznego ryzyka koncentracji
rynku ropy zaobserwowano w: Irlandii (wzrost ryzyka w 2016 r. o 0,42, tj. o
88% w porównaniu do roku 2010), Słowacji (wzrost o 0,28, tj. o 17%), Grecji
(wzrost o 0,17, tj. o 51%) oraz Holandii i Czechach (wzrost po 0,16, tj. kolejno
o 67% i 22%).
Odnotowana średnia zmian GOMCR dla UE to wzrost geopolitycznego
ryzyka jedynie o 0,01 (w 7 siedmiu państwach ryzyko to spadło, w 15 wzrosło, a
bez zmian pozostało jedynie w Wielkiej Brytanii18 – patrz wykres 3). Polska w
tym zestawieniu zanotowała jeden z wyższych (zaraz po Litwie) spadków ryzyka
geopolitycznego GOMCR (o 0,07, tj. o 5,26% w porównaniu do 2010 r.). Nie
zmienia to faktu, że wciąż pozostajemy w czołówce UE pod kątem poziomu
geopolitycznego ryzyka koncentracji rynku (informacja o wyłącznym wpływie na
ten poziom importu rosyjskiej ropy naftowej w dalszej części artykułu).
Marża producenta danego paliwa jest tylko jednym ze składników zwiększających jego
cenę. Zakup gotowych paliw wiąże się również z odprowadzeniem producentowi
wspominanej uprzednio premii. Ponadto, w zależności od przyjętych w danym kontrakcie
warunków dostawy i podziału ryzyka wg reguł Incoterms 2010, kupujący ponosi zazwyczaj
kolejne koszty transferu produktu do własnej bazy paliwowej.
18
W średniej i w zestawieniu nie uwzględniono wspominanych już wyżej sześciu państw
nieposiadających przemysłu rafineryjnego.
17
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Wykres 2: Wyniki obliczeń wskaźnika geopolitycznego ryzyka koncentracji rynku ropy
naftowej dla poszczególnych państw UE19

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Uzyskane przez nas wybrane wyniki GOMCR można porównać z tymi,
jakie dla niektórych państw UE obliczyła Gupta za rok 2004. Dane z tych
dwóch źródeł połączone zostały w tabeli 6. Bilans podobnego zestawienia
przedstawia się na korzyść państw UE20 - w porównaniu do 2004 r. poziom
Podana na wykresie nr 2 średnia dla UE za lata 2010 i 2016 stanowi średnią arytmetyczną
wszystkich wyników GOMCR dla państw członkowskich znajdujących się na wykresie.
Wymaga to odnotowania o tyle, o ile możliwe jest obliczenie ryzyka geopolitycznego
GOMCR dla UE w inny sposób, a mianowicie potraktowanie jej jako kolejnego państwa i
tym sposobem obliczenie w stosunku do niej HHI dla każdego kierunku, z którego UE
importuje ropę, i na podstawie tych wyników dopiero wyznaczenie GOMCR. W rezultacie
podobnych obliczeń ryzyko GOMCR dla UE wynosiłoby kolejno 0,19 za 2010 rok i 0,21 za
2016. Postrzeganie UE jako jednolitego importera ropy może mieć dla potrzeb niniejszego
artykułu jedynie wartość poznawczą, gdyż to poszczególne państwa członkowskie
zachowują inicjatywę w kształtowaniu własnego handlu ropą naftową. Inicjatywa ta może
być ograniczana np. w wyniku obowiązywania sankcji międzynarodowych na zakup surowca
z konkretnego kierunku. Jednak nadal to poszczególne państwa decydować będą, który
ewentualnie kierunek zastąpiłby ten sankcjonowany. Na podstawie powyższej argumentacji
wnioski do uzyskanych rezultatów badań oparto o średnią podaną na wykresie.
20
Oprócz sześciu państw UE, które nie posiadają przemysłu rafineryjnego, Gupta nie
obliczyła GOMCR dla takich państw jak: Bułgaria, Chorwacja, Dania, Litwa, Rumunia, i
Wielka Brytania.
19
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ryzyka GOMCR odnotowany w 2016 był o 7% niższy (w 7 państwach spadł, w
9 wzrósł).
Wykres 3: Różnica we współczynniku GOMCR dla państw UE pomiędzy latami 2010 i
2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
Tabela 6: Porównanie wyników GOMCR dla wybranych państw UE z roku 2004
(uzyskanych w badaniu Gupty), 2010 i 2016 (będących rezultatem badań w niniejszym
artykule)
Państwo

2004

GOMCR dla wybranych państw UE
2010
2016

Różnica pomiędzy latami 2004 i
2016

Austria
Belgia
Czechy
Finlandia
Francja
Włochy
Hiszpania
Węgry
Irlandia
Holandia
Polska
Słowacja
Szwecja
Portugalia
Grecja
Niemcy

0,54
0,42
1,04
0,98
0,40
0,59
0,54
0,79
0,62
0,38
1,21
1,17
0,30
0,55
0,91
0,36

0,20 (−0,34)21
0,39 (−0,03)
0,74 (−0,3)
1,44 (0,46)
0,15 (−0,25)
0,19 (−0,4)
0,17 (−0,37)
1,28 (0,49)
0,48 (−0,14)
0,24 (−0,14)
1,33 (0,12)
1,61 (0,44)
0,44 (0,14)
0,17 (−0,38)
0,33 (−0,58)
0,27 (−0,09)

0,21 (0,01)
0,43 (0,04)
0,90 (0,16)
1,50 (0,06)
0,16 (0,01)
0,17 (−0,02)
0,14 (−0,03)
1,03 (−0,25)
0,90 (0,42)
0,40 (0,16)
1,26 (−0,07)
1,89 (0,28)
0,46 (0,02)
0,25 (0,08)
0,50 (0,17)
0,38 (0,11)

−0,33
0,01
−0,14
0,52
−0,24
−0,42
−0,4
0,24
0,28
0,02
0,05
0,72
0,16
−0,3
−0,41
0,02

−61%
2%
−13%
53%
−60%
−71%
−74%
30%
45%
5%
4%
62%
53%
−55%
−45%
6%

Średnia

0,68

0,59

0,66

−0,01

−7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W nawiasie znajduje się różnica w stosunku do danej z poprzedniej komórki. Wypada
przypomnieć, iż w przyjętej skali im mniejsza wartość, tym geopolityczne ryzyko
koncentracji rynku jest mniejsze. Kierunek ruchu wartości GOMCR przedstawiają ponadto
poszczególne strzałki.
21
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Rezultaty badań – wpływ importu rosyjskiej ropy na wartości GOMCR
dla UE
Najbardziej interesującą z punktu widzenia badania informację, jaką jest
wartość wpływu importu ropy naftowej z Rosji na wynik GOMCR danego
państwa UE (nazywaną dalej również komponentem rosyjskim lub
komponentem FR) przedstawia tabela 7 oraz wykres 4. W roku 2010
okoliczności związane z importem ropy naftowej z Rosji (tj. odnotowany w FR
poziom wewnętrznego ryzyka politycznego w połączeniu ze stopniem
zdywersyfikowania kierunków dostaw do państwa kupującego rosyjski surowiec)
miały największy wpływ na poziom ryzyka geopolitycznego GOMCR dla takich
państw państw-importerów jak Bułgaria, Finlandia, Litwa, Słowacja i Węgry –
komponent FR stanowił 100% ryzyka geopolitycznego GOMCR tych państw.
Kolejnym państwem w tym zestawieniu była Polska z udziałem komponentu
rosyjskiego na poziomie 99%. Ten sam komponent w roku 2016 miał już z kolei
100-procentowy wpływ jedynie na ryzyko Słowacji. Jednak państwami nie mniej
narażonymi były wtedy ponownie Litwa, Finlandia i Polska (po 99%). Wpływ
komponentu rosyjskiego w 2016 r. na poziomie powyżej 90% odnotowano
również na Węgrzech (96%) oraz w Bułgarii (95%). Wartości wpływu, jakie
zostały przytoczone w powyższym akapicie, plasują swoje państwa znacząco
powyżej średniej dla UE, która wynosiła kolejno 79% (2010 r.) i 71% (2016). W
przeciągu badanych sześciu lat największy wzrost udziału komponentu
rosyjskiego we własnym GOMCR odnotowały państwa: Portugalia – wzrost o
32%, z zerowego udziału w 2010 r. do 0,08 w 2016 r., Dania – wzrost o 13%
(analogicznie, z zerowego udziału komponentu rosyjskiego), Rumunia – wzrost
o 11% do 59%.
Import rosyjskiej ropy naftowej miał w 2010 r. najmniejszy wpływ na
ryzyko geopolityczne koncentracji rynku tego surowca w Danii, Irlandii22,
Portugalii i Wielkiej Brytanii (nie odnotowano żadnego wpływu). Niewielki
wpływ komponentu rosyjskiego odnotowano również w przypadku Austrii
(5%), Włoch (16%) i Hiszpanii (18%). W 2016 r. zerowy wpływ komponentu
rosyjskiego na GOMCR odnotowano już jedynie w przypadku Wielkiej Brytanii.
Z kolei wpływ znikomy miał miejsce w przypadku ryzyka geopolitycznego
Chorwacji (5%), Grecji (6%), Hiszpanii (7%) i Austrii (10%). Na przestrzeni
badanych sześciu lat największe zmiany w zakresie obniżenia wpływu
komponentu rosyjskiego na własne GOMCR wykonały takie państwa jak:
Chorwacja – obniżenie aż o 73% z poziomu 0,49 w 2010 r. do 0,01 w 2016 r.
(5% udziału), Grecja – obniżenie o 58% (z 64% do 6%) oraz Francja – o 21% (z
33% do 13% w 2016 r.). Według wyników badań na przestrzeni ostatnich
sześciu lat wpływ komponentu rosyjskiego na geopolityczne ryzyko koncentracji
22
Zarówno w 2010, jak i 2016 r. Irlandia jako jedyne państwo UE nie importowała
rosyjskiej ropy naftowej. Pozostałe trzy państwa sprowadzały jej minimalne wolumeny.
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rynku ropy naftowej w odniesieniu do Polski nie uległ zmianie – w 2016 r. nadal
pozostawał on na poziomie 99%. Stało się tak również pomimo tego, że ogólnie
ryzyko geopolityczne dla Polski (tj. biorące pod uwagę – poza FR – wszystkich
pozostałych dostawców) w tym okresie spadło z 1,33 do 1,25 (tabela 7).
Obok Polski w badanym okresie spośród państw UE udział
komponentu rosyjskiego w ryzyku GOMCR nie zmienił się dla Słowacji (nadal
uzależnienie na poziomie 100%), Wielkiej Brytanii (0% wpływu – handel
minimalnymi wolumenami) oraz Irlandii (brak handlu ropą naftową z FR).
Ponadto 11 państwom udało się zmniejszyć wpływ ryzyka związanego z
importem ropy z Rosji na poziom ich ryzyka geopolitycznego koncentracji
rynku tego surowca. W siedmiu państwach wpływ ten uległ zwiększeniu. Z kolei
współczynnik wpływu komponentu rosyjskiego na wynik ryzyka GOMCR całej
UE uległ ogólnemu zmniejszeniu o całe 8%.
Tabela 7: Znaczenie importu ropy naftowej z Rosji (tzw. komponentu rosyjskiego) dla
poziomu geopolitycznego ryzyka koncentracji rynku ropy poszczególnych państw UE
GOMCR
Państwo
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Szwecja
Węgry
Włochy
Wielka
Brytania
Średnia

2010
0,20
0,39
1,54
0,63
0,74
0,02
1,44
0,15
0,33
0,17
0,24
0,48
1,54
0,27
1,33
0,17
0,23
1,61
0,44
1,28
0,19

Udział
komponentu FR
w 2010 r.
(w części oraz %)
0,01
5%
0,33
85%
1,54
100%
0,49
78%
0,63
85%
0,00
0%
1,44
100%
0,05
33%
0,21
64%
0,03
18%
0,17
71%
–
–
1,54
100%
0,21
78%
1,32
99%
0,00
0%
0,11
48%
1,61
100%
0,32
73%
1,28
100%
0,03
16%

GOMCR
2016
0,21
0,43
1,10
0,21
0,90
0,08
1,50
0,16
0,50
0,14
0,40
0,90
1,37
0,38
1,26
0,25
0,27
1,89
0,46
1,03
0,17

Udział
komponentu FR
w 2016 r.
(w części oraz %)
0,02
10%
0,28
65%
1,05
95%
0,01
5%
0,75
83%
0,01
13%
1,49
99%
0,02
13%
0,03
6%
0,01
7%
0,32
80%
–
–
1,35
99%
0,32
84%
1,25
99%
0,08
32%
0,16
59%
1,89
100%
0,34
74%
0,99
96%
0,02
12%

Zmiana udziału kom.
FR pomiędzy 2010 a
2016 (w części oraz %)
−0,01
−0,05
−0,49
−0,48
0,12
0,01
0,05
−0,03
−0,18
−0,02
0,15
–
−0,19
0,11
−0,07
0,08
0,05
0,28
0,02
−0,29
−0,01

5%
−19%
−5%
−73%
−2%
13%
−1%
−21%
−58%
−11%
9%
0%
−1%
6%
0%
32%
11%
0%
1%
−4%
−4%

0,11

0,00

0%

0,11

0,00

0%

0

0%

0,19

0,15

79%

0,21

0,15

71%

−0,04

−8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Wykres 4: Procentowy udział komponentu rosyjskiego w poziomie geopolitycznego
ryzyka koncentracji rynku ropy naftowej dla poszczególnych państw za rok 2016 oraz
zmiana, jaka nastąpiła w tym udziale w porównaniu do roku 2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wnioski

W stosunku do Unii Europejskiej, przeprowadzone obliczenia
dostarczyły nam niezbędnych informacji umożliwiających rozwiązanie głównego
problemu badawczego (tj. jak zmieniło się geopolityczne ryzyko UE oraz
(odrębnie) Polski związane z zachowaniem ciągłości importu ropy
naftowej za lata 2010 i 2016, a w szczególności jej dostaw z Rosji do
Polski). Dowiedzieliśmy się, że za ostatnie 6 lat UE utrzymała swój średni
poziom ryzyka geopolitycznego GOMCR – zmiana wyniosła jedynie 0,01 na
rzecz wzrostu tegoż ryzyka (z 0,61 do 0,62 – patrz wykres 2). Jeżeli
spróbowalibyśmy nasz podstawowy okres badawczy23 wydłużyć o dodatkowe
(wcześniejsze) 6 lat, tj. uwzględnilibyśmy średnie dane Gupty dla wybranych
państw za 2004 r., uzyskamy co prawda obraz mniej precyzyjny24, ale odnoszący

Podstawowym okresem badawczym określono lata od 2010 do 2016 roku.
Średnia GOMCR dla UE obliczona na podstawie danych Gupty z 2004 r. nie
uwzględnia kilku mniejszych państw UE (poza sześcioma państwami nie posiadającymi
przemysłu rafineryjnego również Bułgarii, Chorwacji, Danii, Litwy, Rumunii i Wielkiej
Brytanii).
23
24
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się do UE, której ryzyko GOMCR ulega stopniowemu obniżeniu (z 0,68 w 2004
roku do wspomnianych 0,62 w 2016).
Gdybyśmy jednak bazowali na obserwacjach rezultatów badań z okresu
podstawowego, najbardziej interesującym w kontekście wątku rosyjskiego będzie
odnotowanie faktu, że przy w miarę stabilnym poziomie ryzyka geopolitycznego
GOMCR dla UE (wspomniane 0,61–0,62) wpływ komponentu rosyjskiego na
to ryzyko znacząco zmalał – aż o 8% w porównaniu do 2010 r. (patrz tabela 7).
Stało się to przy jednoczesnym wzroście za ten sam okres współczynnika
wewnętrznego ryzyka politycznego Rosji (z 61,6 wg ICRG w 2010 r. do 52,5 w
201625). W ciągu ostatnich 6 lat doszło w Rosji do obniżenia jakości niemalże
wszystkich płaszczyzn oceny jej wewnętrznego ryzyka politycznego – gorsze
okazały się m.in. współczynniki jakości demokracji, stabilności politycznej i
przemocy w polityce czy też kontroli nad korupcją26. W tej sytuacji będzie to
więc przyczyną wspomnianego wyżej uniezależnienia się UE od Rosji na całe
8%. Otóż w porównaniu do 2010 roku UE
 znacząco rozłożyła wolumeny importowanej ropy naftowej na
poszczególne kierunki. W rezultacie doszło do osłabienia unijnego
współczynnika HHI dla kierunku rosyjskiego – z 0,0896 w 2010 roku do
0,0810 w 201627. Należy zaznaczyć, że w podstawowym okresie
badawczym liczba kierunków importu ropy do UE nie uległa znaczącej
zmianie – zmniejszyła się z 33 państw w 2010 do 31 w roku 2016.
Trzeba również odnotować, że pomimo osłabienia współczynnika HHI
dla FR, w zestawieniu z pozostałymi trzydziestoma kierunkami importu
ropy do UE, zachowuje on nadal najwyższą wartość. Na kolejnych
miejscach znajdują się obecnie Norwegia (0,0121), Irak (0,0054) oraz
Arabia Saudyjska (0,0048). Ponadto UE
 ograniczyła zakupy rosyjskiej ropy (z 181706 kT w 2010 do 165978 kT w
roku 2016) przy jednoczesnym niewielkim spadku ogólnego importu z
518657 kT do 514984 kT, tj. spadek importu z Rosji o 15728 kT
(−8,7%) w porównaniu do spadku ogólnego importu o 3673 kT
(−0,7%)28.
25
Warto podkreślić, że według metodologii ICRG ryzyko polityczne w danym
państwie jest tym niższe, im jego wartość – w skali od 0 do 1 – jest bliższa 1. Wyniki ryzyka
politycznego wg ICRG dla wszystkich państw-eksporterów ropy naftowej do UE do wglądu
w załączniku nr 2.
26
Wyniki dla poszczególnych płaszczyzn oceny ryzyka politycznego ICRG
opublikowane zostały na stronie Banku Światowego (zob. Bibliografia).
27
Obliczono na podstawie danych EUROSTAT. Dla porównania – ten sam
współczynnik dla Niemiec wynosił od 0,1272 w 2010 r. do 0,1663 w 2016; dla Polski od
0,8163 do 0,6561 (w przypadku Polski doszło na tym polu do imponującego zredukowania
wpływu kierunku rosyjskiego, co zostało odnotowane w kolejnych wnioskach).
28
Obliczono na podstawie danych EUROSTAT.
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Powyższe argumenty i liczby dostarczają nam silnych podstaw dla uzasadnienia
aż 8-procentowej utraty wpływu komponentu rosyjskiego na ryzyko
geopolityczne GOMCR Unii Europejskiej za ostatnie 6 lat.
W stosunku do Polski, rezultaty badań dowodzą, iż w ciągu
przebadanych sześciu lat Polska jedynie nieznacznie obniżyła poziom własnego
ryzyka geopolitycznego GOMCR – zmieniło się ono z 1,33 w 2010 roku do 1,26
w 2016. Na tle pozostałych państw członkowskich nasz kraj uplasował się
ostatecznie na 4. miejscu pod względem wysokości tego współczynnika
(przypomnijmy – w 2016 r. większe ryzyko odnotowano jeszcze na Słowacji, w
Finlandii i na Litwie; w 2010 r. Polska znajdowała się z kolei na miejscu 5. –
poza tymi państwami wyższe ryzyko było ponadto w Bułgarii – patrz wykres 2).
Wyniki dla Polski wypadają nieco gorzej, jeżeli porównamy dane z 2016 r. z tymi
uzyskanymi jeszcze wcześniej przez Guptę za rok 2004 – od tego momentu
geopolityczne ryzyko koncentracji rynku ropy dla Polski zwiększyło się do 1,26
z poziomu 1,21.
Zamieszczona powyżej prezentacja wyników dla Polski wydaje się daleka
od optymistycznej. Równocześnie należy mieć jednak na uwadze, że w
kluczowym okresie (2010–2016) ryzyko geopolityczne Polski zmniejszyło się o
0,07, co było piątą pod względem wielkości zmianą na skalę europejską (za
Bułgarią, Chorwacją, Węgrami i Litwą – zob. wykres 3). Wizerunek Polski w tym
zestawieniu przybierze zupełnie inną postać, jeżeli weźmiemy pod uwagę
rozmiary wymienionych wyżej państw i ich rynków – w 2016 r. zużycie ropy
naftowej w Polsce wyniosło 25564,9 kT, tj. nawet o 49,4 kT więcej niż łączna
konsumpcja surowca przez te cztery państwa29. Powyższy przykład sygnalizować
może czytelnikowi, że koszty obniżenia ryzyka geopolitycznego GOMCR mogą
znacząco różnić się w zależności od wielkości rynku ropy w danym państwie.
Z punktu widzenia rosyjskiego wątku badania zauważyć można, że
zarówno na początku, jak i na końcu wpływ komponentu rosyjskiego na ryzyko
geopolityczne GOMCR dla Polski był drastycznie wysoki – 99% (w roku 2010
stanowił on 1,32 z 1,33 ogólnego GOMCR, a w 2016 1,25 z 1,26). Poniżej
zamieszczam kilka uwag pozwalających zrozumieć zaistniałą sytuację.
 W badanym okresie zaobserwowano zdecydowane obniżenie indeksu
HHI dla rosyjskiego kierunku importu ropy do Polski – z 0,8163 w 2010
r. aż do 0,6561 w 2016 (spadek o 20% współczynnika koncentracji
dostaw ropy naftowej ze strony FR). Podany wyżej wynik jest
zdecydowanie imponujący na skalę europejską i był rezultatem m.in.
działań władz RP zorientowanych na stopniowe uniezależnianie się od
dostaw surowca z Rosji w drodze dywersyfikacji dostaw. W porównaniu
do roku 2010 Polska zwiększyła ilość kierunków importu ropy z 6 do 10
29
Bułgaria – 6218,2 kT, Chorwacja – 3196,2 kT, Litwa – 9385,4 kT, Węgry –
6715,7 kT. Dane pochodzą z EUROSTAT.
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w 2016, w tym m.in. z Arabii Saudyjskiej oraz Iraku (po ok. 6% udziałów
w ogólnym imporcie ropy do Polski)30.
 W ciągu badanych 6 lat Polska ograniczyła również sam wolumen
importu rosyjskiej ropy – z 21113 kT w roku 2010 do 20707 kT w 2016.
Nastąpiło to przy równoległym wzroście zużycia surowca z 23368,8 kT
do 25564,9 kT w 2016 r. (w tym wzrost udziału produkcji własnej z
2,91% do 3,88%), tj. zaobserwowaliśmy spadek importu z Rosji o 406
kT przy wzroście konsumpcji o 2196,1 kT – z 90% całości polskiego
zużycia w 2010 r. do 81% w 2016.
 Czynnikiem, który zredukował powyższe – pozytywne z polskiego
punktu widzenia – okoliczności, a także doprowadził do ograniczenia
spadku ryzyka geopolitycznego GOMCR dla Polski był wzrost
wewnętrznego ryzyka politycznego w Rosji. W nawiązaniu do wniosków
poświęconych UE – na przestrzeni 6 lat ryzyko to wzrosło z 61,6 pkt.
ICRG do 52,5.
Powyższa obserwacja pozwala zauważyć, iż – zgodnie z przyjętą metodą
badawczą – pozytywne rezultaty polskich starań o dywersyfikację kierunków i
wolumenów dostaw, wzrost wewnętrznego ryzyka w państwach-producentach
może skutecznie wstrzymać spodziewany spadek geopolitycznego ryzyka dla
ciągłości dostaw ropy. W związku z tym należy odnotować, iż – tak jak ze
względu na wielkość importu ropy z Rosji (przypomnijmy: 81% całego zużycia)
ryzyko polityczne w tym kraju z punktu widzenia metody badawczej jest dla
Polski najważniejsze, tak też zbliżone ryzyko odnotowano jeszcze u kilku innych
ze wspomnianych wyżej dziesięciu państw-eksporterów ropy do Polski: w Arabii
Saudyjskiej (w 2016 r. wewnętrzne ryzyko polityczne na poziomie 67,1), Iraku
(43,7 – znacznie wyższe niż w Rosji w tym samym okresie) i Iranie (60,2).
Implikacje
Rezultaty przeprowadzonych badań pokazują, że kluczowym z punktu
widzenia ryzyka geopolitycznego GOMCR dla danego państwa jest
kontynuowanie procesu dywersyfikacji kierunków dostaw ropy naftowej oraz
minimalizowanie importu z państw o wysokim ryzyku wewnętrznym. W ciągu
przebadanych 6 lat Polsce udało się osiągnąć na powyższych płaszczyznach
bezsprzecznie bardzo dobre wyniki – zwiększono liczbę kierunków importu
ropy z 6 do 10 (zwróćmy uwagę, że indeks HHI dla Rosji spadł za ten okres z
0,8163 do 0,6561) oraz o 406 kT (2%) zmniejszono wolumen zakupu
rosyjskiego surowca.

30
Poza Rosją i wymienionymi państwami w 2016 r. Polska sprowadzała niewielkie
ilości ropy naftowej również z Iranu, Kazachstanu, Norwegii, Nigerii, Azerbejdżanu, Litwy i
Węgier.
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Czynnikiem, który ograniczył pozytywne rezultaty powyższej sytuacji,
był wzrost wewnętrznego ryzyka politycznego w Rosji. Z punktu widzenia
przyjętej metody badawczej doprowadziło to do stanu, w którym geopolityczne
ryzyko utrzymania przez Polskę importu niezbędnego nam wolumenu ropy
naftowej uległo niewielkiemu jedynie obniżeniu. Ponadto, bez względu na tenże
spadek, komponent rosyjski na niezmienionym poziomie zachował swój wysoki
wpływ na poziom tego ryzyka dla Polski – po 99% udziału zarówno w 2010 i
2016 r.
W tym miejscu należy zauważyć, iż dywersyfikacja kierunków dostaw
surowca z punktu widzenia koncentracji rynku jest jak najbardziej pozytywna
(wpływa na obniżenie współczynnika HHI). Jednocześnie ta sama
dywersyfikacja może niestety obejmować nowe kierunki o nie mniejszym
wewnętrznym ryzyku politycznym niż te eksploatowane przez nas dotychczas,
a których wpływ na nasz rynek ropy naftowej pragniemy zmniejszyć.
Po dogłębnej analizie rezultatów badania powyższa uwaga wydaje się
najodpowiedniejszą do przekazania kręgom decydującym o przyszłości
polskiego przemysłu rafineryjnego. Mając pełną świadomość tego, jak ważną
rolę przy zakupach wszelkiego rodzaju surowców odgrywa ich cena (w tym cena
ich transferu), państwo powinno poszukiwać „złotego środka” pomiędzy
atrakcyjną ceną (którą w porównaniu z innymi znajdującymi się w naszym
zasięgu dostawcami ropy oferuje Rosja) a bezpieczeństwem dostaw – w naszych
(europejskich) uwarunkowaniach obie te wartości niestety nie występują obok
siebie. Tylko w skali europejskiej do kategorii dostawców politycznie
bezpiecznych (tj. o niskim ryzyku ICRG) zaliczyć możemy takich bezpośrednich
producentów jak Dania, Norwegia czy Wielka Brytania – samodzielnie
wydobywają oni ponad połowę własnego zużycia ropy. Już teraz Norwegia
zabezpiecza ok. 20% zapotrzebowania Europy na węglowodory (Bojanowicz,
2018). Są to jednocześnie państwa o wybitnie niskim wewnętrznym ryzyku
politycznym (od 85,8 w przypadku Norwegii do 74,8 dla Danii – por. załącznik
nr 2).
Skoro wewnętrzne ryzyko ICRG naszych dostawców znajduje się poza
naszą kontrolą, to należy skupić się na tym, co można zmienić – tj.
dywersyfikować kierunki i wolumeny dostaw w zorientowaniu na te bezpieczne.
Zakończenie
Przy użyciu przyjętej metody badawczej (za przykładem obliczeń Gupty
z Oil vulnerability index of oil-importing countries – wyznaczenie GOMCR dzięki
dwóm składnikom: współczynnikom HHI państwa-importera ropy naftowej
oraz wewnętrznego ryzyka politycznego państwa- eksportera tej ropy) udało się
uzyskać precyzyjne wartości geopolitycznego ryzyka koncentracji rynku ropy
naftowej dla państw UE, w których to obecny jest przemysł rafineryjny. Autor
dołożył wszelkich starań, by odpowiedzieć na pytanie o to, jak zmieniło się
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geopolityczne ryzyko UE oraz Polski związane z zachowaniem ciągłości
importu ropy naftowej w latach 2010 i 2016, a w szczególności jej dostaw z
Rosji do Polski.
UE jako całości udało się utrzymać poziom geopolitycznego ryzyka
koncentracji rynku ropy na stałym poziomie w porównaniu do 2010 roku.
Równolegle aż o 8% zmniejszyła ona wpływ na to ryzyko komponentu
rosyjskiego, tj. wielkości importu ropy naftowej z Rosji odpowiednio
spotęgowanej współczynnikiem wewnętrznego ryzyka politycznego w tym kraju,
czyli prawdopodobieństwa, na ile warunki polityczne w Rosji wpłynąć mogą na
ciągłość dostaw jej surowca do Europy.
Ryzyko GOMCR Polski na tle pozostałych państw UE – zarówno w
2010, jak i 2016 roku – pozostaje zdecydowanie jednym z najwyższych
(GOMCR w 2016 r. na poziomie 1,26 w porównaniu do średniej UE – 0,62).
Wykorzystane do obliczeń dane wejściowe dowodzą, że kraj wykonał znaczącą
pracę na polu dywersyfikacji dostaw ropy (obniżenie na przestrzeni 7 lat HHI
dla kierunku rosyjskiego o 20%). Pozytywne efekty powyższego wyhamował
jednak fakt, że do roku 2016 wewnętrzne ryzyko polityczne w Rosji istotnie
wzrosło (z 61,6 pkt. ICRG do 52,5, tj. wzrost o ok. 15%) – zrównoważyło to
niemalże pozytywną zmianę, jaką było ograniczenie udziału ropy pochodzenia
rosyjskiego w jej całkowitej rocznej konsumpcji w Polsce z 90% w roku 2010 do
81% w 2016.
Osiągnięcie celu badawczego odbyło się bez istotnych przeszkód, co nie
jest jednak równe mniejszemu wysiłkowi, jaki autor poświęcił lekturze literatury
oraz opracowaniu metody badawczej. Kluczowym pozytywnym zjawiskiem był
dostęp do niezbędnych danych dotyczących handlu ropą naftową oraz ryzyka
politycznego w poszczególnych państwach-eksporterach surowca. Głównym
jednak mankamentem dostępu do danych jest opóźnienie w ich publikacji –
w momencie pisania niniejszej pracy rok 2016 był ostatnim, w stosunku do
którego autor był w stanie zgromadzić komplet danych wejściowych.
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Załącznik 1
Wyniki dot. ryzyka politycznego wg ICRG opublikowane zostały przez
Bank Światowy w postaci niezagregowanej, tzn. jako sześć odrębnych wyników
odnoszących się do różnego rodzaju płaszczyzn oceny ryzyka politycznego w
państwie n (wymienione w tekście). Ich postać zagregowaną (tabela 5) uzyskano
poprzez nadanie każdej z wyżej wspomnianych płaszczyzn indywidualną wagę
na podstawie metodologii badań ICRG31:
Tabela 8: Wartości poszczególnych płaszczyzn oceny ryzyka politycznego w wybranym
państwie na podstawie metodologii badań ICRG
Voice and Accountability (VA)
Military in Politics
6
12
0,14
Democratic Accountability
6
Political Stability and Absence of Violence (PV)
Government Stability
12
Internal Conflict
12
44
0,53
External Conflict
12
Ethic Tensions
6
Government Effectiveness (GE)
4
0,05
Bureaucratic Quality
4
Regulatory Quality (RQ)
12
0,14
Investment Profile
12
Rule of Law (RL)
6
0,07
Law and Order
6
Control of Corruption (CC)
6
0,07
Corruption
6
RAZEM
82 pkt
1
Źródło: opracowanie własne na podstawie metodologii badań ICRG (zob. Bibliografia).

Na podstawie podanych w tabeli 9 wartości dla każdej z sześciu
płaszczyzn, poniżej przedstawiono sposób obliczania ryzyka politycznego na
przykładzie Rosji za rok 2016:
Wyniki dla ryzyka politycznego dla Rosji za rok 2016 opublikowane przez Bank
Światowy:
VA
PV
GE
RQ
RL
CC
0,5
0,57
0,25
0,64
0,5
0,25
Krok I

52,67
Wolny dostęp do metodologii
www.prsgroup.com (zob. Bibliografia)
31

badań
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Krok II
1,9
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Załącznik 2
Tabela 9: Współczynnik ryzyka politycznego obliczony na podstawie danych ICRG
opublikowanych przez Bank Światowy
Współczynnik
Współczynnik
wewnętrznego
wewnętrznego
ryzyka politycznego
ryzyka politycznego
wg ICRG
wg ICRG
Państwo
2010
2016
Państwo
2010
2016
Algeria
61,43
55,373
Litwa
71,538
73,254
Angola
59,83
53,14
Łotwa
71,72
71,214
Arabia Saudyjska
70,928
67,121
Meksyk
65,795
54,951
Azerbejdżan
63,184
52,725
Niemcy
81,17
81,739
Brazylia
65,686
60,269
Nigeria
47,86
46,583
Czechy
77,023
75,595
Norwegia
87,055
85,831
Dania
81,682
74,818
Oman
76,383
73,212
Egipt
58,727
55,239
Papua Nowa Gwinea 58,735
56,875
Ekwador
50,339
52,422
Polska
82,644
80,629
Estonia
71,869
72,968
Rosja
61,564
52,523
Francja
76,612
67,46
Rumunia
67,816
67,233
Gabon
61,331
55,881
Słowacja
77,642
74,544
Grecja
69,947
72,439
Stany Zjednoczone
81,117
84,712
Holandia
86,419
85,816
Syria
56,008
41,744
Irak
47,941
43,729
Szwecja
87,008
86,386
Iran
51,475
60,169
Trinidad i Tobago
73,718
64,464
Irlandia
78,945
86,907
Tunezja
73,75
64,504
Jemen
57,102
42,14
Turcja
54,466
49,636
Kamerun
63,856
53,706
Ukraina
63,989
60,545
Kanada
84,248
85,502
Wenezuela
46,515
43,606
Kazachstan
71,33
60,659
Węgry
76,235
75,701
Kolumbia
64,811
64,174
Wielka Brytania
79,383
81,773
Kuwejt
72,606
64,813
Włochy
74,494
73,188
Libia
69,091
52,629
ZEA
79,951
75,08
Źródło: opracowanie własne na podstawie World Bank, Political Risk Services International Country
Risk Guide (zob. Literatura).
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Geopolitical risk of breaking of crude oil import continuity to the EU
The aim of the article is to establish and to compare the geopolitical risk which was
connected with sustenance the import of oil, and in particular its supply from Russia to
Poland during 2010 and 2016, i.e. the period before and after the events which
significantly have influenced the political relations between Russian Federation and the
West. The above-mentioned risk is represented by the GOMCR indicator ( geopolitical oil
market concentration risc). The author obtained the results by using the GOMCR method
adapted by E. Gupta (2008) i.e. by conducting the synthesis of two factors: the degree to
which a country is dependent on the import of oil (Herfindahl-Hirschman concentration
index refers to it, which is calculated on the basis of the value of the supply of raw
material and its directions) and the degree of political risk in the countries supplying the
above mentioned raw material in virtue of International Country Risc Guide index. The
results of the study prove that the risk of GOMCR for UE in 2016 sustained at the
same level (it just slightly increased from 0,61 to 0,62) with a simultaneous decrease by
8% (in relation to 2010) of the influence imposed on it by the import of raw material
from Russia. Poland has managed to slightly decrease the above-mentioned risk (from
1,33 to 1,26 in 2016). However, it was not caused by the influence of Russian import
direction on the study which sustained the same level, i.e. 99 % of the influence.
Key words: concentration of oil supply, energy security of UE, geopolitical risk,
import of oil, Russian Federation.
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PROBLEM POWROTU TERRORYSTÓW Z PAŃSTWA
ISLAMSKIEGO DO EUROPY

Abstrakt:
Celem niniejszego artykułu jest analiza problemu związanego z powrotem do
Europy byłych członków Państwa Islamskiego (IS). W ramach niniejszego materiału
poruszono takie kwestie jak: znaczenie inwazji USA na Irak w 2003 r. dla powstania
IS; możliwości przyjęcia byłych członków IS przez państwa pochodzenia; konsekwencje
obecności byłych członków IS dla bezpieczeństwa Europy; możliwość ich skutecznego
osądzenia i skazania zgodnie z prawem krajowym; skuteczność, działających
w Europie, programów deradykalizacyjnych i integracyjnych. W konkluzji zawarto tezę,
że w najbliższym czasie należy się spodziewać wzrostu liczby zamachów
terrorystycznych w Europie oraz wzmożonych akcji zbrojnych w prowincjach IS m.in.
w Afryce Północnej. W ciągu kilku najbliższych miesięcy, byli członkowie IS nawiążą
ponownie kontakty, których konsekwencją będą spektakularne zamachy terrorystyczne
w Europie i innych częściach świata.
Słowa kluczowe: dżihad, Emni, „państwo islamskie”, terroryzm islamski.
Wprowadzenie
Po likwidacji terenowych struktur Państwa Islamskiego w Syrii i Iraku, w
pierwszych miesiącach 2019 roku pojawił się problem dżihadystów – obywateli
państw europejskich, pojmanych w trakcie walk przez Amerykanów i wojska
kurdyjskie. Stany Zjednoczone oczekiwały, że ludzie ci zostaną przekazani do
krajów pochodzenia i tam osądzeni i ukarani za dokonane zbrodnie. Obecność
tysięcy bojowników ISIS pochodzących z Europy w amerykańskich i
kurdyjskich więzieniach okazała się jednak poważnym problemem. Rządy
państw europejskich zaczęły rozważać możliwość przyjęcia byłych członków
ISIS na swoich terytoriach i skutecznego ich osądzenia, oraz ewentualne
konsekwencje takiego scenariusza dla bezpieczeństwa, w kontekście
skuteczności dostępnych programów deradykalizacyjnych i integracyjnych.
Ostrożność w tej kwestii wynika z wiedzy na temat strategii działania
pokonanego, ale nie unicestwionego „państwa islamskiego”. Ponadto w Europie
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pojawiły się głosy negujące prawo Stanów Zjednoczonych do decydowania o
sposobie postępowania rządów państw europejskich w stosunku do
dżihadystów. Podkreśla się, że to nikt inny jak Stany Zjednoczone swoją polityką
stworzyły warunki do powstania „państwa islamskiego”, dlatego nie mają prawa
wymagać od swoich sojuszników z Europy przyjęcia byłych członków ISIS,
oraz że same powinny ponieść konsekwencje wynikające z jego likwidacji.
Stworzenie warunków do powstania IS
27 czerwca 2014 r. w Wielkim Meczecie w Mosulu, Abu Bakr alBaghdadi oświadczył, że jest posłannikiem proroka Mahometa i ogłosił się
liderem IS. Oświadczenie Baghdadiego, zatytułowane This is the Promise of
Allah, zostało opublikowane w internecie 29 czerwca 2014 r., a data ta została
uznana za początek istnienia Kalifatu, chociaż warunki do jego powołania
powstały wiele lat wcześniej. Stworzył je Jordańczyk Abu Musab al-Zarqawi,
wsławiony swoimi wcześniejszymi walkami i działalnością szkoleniową dla
terrorystów w Afganistanie, który następnie przyczynił się do rozpętania wojny
między szyitami i sunnitami w Iraku (Danielewicz, 2019). CIA nie miała danych
na temat jego powiązań z władzami irackimi (Saddam Hussein), ale wiedziała, że
Zarqawi kontaktował się z Bin Ladenem i podzielał jego ideologię walki, ale nie
złożył mu bayat (przysięgi wierności).
Decyzja o interwencji zbrojnej w Iraku została podjęta na podstawie
błędnych informacji, że Irak dysponuje bronią chemiczną i biologiczną oraz
środkami jej przenoszenia. Pomimo wsparcia amerykańskiej decyzji o
interwencji zbrojnej, w Wielkiej Brytanii pojawiły się opinie, że interwencja
zbrojna w Iraku zwiększy zagrożenie terrorystyczne dla jej mieszkańców, oraz że
może nastąpić wzrost zdolności operacyjnych organizacji terrorystycznych
(Daesh…, 2016; Ganor, 2015).
Po inwazji Amerykanów i ich sojuszników na Irak w 2003 r. to szyici
przejęli władzę w państwie. W momencie inwazji Amerykanie nie mieli
przygotowanego planu prowadzenia misji stabilizacyjnej, odbudowy Iraku, jego
struktur rządowych czy sił bezpieczeństwa. Według wstępnych założeń siły
amerykańskie miały wycofać się 90 dni po obaleniu Husseina. Brak planu
spowodował przekazanie władzy w ręce nieprzygotowanych i
niedoświadczonych szyitów oraz pogorszenie relacji z Kurdami.1
Decyzja o rozwiązaniu sił i służb bezpieczeństwa Iraku oraz partii
Baath, podjęta przez przedstawicieli administracji amerykańskiej, miała tragiczne
konsekwencje. W jednej chwili bez pracy i perspektyw znalazły się setki tysięcy
1

A.H. Cordesman, Iraqi Stability and the ISIS War, Center for Strategic & International
Studies [online], 12.08.2015, https://www.csis.org/analysis/iraqi-stability-and-isis-war,
http://csis.org/files/publication/150812_Iraq_Stability_and_the_War_on_ISIS.pdf
17.08.2015.
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wyszkolonych ludzi, którzy mieli fachową wiedzę, dysponowali bronią oraz
innym niezbędnym wyposażeniem przydatnym dla Zarqawiego i innych
ugrupowań terrorystycznych. Niektórzy mieli po 20–25 lat służby wojskowej i
zostali bez środków do życia (Warrick 2015, s. 119; Nycz 2017). Według
obliczeń płk. Dereka Harveya, amerykańskiego oficera rozpoznania pracującego
w ramach Combined Joint Task Force 7, podpisany przez Paula Bremera rozkaz
o rozwiązaniu Irackich Sił Bezpieczeństwa pozbawił pracy pomiędzy 65 tys. a 95
tys. ludzi znajdujących się najbliżej reżimu (Weiss, Hassan 2012, s. 20-26).
Ogromny, negatywny i niezamierzony udział w powstaniu nowego
wcielenia IS miały błędy związane z działalnością więzienia Camp Bucca, przez
które w latach 2003- 2009 przewinęło się 100 tys. zatrzymanych Irakijczyków. W
związku z trudnościami w odróżnieniu wrogów od przyjaciół, w więzieniu
znalazły się tysiące osób, skazanych w dużej części tylko na podstawie podejrzeń
o prowadzenie działalności terrorystycznej, mogących stanowić zagrożenie dla
sił amerykańskich. Cały obóz był podzielony na 24 podobozy, a więźniów
przetrzymywano w kwartałach po 1000 mężczyzn. Jedną z jednostek
prowadzących obóz była 800 Brygada Żandarmerii Wojskowej z Long Island,
natomiast nazwa obozu pochodzi od nazwiska mężczyzny, który poniósł śmierć
w trakcie ataku terrorystycznego 9/11, który nazywał się Ronald Bucca (Parks,
2015). Innym ważnym dla Amerykanów obozem był Camp Cropper,
zlokalizowany na terenie Baghdad International Airport, w którym przebywało
2000 więźniów, bardzo istotnych ze względów bezpieczeństwa (Tasikas 2009, s.
65). Brakowało Amerykanów mówiących w języku arabskim, przez co
więźniowie mogli spokojnie udzielać sobie informacji czy porad. W pierwszych
latach konfliktu w Iraku Amerykanie odczuwali tak dramatyczny brak tłumaczy
języka arabskiego, że jako tłumaczy zatrudniano nawet żołnierzy kuwejckich.
Jeszcze przed wojną zakładano, że w pierwszej jej fazie koniecznym będzie
przesłuchanie nawet 200 tys. jeńców irackich i 400 tys. przesiedleńców.
Oceniono, że do ich obsługi koniecznym będzie zatrudnienie 850 tłumaczy,
tymczasem w całej armii amerykańskiej było ich tylko 70 (Danielewicz 2017, s.
144-159).
W 2007 r. komendant obozu Camp Bucca gen. maj. Doug Stone
zauważył, że obóz jest wykorzystywany przez islamistów do werbowania i
szkolenia nowych członków organizacji terrorystycznych. Niektórzy z więźniów
obozu świadomie pozwalali się złapać, a następnie osadzić w więzieniu, aby
mieć dostęp do już zatrzymanych. Jeden z byłych członków ISIS, Abu Ahmed,
potwierdził oceny Stone’a. Miał on powiedzieć, że nigdzie nie mieliby takich
możliwości samoorganizacji i prowadzenia zsynchronizowanej działalności jak w
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więzieniu. Więzienie nie tylko zapewniało im bezpieczeństwo, ale także spokój z
dala od kierownictwa Al-Kaidy.2
Kolejnym błędem było podpisane przez prezydenta USA George’a W.
Busha w 2008 r. pokojowe Porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a
Republiką Iraku o wycofaniu wojsk sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych z
Iraku oraz organizacji ich działań w czasie tymczasowej obecności w Iraku.
Zgodnie z nim Amerykanie mieli wycofać swoje siły zbrojne z miast irackich do
30 czerwca 2009 r., natomiast całkowicie opuścić Irak do 31 grudnia 2011 r. W
związku z tym Amerykanie zwolnili wielu więźniów z Camp Bucca. Przekazując
część z nich w ręce Irakijczyków, zaznaczali, że bez względu na wszystko
niektórzy z nich nigdy nie mogą opuścić więzienia. ISI zdawało sobie sprawę ze
znaczenia byłych więźniów dla rozwoju własnych struktur i dlatego też w latach
2010 i 2011 jednym z głównych celów islamistów w Iraku były ataki na
więzienia i uwalnianie swoich byłych współwięźniów. Proceder ten rozwijał się
także w kolejnych latach (Parks, 2015).
Strategia działalności IS w Europie
Mimo kapitulacji armii „państwa islamskiego”, organizacja ta nadal
istnieje i prowadzi swoją działalność także w Europie. Robią to w szczególności
służby specjalne ISIS znane pod nazwą Emni.3 Emni jest odpowiedzialna za
zdobywanie informacji wewnątrz organizacji oraz na zewnątrz, jak i za
planowanie ataków w różnych miejscach świata. Do najważniejszych
obowiązków Emni należało m.in.: przygotowywanie akcji zbrojnych w Syrii,
Iraku i w innych miejscach, zbieranie informacji o osobach zamieszkujących w
IS, o miejscach planowanych do zdobycia, o rekrutach, szczególnie tych, którzy
przybyli bez referencji, o możliwych atakach przeciwko IS, szerzenie
propagandy IS i strachu wewnątrz IS oraz poza jego granicami a także
prowadzenie innych działań związanych m.in. z dostarczaniem niewolników,
paliwa, zboża, handlem antykami, zabójstwami, porwaniami i wymianą
zakładników. Obecnie ważniejsze znaczenie ma werbowanie i rozmieszczanie
zagranicznych ochotników do zbierania informacji rozpoznawczych i
dokonywania ataków w ich państwach zamieszkania, dostarczanie informacji i
materiału na temat ataków inspirowanych i realizowanych przez IS do użytku
medialnego, wysyłanie szpiegów oraz lokowanie rekrutów i agentów w Turcji i
innych państwach, włączając w to uchodźców syryjskich, którzy uciekali przed
Po zajęciu w 2003 r. Iraku wielu amerykańskich żołnierzy błędnie uważało armię iracką za
słabą i rozbitą wewnętrznie, dlatego też traktowano ją z politowaniem. W rzeczywistości
armia ta była ogromna, a podoficerowie, oficerowie młodsi oraz starsi w stopniu majora –
dobrze przygotowani do swojej pracy. Problem pojawiał się w stopniach powyżej majora,
ponieważ wyższe stanowiska rozdawano według klucza klanowego lub po prostu kupowano.
3
Nazwa pochodzi od arabskiego słowa emniyyah, co generalnie oznacza „zdobyć
informacje”.
2
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przemocą, oraz współpraca z agentami rozmieszczonymi w ramach
konkurencyjnych grup terrorystycznych, włączając w to służby specjalne Assada.
Struktura Emni jest zhierarchizowana, a większość jej liderów stanowili
byli iraccy członkowie partii Baath, którzy wcześniej odbywali kary pozbawienia
wolności w różnych więzieniach, m.in. w Abu Ghraib i Camp Bucca, razem z
Abu Bakrem al-Baghdadim. Do Emni przyjmowano najbardziej lojalnych
członków IS. Kandydaci z europejskimi paszportami byli namawiani do
spędzenia wakacji na południu Turcji. W czasie ważności wizy, dla zapewnienia
sobie wiarygodnej legendy, mieli przejść na kilka dni do Syrii i odbyć szybkie
szkolenie, by następnie powrócić do Europy jako uśpieni agenci IS. W
niektórych przypadkach młode osoby przechodziły roczne szkolenie bez wiedzy
rodziców i były wysyłane z powrotem do Europy (Speckhard, Shajkovci 2018).
Agenci Emni byli szkoleni w zakresie niezbędnym dla realizacji swoich
obowiązków, często indywidualnie przez swoich przełożonych. Kursy
specjalistyczne organizowano tylko z zakresu szkolenia wojskowego, materiałów
wybuchowych i obsługi broni. Kluczowe w doborze Emni było zaufanie,
lojalność i zaangażowanie, szczególnie gdy ktoś z IS chciał być wysłany poza
granice tzw. Państwa Islamskiego. Europejczycy, którzy zaliczyli krótkie
szkolenia lub nigdy nie byli w Syrii, mieli bardzo dużą autonomię w działaniu,
doborze celów i sposobu działania. Tych, którzy nie byli w Syrii, często
instruowano online. Emni umieszczało także agentów, szpiegów, zabójców i
rekrutów w krajach, które przyjęły tysiące, jeśli nie miliony, uchodźców
syryjskich.
Według raportów, sporządzonych na podstawie przesłuchań
zatrzymanych członków IS w Europie i Australii, Emni wysłało setki
operatorów w Unii Europejskiej. Emni budowało siatkę swoich agentów,
wykorzystując tzw. czystych mężczyzn, świeżych konwertytów bez
wcześniejszych kontaktów z radykałami. Ci z kolei mieli szkolić na miejscu
nowych rekrutów z przygotowywania ataków samobójczych. To powodowało,
że kadrowi agenci Emni nie mieli kontaktów z nowymi rekrutami IS i,
pozostając w ukryciu, mogli kierować komórką.
Emni bardzo dba o bezpieczeństwo komunikacji. Wiele w tym zakresie
nauczono się od Al-Kaidy, unikając łączności komórkowej czy mailowej, która
dawała zagranicznym służbom specjalnym szansę na lokalizację grupy i miejsca
pobytu. Preferowano łączność osobistą, co jednak było trudne, jeżeli chodzi o
kontaktowanie się z zagranicznymi ochotnikami poza Syrią czy Irakiem. W
przypadku zwykłych członków IS używano masowo telefonów komórkowych,
korzystając z aplikacji Telegram i WhatsApp, natomiast sami członkowie Emni
unikali nawet tego. Kontaktowali się na wcześniej umówionych formach gier
komputerowych, wykorzystując możliwość prowadzenia czatów w trakcie ich
trwania. Pozwalało to na ukrycie komunikacji na platformach, z których
korzystały setki ludzi. Członkowie Emni dodatkowo byli uczeni, aby w trakcie
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konwersacji nie pisać za dużo o planach i używać wcześniej przygotowanych
tabeli zaszyfrowanych zwrotów. Dezerterzy zeznawali, że Emni dawało swoim
agentom programy do czyszczenia i szyfrowania wiadomości komputerów, takie
jak CCleaner i TrueCrypt. Otrzymane informacje mieli zapisywać w martwych
skrzynkach na tureckich serwerach, aby uniknąć wykrycia otrzymywania
zaszyfrowanych informacji. Konwertyci byli wykorzystywani do przekazywana
osobiście informacji pomiędzy operatorem a jego źródłem. Funkcjonowanie
poza granicami IS nowych rekrutów i zagranicznych ochotników pozwalało
dokonywać zamachów przy minimalnych potrzebach komunikacyjnych.
Stanowisko rządów państw europejskich
W siłach zbrojnych „państwa islamskiego” walczyło 42 tys.
zagranicznych ochotników, w tym 900 Niemców i 850 Brytyjczyków (Durden,
2018), Wielu z nich wróciło już do swoich krajów. Część to uciekinierzy,
dezerterzy, część to osoby w dalszym ciągu powiązane z IS czy też Emni. Dla
systemów bezpieczeństwa państw europejskich najważniejszym wyzwaniem jest
obecnie identyfikacja byłych członków oraz określenie, którzy z nich w dalszym
ciągu są ukrytymi członkami organizacji terrorystycznych i mogą dokonywać
ataków w zależności od potrzeb danej organizacji, tym samym stanowiąc
zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Dodatkowym problemem jest to, że w
dużej części zostali oni zatrzymani przez siły zbrojne nieistniejącego formalnie
państwa, czyli Syrian Democratic Forces (SDF). Wbrew pojawiającym się
informacjom władze kurdyjskie zaprzeczają, jakoby miały uwolnić więźniów w
przypadku ataku ze strony Turcji, ale podkreślają, że kraje z których pochodzą
zatrzymani, muszą zająć się swoimi obywatelami. Trudność polega na tym, że
jedynie nieliczne państwa mają swoje ambasady w Syrii i Iraku, co powoduje
prawie niemożliwym wnioskowanie o wydanie odpowiednich dokumentów
podróżnych, takich jak paszport. Zebranie dowodów przestępczej działalności
podejrzanych, umożliwiających postawienie ich przed sądem, jest znacznie
utrudnione czy wręcz niemożliwe. Jeszcze innym problemem jest brak decyzji,
jakie działania podjąć wobec żon i dzieci islamistów z Europy. W obozach na
terenie północno-wschodniej Syrii znajduje się ponad 3000 dzieci członków
ISIS. UNICEF podaje, że większość ma mniej niż 6 lat i przebywa w
ekstremalnie trudnych warunkach. W Iraku znajduje się co najmniej 1000 dzieci,
których przynajmniej jeden z rodziców był związany z IS. Matki wielu z nich
zostały skazane na karę śmierci.4
O skali problemu ewentualnej deportacji pojmanych bojowników ISIS
do krajów pochodzenia świadczy komunikat kurdyjskiej organizacji SDF, która
M. Chulov, Up to 3,000 Isis children living in 'extremely dire conditions', „The Guardian”
[online], 13.03.2019, https://www.theguardian.com/world/2019/mar/13/up-to-3000-childrenborn-to-isis-families-housed-in-dire-conditions, 13.03.2019.
4
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po ostatniej ofensywie w prowincji Dajr az-Zaur (wschodnia Syria) ogłosiła, że
przetrzymuje w więzieniach 1500 członków IS. SDF naciska na jak najszybsze
rozwiązanie problemu, jako że nie dysponuje środkami gwarantującymi, że
więźniowie stamtąd nie uciekną. Jednocześnie Kurdowie proszą środowisko
międzynarodowe o pomoc w obronie przed Turcją. Zależy im na ustanowieniu
kontrolowanej przez siły międzynarodowe linii demarkacyjnej na granicy z
Turcją. Według Kurdów optymalne dla nich byłoby utworzenie
półautonomicznego regionu kurdyjskiego, biorą także pod uwagę
podporządkowanie pod rozkazy sił syryjskich, ale w ramach własnych sił
zbrojnych Kurdów.
Cały czas trwa też dyskusja nad sposobem wycofania 2000
amerykańskich żołnierzy z północno-zachodniej Syrii. Wojskowi amerykańscy i
państwa arabskie nalegają na opóźnienie całego procesu do momentu
podpisania porozumienia pokojowego i opracowania pomysłu na
zabezpieczenie sił kurdyjskich, stanowiących główny trzon SDF, przed inwazją
Turków, która jest spodziewana po wycofaniu się Amerykanów. Amerykanie
skłonni są do utworzenia strefy bezpieczeństwa dla Kurdów, podczas gdy
Turcja traktuje SDF jako organizację terrorystyczną współpracującą z działającą
w Turcji Partią Pracujących Kurdystanu. Sami Kurdowie obawiają się, że po
wycofaniu Amerykanów zostaną oni wymordowani lub będą musieli uciekać.
Przed liczeniem na amerykańską ochronę przestrzegał Kurdów także Bashar alAsad. Tymczasem rezygnacja z amerykańskiego wsparcia dla sił kurdyjskich
bardzo zasłużonych w zwalczaniu ISIS, będzie miało poważne reperkusje dla
wiarygodności USA na Bliskim Wschodzie. Niektóre państwa Zatoki Perskiej
nieoficjalnie deklarują, że mogłyby finansowo wesprzeć Kurdów, jeżeli byłoby
to częścią większego politycznego procesu ONZ, mającego na celu
ustabilizowanie sytuacji.
Reakcje państw zachodnich na rozwój sytuacji w Syrii i Iraku są różne, w
zależności od kraju i problemów, jakie takie powroty mogą w nim spowodować.
Francja zdecydowanie odrzuciła amerykańskie żądania przyjęcia członków IS do
swojego kraju, wskazując na konieczność indywidualnego rozpatrywania
przypadków. Szacunki mówią o 150 Francuzach, będących w rękach SDF.
Według ministra spraw zagranicznych możliwe jest przyjmowanie dzieci,
natomiast osoby dorosłe należy traktować jako wrogów Francji, którzy za swoje
zbrodnie powinni być sądzeni w Syrii lub Iraku. Pomimo tych deklaracji Francja
nieoficjalnie rozważa przyjęcie części swoich obywateli. W styczniu 2019 r. kraj
miał porozumieć się z SDF w sprawie przyjęcia 130 francuskich islamistów i
postawienia ich przed sądem francuskim (Durden 2019). We Francji w więzieniu
osadzono 512 osób z zarzutami o terroryzm. Dalszych 1140 osadzonych
podejrzewa się o to, że w więzieniu ulegli radykalizacji. Służby bezpieczeństwa
Francji w zeszłym roku ostrzegały, że zwolnienie 40 takich osób w 2018 r. i w
2019 r. stwarza „znaczne zagrożenie”.
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Z kolei rzecznik ministra spraw wewnętrznych Niemiec oświadczył, że
obywatele Niemiec, którzy walczyli po stronie ISIS, mają prawo powrotu do
kraju. Mogą oni udać się do konsulatu Niemiec w Turcji lub Bejrucie i prosić o
pomoc. Rząd Iraku miał nawet kontaktować się z rządem w Berlinie w sprawie
transportu Niemców do kraju na proces. Z kolei niemieckie Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych przekazało CNN, że ocena zagrożenia i ryzyka będzie
realizowana w każdym przypadku indywidualnie. Niemieckie służby
bezpieczeństwa dysponują wiedzą na temat 1050 obywateli Niemiec, którzy
wyjechali do Syrii i Iraku od 2013 r. i wstąpili do organizacji terrorystycznych.
Jedna trzecia z nich już powróciła do Niemiec i została poddana programom
deradykalizacyjnym.
Także rząd Wielkiej Brytanii odrzucił koncepcję przyjęcia i osądzenia
islamistów, uważając że powinni oni być osądzeni w miejscu popełnienia swoich
zbrodni. Jednocześnie wskazano na konieczność współpracy z sojusznikami
mającej na celu najlepsze rozwiązanie tego trudnego problemu. Wprowadzono
cały zakres środków zapobiegawczych, jak pozbawienie obywatelstwa i
wydalenie z kraju, a wcześniej uchwalono szereg przepisów prawa w zakresie
działań antyterrorystycznych, jak zakaz podróży do niektórych państw, w tym
Syrii. Podróż taka ma być traktowana jako przestępstwo, przepisy te mają być
także wsparciem dla lokalnych społeczności w zakresie przeciwdziałania
radykalizacji. Procedura pozbawiania obywatelstwa została zastosowana już w
ponad 100 przypadkach, niezależenie od wieku czy płci. Brytyjski Home Office
potwierdził jednak, że w ostatnim roku około 400 Brytyjczyków powróciło do
kraju z Bliskiego Wschodu, wcześniej walcząc w szeregach grup takich jak IS,
jednak tylko 40 z nich zostało osądzonych. Zasądzane wyroki za terroryzm nie
są wysokie (do 6 lat więzienia).
Przyjmować islamistów ani stawiać ich przed sądem nie zamierza także
rząd duński, obawiając się, że mogłoby to obniżyć poziom bezpieczeństwa w
kraju. Od 2012 r. w szeregi IS wstąpiło 150 obywateli Danii. Możliwość ich
powrotu odrzucają wszystkie główne siły polityczne, wskazując na konieczność
ich osądzenia w miejscu popełnienia przestępstw. Przedstawiciele władz
duńskich uważają za paradoks, że dżihadyści domagają się stosowania wobec
nich zachodnich norm w zakresie ochrony praw człowieka, stwierdzając
jednocześnie że SDF nie powinny zostać same z problemem i słusznie oczekują
międzynarodowego wsparcia.
Programy deradykalizacji i procesy radykalizacji w więzieniach
Kolejne wątpliwości budzą dalsze losy uwięzionych byłych terrorystów,
jeżeli już uda się zebrać przeciwko nim dowody i prawomocnie skazać. W
przypadku procesu sądowego największym problemem jest deficyt dowodów i
wysokość wymiaru kary. Bardzo często pobyt w więzieniu, skutkujący izolacją
od świata, sprzyja radykalizacji poglądów osadzonych, w tym przyjmowaniu
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ideologii radykalnego islamu. W 2004 r. sekretarz generalny organizacji The
Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) Ahmad Saadat powiedział:
„Jak długo mamy więzienia, tak długo mamy obozy szkoleniowe dla naszej
młodzieży”. Sam spędził w więzieniu 17 lat, jednak cały ten czas poświęcił na
werbowanie i indoktrynowanie osadzonych razem z nim młodych
Palestyńczyków. Mawiał: „Zgromadzili wszystkich tych studentów dla nas”
(Speckhard, Shajkovci 2018). Najlepszym przykładem, do czego prowadzi
przetrzymywanie osób zradykalizowanych z przypadkowymi, jest historia
wspomnianego wcześniej więzienia Camp Bucca w Iraku.
Najważniejszy jest pierwszy moment, kiedy nowy osadzony oderwany
jest od swojego środowiska, które zna i które go wspiera. Wchodząc do
więzienia, musi znaleźć nowy system, który da mu szansę na przetrwanie.
Muzułmanie modlą się razem i szkolą, co daje im możliwości samoobrony.
Osoby niewierzące przechodzą na islam, aby dołączyć do grupy. Doświadczenia
takich krajów jak Francja czy Niemcy wskazują, że młodzi konwertyci są
najbardziej narażeni na radykalizację, ponieważ poprzez swój brak wiedzy są
trochę naiwni i nie potrafią odróżnić, co w przekazie jest prawdziwe, a co nie.
Było i jest to świetnie wykorzystywane przez Al-Kaidę i IS. Radykalni
ekstremiści rozumieją, że osoby po raz pierwszy osadzone czują się
osamotnione i wystraszone, co czyni je podatnymi na wpływy silnych jednostek.
Radykałowie odsiadujący dłuższe wyroki wiedzą, że ci z krótszymi mogą po
wyjściu dokonywać aktów przemocy w imieniu grupy lub ludzi pozbawionych
wolności. Służby bezpieczeństwa nie są często w stanie szybko rozpoznać i
zrozumieć, dlaczego osoba z wyrokiem niezwiązanym z terroryzmem dokonuje
aktów terroru po krótkim pobycie w więzieniu. Według International Center for
the Study of Radicalisation (ICSR) dwie trzecie członków IS studiowało w
trakcie swojego pobytu w więzieniach, ale tylko 27% potwierdziło, że tam
nastąpiła ich radykalizacja.
Sposoby werbunku były absolutnie różne. Część więźniów, np. z
Wielkiej Brytanii, wspominała, że zaskoczyła ich serdeczność, z jaką zostali
powitani przez innych muzułmanów, jak się później okazywało –
zaangażowanych w terroryzm. Z kolei w Iraku bardzo często przypadkowe
aresztowania bez dowodów sunnitów przez szyitów były wykorzystywane przez
rekruterów do werbunku i nakłaniania do aktów terrorystycznych przeciwko np.
oficerom odpowiedzialnym za aresztowanie. Generalnie rekruterzy mają bardzo
dobre zdolności manipulacji i bardzo rozwiniętą inteligencję emocjonalną. Duże
wrażenie na nowych więźniach wywierał fakt, że ich czyny nie były potępiane
przez werbowników, a często chwalone jako coś pozytywnego, np. okradanie
niewiernych. Bardzo często osoby rekrutujące innych to osoby o dużej
charyzmie i pozycji w organizacji. Największych cechowało połączenie dbałości
o współwyznawców, odwaga i siła.
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W związku z często niskimi wyrokami, wynikającymi z braku dowodów
czy ograniczeń systemów karnych, osoby związane z terroryzmem szybko
wychodzą na wolność i mogą dalej stanowić zagrożenie. Elementem, który ma
temu zaradzić, są różnego rodzaju programy deradykalizacji osób skazanych i
odbywających kary więzienia.
Programy deradykalizacji w różnych krajach bywają odmienne, ale z
reguły są wypadkową dwóch elementów: działań imamów, którzy poprzez
rozmowę chcą wykazać, czym jest prawdziwy islam i wykazać fałszywość
komunikatów przekazywanych przez IS czy Al-Kaidę, oraz działań
psychologów, którzy próbują zrozumieć słabości danego więźnia i przekierować
jego myśli na bardziej użyteczne tory. Najlepsze efekty daje wspólne działanie
psychologa, który próbuje wejść w wewnętrzną sferę człowieka i zrozumieć jego
potrzeby oraz krzywdy, które go wepchnęły w uścisk terroryzmu, oraz
nauczyciela religii, który wskazuje manipulacje islamem dokonywaną przez
islamistów. Doświadczenia pokazują, że często rekruci terroryzmu i radykalizmu
mają bardzo uproszczoną wiedzę na temat islamu w porównaniu do ich
głównych ideologów. Największy problem jest wtedy, gdy osadzony odmawia
wzięcia udziału w programie deradykalizacji i nie zgadza się na rozmowę z
imamem. Dobre efekty mógłby też przynieść udział w projekcie nawróconych
radykałów salafi, ale tu istnieje ryzyko, że będą oni dalej przekazywali swoje
treści i interpretacje.
Zachwianie wiary więźnia w radykalizm jest najważniejsze przed
wypuszczeniem go na wolność. Problemem jest fakt, że najbardziej wyraziści
islamiści to ci pracujący dla IS czy Al-Kaidy. Dlatego niezbędny jest kanał
komunikacyjny, docierający do rzeszy muzułmanów, który spowoduje, że
dostrzegą oni fałszywy obraz islamu szerzony przez Al-Kaidę i IS. W tym celu
m.in. ICSVE utworzyło stronę internetową Real Jihad.org, na której znawcy
publikują raporty pokazujące, w jaki sposób IS i Al-Kaida manipulują tekstami
islamskimi, nie dotrzymując rzetelności w nauczaniu islamu. Niezwykle istotna
dla procesu deradykalizacji jest zmiana zaangażowania w dżihad na inny system
wiary, bardziej użyteczny dla danej osoby, stanowiący alternatywę dla radykalnej
ideologii. Bardzo pomocny w deradykalizacji jest także udział w projekcie rodzin
osadzonych, chociaż w niektórych przypadkach żona czy matka mogą być
bardziej radykalne niż sam osadzony.
Ciekawa jest opinia niektórych więźniów na temat tortur miękkich i
twardych. Część z nich twierdziła, że szybciej byliby w stanie dokonać zamachu
samobójczego niż ryzykować przejście kolejnych tortur. Niektórzy z kolei głosili
hasła „Zwycięstwo albo raj”, przez co, jak np. Czeczeńcy, wolą wysadzić się w
powietrze niż być aresztowanymi. Według niektórych źródeł część liderów IS
przez cały czas nosiła kamizelki zamachowców-samobójców z zamiarem
wysadzenia siebie w przypadku ryzyka aresztowania. Tak też było w przypadku
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zamachowca z Madrytu, który zaminował swoje mieszkanie i wysadził się w
nim, aby uniknąć zatrzymania (Speckhardt, Shajkovci, 2018).
Należy pamiętać, że radykalni islamiści także dysponują całym systemem
form i metod działania, pozwalającym na zdobywanie informacji o postępach sił
koalicyjnych i ich neutralizacji czy przeciwdziałania. Rok po opracowaniu
Detainee Rehabilitation Program dla Camp Bucca i Cropper w internecie
pojawił się podręcznik dżihadystów ze szczegółowymi wskazówkami, jak należy
traktować program i w jaki sposób mu się opierać. Informowano w nim, że
należy się przygotować na przedstawianie innych niż znane im poglądy, czemu
powinni się opierać lub odmawiać udziału w rozmowach. Powinni być również
przygotowani na tortury, ale nie poddawać się im i wierzyć, że cierpiąc w tym
życiu, uzyskają nagrodę w następnym.
Ważnym elementem jest sposób traktowania osadzonych. Przykładowo
tortury powodują tylko pogłębianie się radykalnych poglądów i niechęć do
współpracy. Należący do ISIS Abu Albani żalił się na system penitencjarny w
Kosowie i oskarżał go o złe traktowanie, które spowodowało, że nigdy się nie
zresocjalizuje. Personel więzienia miał się znęcać fizycznie i psychicznie nad
więźniami, a w trakcie wizyt organizacji międzynarodowych zabraniano im się
odzywać. W Egipcie brutalne tortury powodują spadek radykalizmu u
torturowanych, ale przyczyniają się do jego wzrostu w ich rodzinach. Nie bez
przyczyny duża część ludzi, którzy wyjeżdżali do Afganistanu tworzyć Al-Kaidę,
to Egipcjanie.
Należy także wziąć pod uwagę, że w niektórych przypadkach kobiety
wyjeżdżały z mężami, chociaż nie były ideologicznie związane z IS i niczego
złego nie robiły. W innych przypadkach na początku 2013 r. ludzie wyjeżdżali z
powodów humanitarnych, aby pomóc ludności umęczonej przez reżim Assada,
a dopiero na miejscu znaleźli się bez swojej winy w szeregach IS. Dlatego tak
ważne dla rządów jest określenie motywacji wyjazdu, bo dopiero to pozwoli na
prawidłową ocenę zagrożenia ze strony niektórych bojowników IS. Ciekawym
rozwiązaniem, proponowanym przez niektórych polityków i specjalistów, byłaby
amnestia dla tych, którzy chcą powrócić i nie dokonali żadnej zbrodni, ale tu jest
problem z dowodami. Jeżeli weźmiemy pod uwagę informacje niektórych
liderów IS o prowadzonych jedno- lub trzy-tygodniowych kursach
indoktrynacyjnych szariatu, na koniec których absolwenci musieli przysięgać
lojalność IS i na jej dowód obciąć głowę jego więźniowi, to okazuje się, że
powracający mogą mieć krew na rękach, ponieważ popełnili zbrodnie wojenne i
pokonali psychiczną granicę, po przekroczeniu której powrót jest bardzo trudny
(Speckhard, Shajkovci, op.cit.).
Obecnie część byłych członków IS już jest na wolności po odbyciu kary,
część wróci i odbędzie swoje wyroki, a ostatnia grupa będzie dalej działać w
Europie, ponieważ służby bezpieczeństwa nie wiedzą o ich istnieniu. Nowa fala
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otrzymała już swoją nazwę – ISIS 2.0. Oznacza to, że droga do zupełnego
pokonania ISIS jest jeszcze daleka.
Wśród powracających do Europy jest znaczna grupa osób, które – za
zgodą IS lub jako dezerterzy – przybyły na określony czas do swoich krajów,
aby werbować nowych rekrutów czy też realizować inne cele IS. Proces
powrotów już się rozpoczął, o czym świadczy zwiększona liczba wniosków o
wydanie paszportu w związku z zagubieniem poprzedniego, jakie trafiają do
zachodnich konsulatów w Turcji. Rządy na Bałkanach i Europie muszą się
przygotować na ryzyko powrotu wielu osób, które nie są dezerterami, a wierzą w
ideologię dżihadu w ramach IS czy przyszłej organizacji, która może powstać na
jej miejscu. W trakcie badań ustalono, że 45 na 63 dezerterów to osoby, które
naprawdę straciły wiarę w IS. Powody były różne, np. brutalność, korupcja,
hipokryzja w działaniu w stosunku do wyznawanej ideologii, zagrożenie życia
członka IS i jego rodziny ze strony innych członków IS czy zmuszanie kobiet do
ponownego małżeństwa. W dziewięciu przypadkach była pewność, że osoby te
w dalszym ciągu są lojalne wobec organizacji. Czterech z tych dziewięciu
powróciło do IS. Ważnym powodem powrotu do IS dezerterów był fakt ich
stygmatyzacji przez wcześniejsze środowisko za przynależność do IS, co
powodowało duże problemy z adaptacją (Speckhard, Shajkovci, Yayla, 2018).
Podsumowanie
Problem powrotu do swoich krajów byłych członków IS jest bardzo
skomplikowany i w przyszłości może skutkować pogorszeniem się sytuacji
bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone, których
polityka pośrednio przyczyniła się do powstania IS, zdają sobie sprawę z ryzyka
oraz ograniczonych możliwości osądzenia osób zaangażowanych w terroryzm.
Ogłoszenie pokonania IS przez SDF okazało się przedwczesne. IS nie
kontroluje już żadnego terytorium w Syrii i Iraku, jednak daleko jeszcze do
całkowitego pokonania zdolności operacyjnych tej grupy. Najdobitniej o tym
świadczą dane z Iraku, gdzie od momentu, kiedy rząd Iraku ogłosił pokonanie
IS na swoim terytorium, jego uśpione komórki przeprowadziły ponad 1000
zamachów.
W najbliższym czasie należy spodziewać się wzrostu liczby zamachów
terrorystycznych w Europie oraz wzmożonych akcji zbrojnych w prowincjach
IS, m.in. w północnej Afryce. W ciągu kilku najbliższych miesięcy byli
członkowie IS nawiążą ponownie kontakty, przestawią sposób walki na
działania podziemne i będą aktywizować wcześniej przeszkolone i wysłane do
Europy komórki. Konsekwencją powyższego staną się spektakularne zamachy
terrorystyczne w Europie i innych częściach świata. Nie należy także oczekiwać
znaczącej poprawy sytuacji bezpieczeństwa w Syrii i Iraku, gdzie liczba
zamachów terrorystycznych będzie ciągle rosła. Najlepszym przykładem, jak
może się kształtować przyszła sytuacja bezpieczeństwa w Syrii czy Iraku, jest
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Mali, gdzie po pokonaniu grup związanych z Al-Kaidą w 2013 r. sytuacja ulega
ciągłemu pogorszeniu. O ile w latach 2012–2013 r. cele ataków znajdowały się w
północnych rejonach Mali i były realizowane przez Al-Kaidę, to obecnie są one
dokonywane przez Al-Kaidę oraz IS na terenie całej republiki, a także w Burkina
Faso i Nigrze.
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The problem of the return of Islamic state fighters to Europe
The purpose of this article is to analyze the problem related to the return of former
members of the Islamic State (IS) to Europe. As part of this material, following issues
have been raised: the importance of US invasion of Iraq in 2003 for the emergence of IS;
the possibility of admission of former IS members by countries of origin; consequences of
the presence of former IS members for the security of Europe; the ability to judge and
convict them effectively in accordance with national law; effectiveness of
deradicalization and integration programs operating in Europe. The conclusion is that in
the near future one should expect an increase in the number of terrorist attacks in
Europe and increased military actions in IS provinces, among others in the north Africa.
In the next few months, former IS members will establish contacts again, which will
result in spectacular terrorist attacks in Europe and other parts of the world.
Key words: Emni, islamic terrorism, “the islamic state”, jihad.
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ZRÓŻNICOWANIE ETNICZNO-RELIGIJNE W NIGERII

Abstrakt:
Nigeria stanowi najbardziej zaludniony kraj Afryki, posiada bogate złoża
surowców, w tym ropy naftowej, rozległe terytorium i najsilniejszą armię wśród państw
regionu. Targają nią jednak liczne konflikty wewnętrzne, co nie pozwala temu młodemu
państwu wzrastać i budować przysługującej mu pozycji regionalnego mocarstwa. Celem
artykułu jest wyjaśnienie nigeryjskiej mozaiki religijnej i etnicznej, oraz zawiłości w
polityce wewnętrznej kraju. W szczególności uwzględniono, w oparciu o kontekst
historyczny, aspiracje niepodległościowe poszczególnych narodów, oraz różnice religijne,
które sprzyjają powstawaniu konfliktów wewnętrznych.
Słowa kluczowe: Nigeria, wojna domowa, niepodległość, Joruba, Hausa, Ibo.
Historia powstania państwa
Najstarsze ślady osadnictwa na terytorium dzisiejszej Nigerii pochodzą
ze starożytności. Znacznie przed pojawieniem się islamu i chrześcijaństwa
rozwijały się tam liczne kultury i państwa. Wśród nich wyróżnić należy
Królestwo Nri, Cesarstwo Beninu, Imperium Oyo oraz liczne państwa
plemienne ludu Hausa, a także Imperium Songhai. Od początku ery nowożytnej
dzisiejsze tereny Nigerii nazywane były Wybrzeżem Niewolniczym, i znajdowały
się pod protektoratem portugalskim. Lagos zostało najechane przez
Brytyjczyków w 1851 r. i anektowane. Brytyjczycy rozszerzyli protektorat nad
państwami plemiennymi tego obszaru, ustanawiając kolonię w 1901 r., bez
dokładnego wyznaczenia przebiegu jej granic (Touval 1999). Jak w całym
Imperium Brytyjskim, na terenie kolonii Lagos wprowadzono zakaz handlu
niewolnikami, a od 1884 roku w sąsiedniej kolonii o nazwie Wybrzeża Nigru,
która później została do Nigerii włączona. Obie te kolonie zostały zatwierdzone
na Konferencji Berlińskiej w 1884 r. (Pakenham 1991). Była to najważniejsza
zmiana w gospodarce tego kraju, która wcześniej opierała się na handlu
niewolnikami. W drugiej połowie XIX w. na terenie dzisiejszej Nigerii
różnorodne surowce pozyskiwała Królewska Kompania Nigru, która
eksplorowała kolejne obszary przesuwając się na północ aż do ziem francuskich,
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włączając do protektoratu kolejne terytoria plemienne. Kompania zarządzała
większością ziem Nigerii do 1900 r., gdy przeszły one na własność Korony
Brytyjskiej i wtedy też połączono oba protektoraty (Lagos i Wybrzeże Nigru) w
jeden Protektorat Nigerii.
Zainteresowanie Korony Brytyjskiej ziemiami nigeryjskimi, mimo
obecności tam Portugalczyków, wywołane było wielkimi dochodami płynącymi
z handlu niewolnikami, jeszcze w XVIII wieku. Wtedy to Imperium Brytyjskie
oraz inne europejskie mocarstwa budowały rozliczne forty nad Zatoką
Gwinejską. Ze względu na wrogość tubylców nie doszło do utworzenia kolonii,
takich jak w Ameryce. Wprowadzenie zakazu handlu niewolnikami osłabiło
dochodowość faktorii handlowych założonych na wybrzeżu oraz spowodowało,
że zaczęto sprowadzać do Afryki byłych niewolników, uwolnionych zarówno w
Europie, jak i Ameryce. Przybywali oni wraz z europejskimi misjonarzami, by
szerzyć chrześcijaństwo w Afryce. W ten sposób powstały takie państwa jak
Sierra Leone, Liberia oraz Gabon. Wyzwoleni niewolnicy również przybyli na
tereny dzisiejszej Nigerii pod koniec XVIII wieku, lecz tutaj ustanowienie przez
nich kolonii nie powiodło się powodu wrogiej postawy bardzo wpływowych
handlarzy niewolnikami. Kiedy Parlament Zjednoczonego Królestwa w 1807 r.
zabronił niewolnictwa, trwający nadal nielegalny handel był powodem
interwencji floty brytyjskiej na Wybrzeżu Niewolniczym. W zwalczaniu
procederu niewolnictwa dużą rolę odegrały także kościoły: katolicki, anglikański
i pozostałe protestanckie, gdyż to one nagłaśniały w Europie problem i
powodowały zainteresowanie rządów państw wsparciem misji w Afryce. Mimo
nacisków na handlarzy niewolnikami przez flotę Wielkiej Brytanii w Zatoce
Gwinejskiej, wiele państw plemiennych Nigerii kontynuowało proceder. Ze
względu na jego ograniczenie, w celu poprawy sytuacji gospodarczej zaczęto
również sprzedawać olej palmowy i inne produkty rolne oraz leśne. Czynnikiem
powstrzymującym Europejczyków od interwencji w głębi lądu była nie tylko
wrogość tubylców, ale także niesprzyjający klimat i choroby tropikalne, dlatego
europejscy kupcy ograniczali się do korzystania ze stacji handlowych
zlokalizowanych na wybrzeżu, a handel wewnątrz kraju pozostawał w rękach
plemiennych kacyków. Dopiero w 1849 r., w czasach Johna Beecrofta, który
został konsulem brytyjskim w koloniach portugalskich w zachodniej Afryce i
miał do dyspozycji szwadron prewencyjny Brytyjskiej Marynarki Królewskiej w
Zatoce Gwinejskiej, pojawiły się pierwsze pretensje terytorialne Wielkiej Brytanii
do ziem leżących między koloniami Dahomej i Kamerun. Od tego wydarzenia
zaczęła się eksploracja dorzecza Nigru przez brytyjskie wyprawy badawcze, a
pierwszą z nich przeprowadził Szkot Mungo Park. Po aneksji Lagos, które stało
się kolonią po zakończeniu wojen z państwami Jorubów1, dalsza ekspansja
Na pożytek niniejszego opracowania nazwy anglojęzyczne narodów Nigerii spolszczono
wg nomenklatury PPWK z lat 90.
1
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opierała się na działalności wcześniej wspomnianej Królewskiej Kompanii
Nigru. W 1884 r., gdy powstał także drugi protektorat obejmujący Deltę Nigru,
dzisiejsze wybrzeże Nigerii było już całkiem podległe Koronie Brytyjskiej. Wraz
z ustanowieniem protektoratu, nad ziemiami, które często nawet nie były tknięte
stopą białego człowieka, w końcówce XIX wieku rozpoczęła się seria kampanii
wojskowych celem ekspansji na terytoriach państw plemiennych, do których
korona brytyjska rościła sobie pretensje. Brytyjczycy rekrutowali żołnierzy
wywodzących się głównie z narodu Hausa do walki z innymi narodami. Dzięki
przewadze technologicznej, taktycznej, a także jedności politycznej, Brytyjczycy
w zasadzie wygrywali każdą z batalii wojskowych. Zwalczano także placówki
zagranicznych handlarzy i misjonarzy, by ustalić jednolite panowanie brytyjskie
bez obcych wpływów na terytorium całej kolonii. Pierwszymi państwami i
ziemiami podbitymi przez Brytyjczyków było Królestwo Ijebu i tereny plemion
Jorubów. Upadło po nich również Imperium Beninu. Na początku XX wieku
dalsze podboje objęły Konfederację Aro i plemienne terytoria Ibo. Kampania
przeciwko kalifatowi Sokoto w północnej Nigerii trwała do 1906 r. i była
najtrudniejszym etapem w całym podboju Nigerii. Priorytety władz brytyjskich,
wymienione w nocie gubernatora Waltera Egertona z 1908r., były następujące:
1. Spacyfikować cały kraj.
2. Ustanowić stałe władze w nowo zdobytych dystryktach kraju.
3. Rozwijać i poszerzać lokalne drogi, by lepiej eksploatować bogactwa
kraju.
4. Rozbudować infrastrukturę, by zabezpieczyć szlaki handlowe kraju, takie
jak bazy wojskowe, forty, mosty.
5. Oczyścić liczne rzeki w kraju, by nadawały się do żeglugi.
6. Rozszerzać sieć kolejową (Carland 1985).
Połączenie obu części Nigerii oraz anektowanie kolejnych terytoriów
coraz dalej na północ przed I wojną światową doprowadziło do szeregu
dyplomatycznych kryzysów z sąsiadami: Francją i Niemcami. Wiele odcinków
granic między koloniami nie było dokładnie wyznaczonych.
Kolonia Nigerii była protektoratem, zarządzanym przez zarówno Brytyjczyków,
jak i urzędników rodzimych wyłanianych spośród tradycyjnych władców
plemion. W ten sposób do dzisiaj zachowały się linie dynastyczne monarchów
przedkolonialnych Nigerii, a gdy państwo uzyskiwało niepodległość, bardzo
prawdopodobnym było, że będzie to monarchia. Kolonializm brytyjski w
Nigerii był tworem sztucznym, zbudowanym wzdłuż rzeki Niger, lecz już w
okresie
międzywojennym
nacjonalizm
lokalny
stał
się
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Ryc. 1. Nigeria w roku 1914.

Źródło: „Southern and Northern Nigeria 1914”, John Bartholomew & co., Edinburgh 1914.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Southern_and_Northern_Nigeria_c._1914.jpg (27 XI 2017)

najważniejszym czynnikiem kształtującym sytuację polityczną. Wpływały na nią
zarówno tradycyjne tożsamości narodowe, jak i upowszechniający się ruch
panafrykański. Wspomniane nacjonalizmy nie miały nic wspólnego z
tożsamością dzisiejszego Nigeryjczyka, która w tamtych czasach nie istniała.
Celem aktywistów politycznych na początku nie była niepodległość czy
samostanowienie narodu nigeryjskiego, bo takiego nie było, ale raczej
zwiększanie udziału rodzimych władców i elit we władzy na poziomie
samorządowym. Brytyjczycy zaś, chcąc utrzymać swoją władzę, często skłócali
plemiona lub wykorzystywali animozje istniejące między nimi, wywołując wśród
jednych poczucie uprzywilejowania (np. przez udostępnienie nowych
technologii), a innych szykanując z powodu tradycyjnych wierzeń, co
prowadziło z kolei do poczucia krzywdy. Na północy kraju w samorządach
zachowali wpływy lokalni emirowie, i tam nacjonalistyczne sentymenty miały
duży związek z religią. Nacjonaliści na południu byli bardziej kształtowani przez
wartości europejskie i budowali raczej elity zwesternizowane. Byli także
inspirowani przez wiele idei, zwłaszcza, że wiele studentów z tej części kraju
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wyjeżdżało do Wielkiej Brytanii na studia i łączyło się z innymi afrykańskimi
studentami np. w stowarzyszeniach studenckich, gdzie rozwijał się patriotyzm
ogólnoafrykański. Tam też kształtował się etos narodowy Jorubów i Ibo.
Pomimo akceptacji pewnych idei europejskich i amerykańskich, nacjonaliści byli
krytyczni wobec kolonializmu, który niszczył kultury ludów afrykańskich,
dlatego chcieli samostanowienia dla swoich narodów.
Polityczna opozycja wobec władzy kolonialnej miała także wymiar
religijny. Niezależne chrześcijaństwo i rozmaite kościoły synkretyczne, które
powstały pod koniec XIX wieku, odcinały się często od kościołów europejskich,
gdyż zarówno katolicy, jak i anglikanie i inni protestanci nie godzili się na
włączanie lokalnych zwyczajów i praktyk pogańskich, mimo, że niektóre z nich,
jak np. tańce półnagich tancerek na uroczystościach, w misjach różnych
denominacji chrześcijańskich mogły być akceptowane. Nie dawano jednak w
większości przypadków zgody na magię, czary i inne obyczaje zupełnie
przeciwne chrześcijaństwu, dlatego Nigeryjczycy z różnych narodów utworzyli
niezależne kościoły w Nigerii, takie jak tzw. czarne denominacje, gdzie biali
ludzie nie mieli wstępu. Tam też, na spotkaniach tychże kościołów, pastorzy
mieli wolną drogę do wyrażania krytyki wobec władz kolonialnych.
Wykształceni mieszkańcy Nigerii zaczęli tworzyć w latach dwudziestych
w obrębie swoich plemion i narodów stowarzyszenia, w oparciu o powiązania
rodzinne, etniczne i plemienne. Miały one duże znaczenie dla budowania
tożsamości wśród osób, szczególnie tych, które migrowały za pracą do miast. W
1922 r. została przyjęta konstytucja i doprowadziło to do zaistnienia partii
politycznych narodów nigeryjskich. Był to też czas, gdy zaznaczyły się ponownie
wrogie relacje między różnymi grupami narodów (Kiwerska 1985). W czasie II
wojny światowej posunięciem o dużym znaczeniu dla jednoczenia narodów
Nigerii było utworzenie przez Brytyjczyków wojsk nigeryjskich, w których
służyły osoby reprezentujące wszystkie narody kolonii. Wraz ze wzrostem
znaczenia idei demokratycznych przyczyniło się to do powstania tożsamości
nigeryjskiej - obywatelskiej, głównie wśród lewicowych intelektualistów
politycznych, wywodzących się przede wszystkim z małżeństw mieszanych
międzyetnicznych, mieszkających w dużych miastach. Wojska nigeryjskie służyły
w kampanii etiopskiej, oraz w Palestynie, Maroku, Sycylii i Birmie. System
parlamentarny Nigerii, wprowadzony w latach pięćdziesiątych, doprowadził z
jednej strony do wzrostu znaczenia dążeń niepodległościowych, ale także do
uwolnienia związanych dotychczas konfliktów o podłożu etnicznym. Pod
koniec lat 50., zamieszki między reprezentantami Jorubów oraz Ibo widoczne
były nie tylko na ulicach, ale także w nepotyzmie, korupcji i dysponowaniu
przywilejami, takimi jak stypendia zagraniczne, fundusze na rozwój lokalny,
zezwolenia handlowe, kontrakty rządowe czy stanowiska w sektorze
publicznym. Przygotowano zatem nową konstytucję dla kolonii, ale w 1960 r. na
podstawie decyzji parlamentu brytyjskiego Nigeria otrzymała niepodległość i
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suwerenność jako część dominium brytyjskiego. W imieniu królowej miał
rządzić gubernator generalny. W lutym 1961 r., na podstawie plebiscytu
przeprowadzonego na pograniczu Nigerii i Kamerunu, poprowadzono granicę
między tymi dwoma krajami (Sobczyński 2015). W ten sposób ukształtowały się
współczesne granice Nigerii.
Tożsamość Nigeryjczyków
Istnienie narodu nigeryjskiego głoszą dzisiaj uczeni wywodzący się ze
środowisk elit z okresu międzywojennego, kształtowanych w europejskich oraz
amerykańskich szkołach, w otoczeniu intelektualistów owładniętych ideami
panafrykanizmu, czy wręcz czarnego rasizmu. Duża część tych naukowców ma
też przodków, którzy walczyli w czasie II wojny światowej u boku
współobywateli i stąd czerpie natchnienie dla popierania idei istnienia narodu
nigeryjskiego. Znaczenie tu ma też istnienie wielu małżeństw mieszanych,
głównie w wielkich miastach, a także wspólne interesy polityczne mniejszych
grup etnicznych przeciwko większym, które dominują w polityce nigeryjskiej.
Pewien wpływ mają także współczesne koncepcje demokratyczne i
socjalistyczne, które ideologię przedkładają nad wartości wynikające z
tożsamości plemiennej i narodowej.
Budowanie tożsamości narodowej nie jest prostym procesem i wymaga
wielu wydarzeń o znaczeniu historycznym, odpowiednich uwarunkowań
społecznych, zaangażowania wielu intelektualistów i mediów oraz pokoju.
Niestety, żadnego z tych warunków Nigeria nie spełnia, więc coraz częściej do
głosu dochodzą regionalizmy, partykularne głosy grup etnicznych, religijnych, a
nawet organizacji przestępczych, chcących korzystać z dochodów z nielegalnych
źródeł (Antoine 2018), co powoduje destabilizację i fikcyjność idei tożsamości
narodowej Nigeryjczyków jako jednego narodu. Zauważyć można jednak wciąż,
że wśród obywateli Nigerii istnieje żywa nadzieja na pokój wynikający ze
współistnienia w jednym państwie. Niemniej jednak, jak pokazuje historia
współczesna, nadzieje te są płonne i coraz więcej mówi się o destabilizacji
mocarstwa regionalnego „na glinianych nogach” w wyniku konfliktów
wewnętrznych.
Jednym z nigeryjskich myślicieli, który zauważa ten problem, jest Ifeanyi
Menkiti, uważający, że nie powinno się już dłużej utrzymywać integralności
terytorialnej państw afrykańskich w granicach o kolonialnym pochodzeniu.
Filozof ten dodaje, że pomyślna koegzystencja różnych ludów w ramach państw
afrykańskich powinna być oparta, jak w XIX-wiecznej Europie, na idei państwa
narodowego przede wszystkim z perspektywy zaistnienia w nim sprawiedliwości.
Widzi on, że zachowanie granic i budowanie tożsamości międzyetnicznej jest
pracą daremną, projektem, który nie może się udać, a budowanie
kosmopolityzmu w celu kreowania tożsamości państwowej zabija tożsamość
tych ludów i prowadzi je do zguby (Menkiti 2001). Menkiti zdaje sobie sprawę,
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że wielu europejskich ekspertów troszczy się głównie o rozwój gospodarczy
Afryki w celu efektywniejszej eksploatacji zasobów, a nie o to, by w różnych
regionach Afryki żyło się pokojowo i bezpiecznie. Warto także zauważyć, że
autor wymiennie stosuje pojęcia „naród” oraz „lud”, sugerując, że plemiona
mają tam status taki jak narody w Europie. Nie wyróżnia on zatem przy tym
odmiennych znaczeń słów: naród, lud, plemię czy grupa etniczna, uważając że
plemiona są narodami (Menkiti 2002). Zdaniem Menkiti państwo nigeryjskie jest
niesprawiedliwe, z olbrzymią ilością nadużyć władzy dotyczących sfery etnicznej
i religijnej. Typowe w Nigerii jest ocenianie ludzi nie według efektu pracy czy
umiejętności, lecz z perspektywy przynależności etnicznej i tego, czy ten lud
uczestniczy we władzy. Podkreśla też ideologiczne pole walki w Nigerii między
poszczególnymi narodami, które czerpią dumę ze swojego dziedzictwa i kultury
z ludami, których dziedzictwo jest ignorowane przez posiadających w państwie
pozycję dominującą. Społeczeństwo nigeryjskie nie stało się narodem
państwowym, a przeciwnie – eksperyment polegający na próbie stworzenia
modelu wielonarodowego społeczeństwa państwowego nie powiódł się. Poziom
konfliktu między ludami zamieszkującymi Nigerię jest obecnie bardzo wysoki.
Potwierdzają to liczne walki etniczne i wojny domowe. W wieloetnicznym
państwie nigeryjskim nadal funkcjonują odmienne systemy wartości, co w
konsekwencji powoduje wiele roszczeń i wizji państwowego porządku
politycznego, stąd też istnieje rozdźwięk między interesami poszczególnych
narodów a interesem państwa, co może powodować upadek, tak jak to miało
miejsce w przypadku Somalii.
Do budowania tożsamości narodowej potrzebny jest pokój, pozwalający
na budowanie sprawiedliwości. Jak wskazuje Trzciński (2010), sprawiedliwość
jest potrzebna, by skutecznie i efektywnie rozwijać stosunki międzynarodowe
wewnątrz Nigerii. Poszczególne narody zamieszkujące na obszarach
posiadających bogactwa naturalne, aby czerpać z nich dochody, potrzebują
handlu, do którego to czynnikiem warunkującym jest stabilność polityczna i
brak konfliktu. Nigeria obfituje w różnego rodzaju surowce, posiada żyzne
ziemie uprawne, lasy równikowe obfitujące w cenne gatunki drewna. Na
plantacjach, zorganizowanych głównie wzdłuż rzek i na wybrzeżu, uprawia się
palmę olejową i inne rośliny, będące istotnym towarem eksportowym Nigerii
oraz uprawy żywieniowe, mające zaspokoić potrzeby szybko rosnącej populacji.
Także górnictwo jest rozwinięte w Nigerii. Posiada ona złoża barytów, które
eksploatuje na pograniczu z Kamerunem oraz w dorzeczu Benue, a do tego
złoża żelaza i metali ziem rzadkich w środkowej Nigerii. Na wyżynie Dżos
eksploatuje się rudy cyny, a na przedgórzu Gór Adamawa eksploatowane są
rudy cynku i ołowiu. Na wyżynie Joruba wydobywane jest złoto i znaczne ilości
turmalinów. Złoto wydobywane jest też w północno-zachodniej części Nigerii –
w dorzeczu Sokoto – oraz wiele różnych kamieni szlachetnych w środkowej
części Nigerii i Górach Adamawa. Wydobywany jest również węgiel kamienny
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na północ od Delty Nigru, natomiast najbardziej dochodowymi i najbardziej
eksploatowanymi surowcami są ropa naftowa i gaz ziemny w Zagłębiu Delty
Nigru, gdzie istnieje obecnie kilkaset odwiertów, należących w całości do
zachodnich korporacji naftowych.
Obfitość bogactw naturalnych Nigerii jest czynnikiem wzmagającym
możliwość wystąpienia konfliktów co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i
integralności państwa. O dystrybucji dochodów decydują najbogatsze elity, które
zamykają się w zamkniętych osiedlach strzeżonych przez najemnych żołnierzy.
Tworzy się oligarchiczna struktura społeczna, podobna do tej na Ukrainie.
Gdzie taka struktura społeczna się pojawia, zauważyć można również szereg
innych zmian społecznych (Klare 2002), np. wzrost przestępczości
zorganizowanej, zagrożenia asymetryczne, wynikające z aktywizacji grup
zbrojnych o podłożu etnicznym bądź religijnym, które czerpią zyski z kradzieży
i plądrowania plantacji, kopalń i instalacji, dających Nigerii możliwość dochodu
(Kopiński 2008). W Zatoce Gwinejskiej pojawiło się zjawisko piractwa, a w
społeczeństwie powszechna jest proliferacja broni. Bieda i ubóstwo, wynikające
z ograniczonego dostępu do zasobów, powoduje zwiększoną aktywność
radykalnych ugrupowań etnicznych, politycznych i religijnych. Działalność
międzynarodowych organizacji przestępczych, które istnieją dzięki niestabilnym
formom państwa, również daje się uwidocznić w Nigerii. Występujące w
społeczeństwie masowe migracje, zarówno etniczne jak i religijne, szczególnie
widoczne na pograniczu chrześcijaństwa i islamu, są jednym z głównych
problemów społecznych Nigerii. Zakłócenia i niestabilność powodują
paraliżowanie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Istnienie grup
zbrojnych, zarówno plemiennych, jak i kościelnych, warunkuje narzucanie
wysokich stawek kontrybucji za ochronę tej działalności oraz zabezpieczanie
transportów, co powoduje pogłębianie się pauperyzacji społeczeństwa.
Kolejnym zagrożeniem jest wprowadzenie szariatu w północnych prowincjach
Nigerii i zezwolenie tym samym na prześladowanie innowierców (Rdzanek
2011).
Powyższe czynniki warunkujące powstawanie tożsamości Nigeryjczyka,
oraz czynniki determinujące odbudowę tożsamości regionalnej, etnicznej bądź
religijnej, walczą ze sobą i widać wyraźnie, że przewaga jest po stronie idei
niszczących pomysł na jednorodność i tworzenie tożsamości państwowej. W
teorii znaną definicją narodu jest taka, w której narodem jest grupa ludzi
mających wspólną historię, kulturę, wyznających te same wartości, ale przede
wszystkim mówiących, myślących i tworzących w tym samym języku.
Różnorodność językowa Nigerii jest wciąż – i raczej zawsze będzie – barierą,
której nie da się przeskoczyć wbrew poglądom idealistów lansujących ideę
narodu nigeryjskiego. Nawet jeśli bazują oni na doraźnych interesach
gospodarczych, pięćdziesięcioletniej historii Nigerii jako niepodległego państwa,
wspólnej historii walk z Brytyjczykami, idei panafrykanizmu i sprawiedliwości
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społecznej, utworzenie narodu nigeryjskiego nie jest prawdopodobne.
Filozofowie tacy, jak cytowany Menkiti, obnażają obłudę i utopijność kreowania
tożsamości narodu nigeryjskiego kosztem wypieranych tożsamości narodowych.
Przeciwnie, tożsamość etniczna z roku na rok narasta, powodując wzmocnienie
podziałów między narodami Nigerii. Szczególnie widoczne są różnice interesów
między północą a południem kraju, które wyznają różne religie. Obecnie istnieje
w Nigerii wiele narodów, z których kilkanaście ma aspiracje niepodległościowe,
a kilkadziesiąt dąży otwarcie do uzyskania autonomii (Trzciński 2013).
Mozaika religijna Nigerii
Społeczność nigeryjska podzielona jest na 3 główne odłamy religijne.
Pominąwszy fakt, że wielu Nigeryjczyjków nie jest w ogóle wierzących i traktuje
religię tylko jako tradycję przodków, to obecne są następujące 3 główne grupy
religijne. Najliczniejszą, stanowiąca prawie 50% społeczeństwa, są muzułmanie
żyjący w północnej Nigerii, zaś w południowej części kraju dominują
chrześcijanie różnych denominacji, z katolikami i zielonoświątkowcami na czele.
Zasięg islamu na północy kraju przedstawia rycina 2, na podstawie
demokratycznego wprowadzenia w poszczególnych stanach prawa szariatu
(Jaremczuk 2006).
Ryc. 2. Stany Nigerii, w których wprowadzono szariat

Źródło: http://geocurrents.info/wp-content/uploads/2011/05/Nigeria-Sharia-Map.jpg (27 XI
2017)
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W południowej części kraju mamy do czynienia z dość dużą mozaiką
wyznań chrześcijańskich, miejscami przeplatanych z synkretyzmem religijnym –
chrześcijańsko-pogańskim. Są również obszary, gdzie zarówno religia
muzułmańska, jak i chrześcijańska są wciąż zwalczane i wierzenia tradycyjne
walczą o swoje przetrwanie.
Ostatnie wydarzenia w Nigerii i trwająca tam wojna domowa
doprowadziły do zaostrzenia rywalizacji pomiędzy wyznawcami tych trzech
religii. W poszczególnych narodach zazwyczaj dominuje jedna religia, zaś narody
wyznające tę samą religię zawierają częściej ze sobą sojusze polityczne. Wśród
chrześcijan istniejące podziały denominacyjne powodują, że nie mogą się oni
zjednoczyć przeciw zwiększającej się presji islamu i często te różne denominacje,
reprezentowane przez różne ludy, walczą również ze sobą (Gergont 2008).
Szczegółowe rozmieszczenie ludności wyznającej poszczególne religie
przedstawia rycina 3.
Ryc. 3. Dominujące religie w Nigerii

Źródło: opracowanie własne na podstawie The Joshua Project i Ethnologue:
https://joshuaproject.net/,
https://www.ethnologue.com/country/NG/languages (30 XI
2017).
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Zróżnicowanie etniczne
Obecnie Nigeria ma 182 200 000 mieszkańców, podzielonych na 520
nacji, z których niespełna 20 dąży do niepodległości, a prawie 80 żąda
autonomii. Urzędowym językiem Nigerii jest angielski, który jest językiem
komunikacji między plemionami oraz narodami i powoli wypiera języki narodów
wymierających. Na tej podstawie można twierdzić, że powstaje w pewnym
sensie naród nigeryjski, gdyż do takiej kategorii można zaliczyć osoby
wywodzące się z Nigerii, ale posługujące się językiem angielskim jako
pierwszym. Zna go około 60 milionów Nigeryjczyków, większość jednak używa
go jako języka drugiego, obcego. Poniższe zestawienie opracowano na
podstawie lektury publikacji naukowych, ale z braku wielu informacji, wiedzę
zebraną uzupełniono o kwerendę doniesień publicystycznych i medialnych z
krajowych i lokalnych mediów nigeryjskich.
Dwoma największymi narodami Nigerii są Hausa i Joruba. Hausa żyją
głównie w północno-zachodniej części kraju. Największym miastem i
ośrodkiem kulturalnym, a także potencjalną stolicą ich przyszłego państwa jest
Kano. Językiem Hausa posługuje się około 33,5 miliona mieszkańców Nigerii,
znaczna ich liczba żyje również w Nigrze, Beninie i Arabii Saudyjskiej. Wielu z
nich mieszka także w takich miastach, jak Lagos, Akra, Abidżan, Bandżul i
Kotonu, a także w Afryce Północnej. Głównym źródłem utrzymania ludu
Hausa jest handel oraz rolnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem hodowli
bydła. Pradawną stolicą ludu Hausa jest miasto Daura w północnej Nigerii, przy
granicy z Nigrem. Państwo ludu Hausa często określane jest jako Hausaland
(ryc. 4).
Ryc. 4: Flaga Hausalandu

Źródło: Wikipedia.

Pierwsze wzmianki o państwowości Hausa pochodzą z okresu około
1000 lat przed naszą erą, kiedy rozwijała się na tym terenie kultura Nok, która
zniknęła z nieznanych przyczyn około roku 300 n.e. Hausa zaczęli przyjmować
islam w XI wieku i do dzisiaj jedynie niewielkie ich grupy nadal praktykują
animizm. Przez wiele wieków naród ten był podzielony między liczne królestwa,
z których z czasem, w drodze podboju, wyrosły dwa najpotężniejsze kalifaty:
Sokoto i Kanem-Bornu współtworzony z narodem Kanurów. W ciągu historii
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średniowiecznej i wczesnej nowożytnej istotne znaczenie miały takie państwa,
jak Katsina i Sułtanat Kano, które przetrwały aż do ustanowienia brytyjskiego
protektoratu.
Drugim co do liczebności narodem Nigerii, liczącym 19 milionów, są
Jorubowie (ang. Yoruba), zamieszkujący głównie w południowo-zachodniej
części kraju. Ponieważ są bardzo często zmieszani z innymi ludami, obecnie
używających języka Joruba może być nawet 40 milionów. Ponad 1 milion
mieszka ich także w sąsiednim Beninie. Dążą oni do utworzenia kraju o nazwie
Jorubaland (ryc. 5), który rości sobie prawo do części terenów Nigerii,
południowego Beninu, a także kawałka Togo. W historii Jorubów duże
znaczenie odgrywało istnienie niepodległego państwa o nazwie Ile-Ife w XVIII
wieku. Na jego zgliszczach wyrosło Imperium Oyo, które było głównym
mocarstwem w regionie do XIX w. Już wtedy Joruba, w odróżnieniu od
sąsiednich nacji, przyjęli miejski styl życia, zamieszkując w miastach otoczonych
murami i bardzo dobrze ufortyfikowanych. Stolicą tego państwa było miasto
Oyo, które było największym miastem w Afryce Subsaharyjskiej. Do dziś miasta
Nigerii w tym regionie należą do największych w Afryce. Głównym zajęciem
ludu Joruba w okresie przedkolonialnym były polowania na niewolników oraz
rzemiosło. Z czasem Imperium Oyo podzieliło się na wiele państw-miast, co
ułatwiło w XIX wieku podbój kraju przez Brytyjczyków (Zajączkowski 2010).
Jorubowie w większości są chrześcijanami, choć część z nich nadal wyznaje
religię rodzimą. Jest także obecna mniejszość muzułmańska. Jorubowie są
najbardziej religijnie zróżnicowaną grupą w Afryce, wielu reprezentantów tego
narodu praktykuje zarówno religie chrześcijańskie różnych denominacji, a
oprócz tego bierze udział w festiwalach pogańskich, traktując je raczej jako
kulturalne wydarzenia, nie związane z religią. To właśnie wśród Jorubów
pojawiło się wiele nowych wyznań synkretycznych i to właśnie tych
synkretyków, po wyznawcach anglikanizmu, jest wśród nich najwięcej. Wśród
pozostałych chrześcijan nieakceptujących zwyczajów pogańskich tradycyjnej
religii jorubskiej, najwięcej jest metodystów, katolików i baptystów. Spory udział
procentowy mają także zielonoświątkowcy i ewangelicy, a także kościoły lokalne.
Ryc. 5: Flaga Jorubalandu

Źródło: CRW Flags, www.crwflags.com (29 XI 2017).
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Trzecim bardzo ważnym narodem dominującym w Nigerii jest lud Ibo.
Według szacunków liczy on ponad 30 milionów osób, lecz wg danych
spisowych jest ich tylko 18 milionów (ostatni spis miał miejsce w latach 90.).
Pozostają jednak na trzecim miejscu pod względem liczebności, zamieszkując
okolice ujścia Nigru. Pierwsza państwowość Ibo ma związek z istnieniem
państwa Nri, które przetrwało do XIII wieku. Było to państwo teokratyczne,
które ukształtowało religię Ibo, wyznawaną obecnie przez mniejszość. W
czasach późniejszych Ibo byli podbijani przez sąsiadów lub podzieleni na małe
państwa plemienne, dlatego bardzo wielu potomków tego ludu żyje w Ameryce,
gdyż byli oni sprzedawani w niewolę. Dość duża diaspora żyje w Stanach
Zjednoczonych, na Jamajce, Kubie oraz Trynidadzie i Tobago. W epoce
kolonialnej odrodziła się w tym narodzie tożsamość i dążenia
państwowotwórcze. Ibo przyjęli też jako pierwsi w tym okresie chrześcijaństwo
– głównie rzymsko-katolickie – od Brytyjczyków i wzrósł także poziom
skonfliktowania z innymi narodami Nigerii na tle starań o osiągnięcie jak
największych wpływów na politykę państwa. Okres kolonialny wprowadził także
u Ibo instytucje wodzów plemiennych, które nieznane były dotychczas, gdyż
Ibo rządzeni byli przez kapłanów. Kolejnymi zmianami było wprowadzenie
powszechnej edukacji, w której Ibo celowali w porównaniu z innymi narodami
Nigerii i osiągali najlepsze wyniki. To sprawiło, że po uzyskaniu niepodległości
Nigerii Ibo mieli bardzo wysoką świadomość narodową i po serii starć z
muzułmanami z północy oraz zamachu stanu w Nigerii, Ibo ogłosili
niepodległość i utworzyli niepodległą republikę Biafra w 1967 r. W rezultacie
wybuchła wojna domowa, która trwała 3 lata i pochłonęła kilka milionów ofiar
(Leśniewski 1996; Malendowski 2003). Od 2007 r. były prezydent Biafry wzywa
naród do ponownej secesji ze względu na destabilizację Nigerii i to, że po wojnie
Ibo stali się najbiedniejszą grupą etniczną w kraju (ryc. 6).
Ryc. 6: Flaga Biafry

Źródło: Wikipedia.

Tradycje państwowe ma także lud Edo, który tworzył niegdyś Imperium
Beninu. Ludność narodu Edo to niespełna 2 miliony. Żyją pomiędzy Ibo a
Jorubami w południowej Nigerii, wyznają głównie chrześcijaństwo w kościele
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anglikańskim, lecz również katolickim i zielonoświątkowym, żaden z nich nie
jest dominujący (ryc. 7).
Ryc. 7: Flaga Imperium Beninu (lewa) i flaga współczesna Edo (prawa)

Źródło: Wikipedia i Edo Nation Satelite www.edonationsatelite.blogspot.com (29 XI 2017).

Narodem, który ma aspiracje niepodległościowe, a jest dużo mniejszy od
trzech głównych, jest niespełna 2-milionowy lud Izon, żyjący w zachodniej
części delty Nigru. Jego przodkowie przybyli tam dopiero w XV wieku i jako
jedni z pierwszych byli kolonizowani już przez Europejczyków –
Portugalczyków już w XV wieku. Obecnie Izon starają się poprzez działania
polityczne zachować swoją wymierającą kulturę, będąc w większości
zielonoświątkowcami. Dążenia niepodległościowe wykazuje także lud Efik z
południowej Nigerii, żyjący na wybrzeżu, w okolicach miasta Kalabar. Obecnie
jest ich około 2,5 miliona, żyją także w Kamerunie i przybyli na te tereny, na
których dzisiaj mieszkają między XI a XV wiekiem. Zajmowali się handlem
niewolnikami dla Europejczyków oraz produkcją oleju palmowego i innych
produktów leśnych. Chrześcijaństwo przyjęli w XIX w., wyznają głównie
denominację katolicką i dążą do utworzenia państwa Kalabar. Lud Ibibio, żyjący
pomiędzy ludami Efik oraz Ibo, na gęsto zaludnionej nizinie leżącej między
rzeką Niger a granicą z Kamerunem, liczy około 4,5 miliona osób i jest bardzo
blisko spokrewniony z wcześniej wspomnianymi Efikami. Pojawiały się nawet
pomysły o stworzeniu razem jednego państwa, gdyż w czasach
przedkolonialnych budowali oni wspólnie Kalabar. Ibibiowie byli wojownikami
zajmującymi się łapaniem niewolników i obecnie dążą do utworzenia
Ibibiolandu. W okresie kolonialnym i postkolonialnym lud przeszedł na
chrześcijaństwo. Początkowo dominującym kościołem byli metodyści, katolicy i
prezbiterianie, w okresie późniejszym rozwijały się kościoły charyzmatyczne i
apostolskie, ale mimo to katolicy są dominującym wyznaniem. Anangowie (ang.
Anaang żyją w południowo-wschodniej Nigerii. Używają również wariantów
flagi Biafry. Mają wciąż żywą tradycję klanową, w której każdy klan ma swojego
wodza i dążą do utworzenia swojego państwa lub kraju wspólnego z ludem
Ibibio, z którym to są blisko spokrewnieni. W przeszłości tworzyli już jedno
państwo razem z Ibibio i Efikami – Kalabar. W tym czasie też przyjęli
katolicyzm od Portugalczyków. W czasie epoki kolonialnej Anangowie walczyli
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przeciwko Brytyjczykom. Zaraz po wojnie wzniecali też zamieszki, w których
pacyfikowali stacje policji i wojska brytyjskiego, a w ramach represji Brytyjczycy
zakazali praktyki religii rodzimej Anangów. Pozostała garstka pogan została
przymusowo nawrócona na chrześcijaństwo anglikańskie, lecz w proteście, wielu
z nich przeszło potem na katolicyzm, który wyznawała większość. Anangowie
znani byli w historii jako bezlitośni i bardzo odważni wojownicy, oprócz
struktury klanowej mieli kult wojowników i to właśnie ta grupa za pomocą noży,
włóczni i strzał walczyła z Brytyjczykami nawet w latach 50. XX w. W czasie
wojny biafrańskiej opowiedzieli się za niepodległością Biafry i przez to stali się
ofiarami ludobójstwa. Od tamtej pory, w efekcie wojny i prześladowań
Anangów niepodległość jest poważnym zagadnieniem politycznym i źródłem
konfliktów w regionie. Lud Anang obecnie reprezentuje 1,4 miliona osób
(Bartnicki 1996).
Jednym z potężniejszych muzułmańskich narodów, lecz bardzo
rozproszonym po Nigerii, liczącym około 12 milionów, są Fulbeje, używający
języka Fulfulde. Oprócz Nigerii żyją także w Gwinei, Mali, Burkina Faso,
Nigrze, Ghanie, Kamerunie i innych krajach Afryki. W Nigerii skupieni są u
podnóży Gór Adamawa oraz w większych miastach i wraz z Fulbejami z
sąsiedniego Kamerunu chcą utworzyć państwo Fula, lecz nie mogą się
porozumieć z pozostałymi Fulbejami żyjącymi w rozproszeniu w północnej
Nigerii. Utrudnia to nieco zadanie, gdyż oddzieleni są od nich przez terytoria
innych narodów. Wielu Fulbejów wyemigrowało również do miast, co stawia
pod znakiem zapytania sens tworzenia jednego państwa o zwartym terytorium.
Kanurzy (ang. Kanuri) to kolejny dumny naród Nigerii o bogatej tradycji
państwowej. Żyją na pograniczu Nigerii, Nigru, Czadu i Kamerunu, dookoła
jeziora Czad, z czego większość właśnie w Nigerii. Tworzyli Imperium KanemBornu w późnym średniowieczu. Obecnie jest ich według różnych szacunków
od 4,5 do 7 milionów. Dokładne rachunki nie są znane ze względu na to, że
dawno nie był przeprowadzany żaden spis, a dodatkowo na obszarze
zamieszkiwanym przez nich grasuje obecnie Boko Haram, które walczy o
niepodległość tego kraju. Kanurzy zostali muzułmanami w XI wieku i szybko
stali się centrum islamizacji okolic jeziora Czad (Stempień 2016). Stolicą
Kanurów jest Maiduguri. Nacjonalistyczne ruchy pojawiły się wśród Kanurów
bardzo wcześnie, bo już w latach 50. XX w. i już wtedy chcieli oni utworzyć
państwo o nazwie Kenorwa.
Następnym narodem dążącym do samostanowienia są Nupowie (ang.
Nupe), którzy żyją na północ od ludu Joruba w pasie oddzielającym narody
chrześcijańskie od muzułmańskich. W swojej historii Nupowie mieli swoje
państwo już w XV wieku, mieli także okresy dobrobytu i handlu z Jorubami, ale
także wojen z nimi. Przez długi czas byli podbici przez Jorubów oraz przez
emirów Fulbejów, którzy w XVIII w. wielu Nupów zmusili do przyjęcia islamu,
lecz nadal większość ludu utrzymało religie tradycyjne. Udało się to gdyż okres
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rządów muzułmańskich był bardzo krótki, ponieważ zaraz po Fulbejach
nadeszli Brytyjczycy. W swojej historii Nupowie rzadko mieli jedno państwo,
zwykle byli podzieleni na kilka mniejszych. Obecnie jest ich około 3,5 miliona,
niespełna połowa wyznaje islam, lecz głównie jako neofici, a sporo jest także
chrześcijan. W tej chwili są podzieleni politycznie ze względu na wielu
pretendentów do tronu, ich stolicą jest miasto Bida. Ze względu na podziały
polityczne ich dążenia niepodległościowe są aktualnie zahamowane.
Tiw (ang. Tiv) to kolejny naród Nigerii, mający aspiracje
niepodległościowe. Naród ten liczy ok. 3,5 miliona ludzi, z czego ponad 2 żyje w
Nigerii, a reszta – w Kamerunie. Żyją głównie w Górach Adamawa oraz w
dolinie rzeki Benue. Tiwland został zajęty przez Brytyjczyków w 1906 r. ale opór
trwał na niektórych obszarach nawet do 1911 r. Obecnie trwają próby
odtworzenia państwa, lecz ze względu na to, że lud Tiw ma duży udział we
władzy państwowej i czerpie z tego dość duże korzyści, dążenia te nie mają
dużej intensywności. Tiwi są głównie chrześcijańscy z niewielką domieszką
wyznań synkretycznych. Głównymi denominacjami są zielonoświątkowcy i
charyzmatycy.
Lud Igala liczy około miliona mieszkańców, żyjący w dolinie Nigru,
poniżej ujścia rzeki Benue. Stolicą Igala jest miasto Idah. Dążenia
niepodległościowe tego ludu wystąpiły w 2012 r. w celu odtworzenia królestwa
istniejącego jeszcze w czasach przedkolonialnych i którego linia dynastyczna do
tej pory nie wygasła. Igalowie wyznają głównie katolicyzm.
Beromowie to największy naród na płaskowyżu Dżos, liczący ponad
milion osób. Wyznają oni religię synkretyczną wierząc w judeochrześcijańskiego
boga Dagwi, lecz mając włączony w to szereg tradycji pogańskich, choć
oficjalnie poddani są władzy papieża i kościoła katolickiego. Ludem dowodzi
wódz, który w 2009 r. uzyskał legitymację do reprezentowania interesów ludu.
Monarchia jest elekcyjna, król wybierany jest przez Radę Narodową. Aktualnie
proces niepodległościowy był zahamowany, gdyż gubernatorem stanu został
reprezentant tego ludu. Dążenia odżyły dopiero gdy został on obalony w 2015 r.
Jako swojego symbolu używają loga lokalnej Partii Ludowo-Demokratycznej,
reprezentującej ich interesy.
Ebiranie, lud żyjący w środkowej Nigerii, mający około miliona ludności,
zajmował niegdyś nieco większe terytorium i tworzył Ebiraland. Znane są w
historii wojny z sąsiednimi narodami; toczyli wojny z Hausa i innymi w czasach
prekolonialnych. Dzięki temu, że wytrwali, nie zostali konwertowani siłą na
islam. Sprzymierzyli się z Brytyjczykami w walce z Nupami i Królestwem Ilorin.
Dzięki tej współpracy Ebirowie cieszyli się dosyć dużą autonomią. Obecnie lud
praktykuje wciąż religie tradycyjne, choć na drugim miejscu są muzułmanie i ich
liczba rośnie. Głównym wierzeniem jest kult duchów i kult przodków zmarłych.
Gbagijczycy (ang. Gbagyi, spolszczenie nazwy ziem: Gbagia) to lud
blisko spokrewniony z Hausa i Fulbejami. Żyją w środkowej Nigerii, wyznają
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oficjalnie głównie chrześcijaństwo katolickie, choć praktykują wciąż czary i kult
zmarłych. Liczą niespełna milion osób. Mają swojego króla i dążą do
niepodległości ze względu na naciski ludu Hausa z północy, który próbuje –
razem z lokalnymi Fulbejami – wymuszać na nich emigracje i przejmować ich
tereny. Obecnie dość duże znaczenie zamieszkanym przez ten lud ma
działalność religijna, zarówno islamski dżihad powodujący wiele konfliktów o
ziemię, jak i obecność misjonarzy – baptystów i ewangelików. Powoduje to
zamieszanie i wiele konfliktów, zarówno z sąsiednimi narodami, jak i wewnątrz
Gbagii.
Dżukun (ang. Jukun) było dużym państwem, które istniało do ok. XVIII
w. w dolinie górnego Benue. Była to monarchia, którą podbili Fulbeje tuż przed
przybyciem Brytyjczyków. Aktualnie są bardzo mocno podzieleni, a ich kultura
powoli zamiera. Nawracani na islam są siłą, mimo że przyjęli już chrześcijaństwo
w denominacji luterańskiej. Obecnie jest ich niespełna milion.
Są w Nigerii również narody, które mimo że mają ku temu
predyspozycje i są większe od narodów wymienionych wyżej, to nie dało się
znaleźć jeszcze żadnych przesłanek jakoby istniały w nich dążenia
niepodległościowe, a są obecne jedynie te wymagające zwiększenia autonomii.
Wśród nich jest lud Ciszynginów (ang.: Cishingini) zamieszkujący krainę wokół
miasta Kontagora w dolinie Nigru w zachodniej Nigerii. Dużym obszarem jest
ziemia Taroków w środkowej Nigerii, a we wschodniej Nigerii, przy granicy z
Kamerunem, żyją ludy Margiów, Mumujów, Sambadaków (ang.: Marghi,
Mumuye, Samba Daka), które w związku z aktywnością Boko Haram
odtworzyły swoje państwa plemienne i w rzeczywistości rząd Nigerii przymyka
na to oczy nie reagując, gdyż te nacje nie są zbyt liczne, by móc stanowić
zagrożenie. Niemniej jednak daje to początek procesom państwotwórczym. W
dolinie dolnego Nigru duże znaczenie mają narody Agatów, Idomów i Esan,
dość duże około milionowe nacje, które domagają się autonomii.
Zamiast podsumowania
W każdym geograficznym opracowaniu, efektem syntezy wszystkich
wniosków jest mapa. Przyglądając się usilnie utrzymywanej jedności państwowej,
mimo burzliwych dziejów w historii najnowszej można dojść do spostrzeżenia,
że Nigeria jest państwem, które może rozpaść się w ciągu kilku lub kilkunastu
lat.
Efektem tego może być restauracja tradycyjnych monarchii narodowych,
choć część państw może przyjąć ustrój demokratyczny lub republikański, a
nawet teokratyczny. Analizując obszary zamieszkiwania poszczególnych nacji i
dominujących religii utworzono więc mapę przedstawiającą potencjalne terytoria
narodowe ludów walczących o niepodległość lub autonomię w Nigerii (ryc. 8).
Mimo tylu narodów pretendujących do posiadania własnego państwa, wciąż
pozostały części Nigerii w środkowej części kraju i na pograniczu z
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Kamerunem, które nie są przez nikogo, żadną opcję polityczną, uważane za
swoją. Zazwyczaj są to obszary o dość sporej mozaice etnicznej i religijnej oraz
skomplikowanych stosunkach społecznych.
Ryc. 8. Potencjalne nigeryjskie terytoria narodowe po rozpadzie państwa

Źródło: opracowanie własne.
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Ethno-religious diversity in Nigeria
Nigeria is the most populated country in Africa, with rich deposits of raw materials,
including oil, vast territory and the strongest army among the countries of the region.
Still, there are numerous internal conflicts, which does not allow this young state to
grow and build its position of a regional power. The purpose of the article is to explain
the Nigerian religious and ethnic mosaic, as well as the intricacies in the domestic
politics of the country. In particular, the independence aspirations of individual nations
and religious differences that foster internal conflicts have been taken into account,
based on historical context.
Key words: Nigeria, civil war, independence, Yoruba, Hausa, Igbo.

- 86 -

Wilczyński, W. J., 2019, Problem zaopatrzenia w wodę w regionie Islamu,
Przegląd Geopolityczny, 29, s. 87-101.

Witold J. WILCZYŃSKI
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków

PROBLEM ZAOPATRZENIA W WODĘ W REGIONIE
ISLAMU

Abstrakt:
Region Islamu jest obejmuje większość istniejących na Ziemi obszarów suchych i
półsuchych. Z tego względu woda stanowi tam surowiec deficytowy, posiadający
znaczenie strategiczne. Niejednokrotnie w przeszłości i obecnie działania mające na celu
zabezpieczenie odpowiednich ilości wody do celów gospodarczych i komunalnych
prowadziło do konfliktów lokalnych jak i międzypaństwowych. W artykule wyjaśniono
sposoby pozyskiwania wody stosowane na tym obszarze w przeszłości jak i
współcześnie, zwłaszcza w krajach doświadczających eksplozji demograficznej i dużej
dynamiki gospodarczej. Szczególny nacisk położono na geopolityczne znaczenie
zasobów wody oraz możliwość zastosowania nowoczesnych technologii w jej
pozyskiwaniu, co w uprzywilejowanej sytuacji stawia państwa dysponujące środkami
finansowymi.
Słowa kluczowe: region Islamu, obszary suche i półsuche, zaopatrzenie w
wodę, nawadnianie, odsalanie wody morskiej.
Region Islamu
Słowo „islam” w języku arabskim oznacza pokój, jaki jest efektem
zawierzenia Bogu, pokój wewnętrzny i pokój z innymi stworzeniami boskimi. Z
kolei „Dar al-Islam” to dom lub ziemia, gdzie jest wyznawana wiara w Boga, czyli
Ziemia Pokoju. Wyrażenie to często używane jest na oznaczenie wszystkich
krajów muzułmańskich. W prawodawstwie arabskim świat dzielono tradycyjnie
na trzy części: Ziemię Pokoju (Dar al-Islam, Dar al-Salam), Ziemię Wojny (Dar alHarb - kraje nie posiadające zawartego traktatu o nieagresji z kalifatem), oraz
Ziemię Zgody lub Przymierza (Dar al-Sulh, lub Dar al-‘Ahd – kraje
niemuzułmańskie z którymi kalifat zawarł traktat pokojowy). Wyrażenie Dar alIslam jest więc bardzo dobrą nazwą dla regionu cywilizacji islamskiej (nazywanej
też kulturą arabsko-muzułmańską). Dopuszczalna jest też forma skrócona, czyli
Islam.
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Region Islamu obejmuje centralne obszary „wyspy świata” (ang. World
Island), czyli największego na Ziemi lądu obejmującego złączone ze sobą
kontynenty Eurazji i Afryki. Od południa otacza on Europę, z którą graniczy
przez Morze Śródziemne, oraz zachodnią część regionu Eurazji. Sahara oddziela
go od Afryki Subsaharyjskiej, a na wschodzie styka się z Indiami i Azją
Wschodnią. Specyficzną częścią regionu Islamu jest Turkiestan Zachodni,
dawniej nazywany „Radziecką Azją Środkową” (Turkiestan Wschodni to
obecnie należący do Chin autonomiczny region Sinkiang Ujgurski). Jest to grupa
państw zamieszkanych głównie przez muzułmańskie ludy tureckie. Z uwagi na
znaczną rozległość terytorium regionu i jego historyczną heterogeniczność, w
jego ramach wydzielono trzy subregiony: Afrykę Północną, Bliski Wschód (czyli
Azję Południowo-Zachodnią), oraz wspomniany już Turkiestan Zachodni.
Łącznie jest to obszar przekraczający 20 mln km², zamieszkany przez blisko 700
mln ludzi. Jest on podzielony na 36 państw, w tym cztery o nieuregulowanym
statusie (Somaliland, Palestyna, Cypr Północny, Sahara Zachodnia).
Położenie regionu Islamu wśród innych cywilizacji i na drogach je
łączących, gdzie rodziły się najstarsze cywilizacje i między sobą walczyły, nie
sprzyjało temu, aby nazwa regionu potwierdzała rzeczywistość. Wręcz
przeciwnie, „Ziemia Pokoju” to najbardziej niespokojny region świata, gdzie od
wielu dziesięcioleci trwają konflikty zbrojne, których zażegnanie wciąż wydaje
się nierealne. U ich podłoża znajdują się różnice religijne i etniczne, dostęp do
wody, jak również do zysków płynących z eksploatacji największych na świecie
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Złoża te zdecydowały o wielkim
strategicznym znaczeniu regionu, oraz o tym, że jest to obszar, gdzie swoje
„żywotne interesy” mają wszystkie wielkie mocarstwa. Rosnące
zapotrzebowanie na węglowodory sprawiło, że w krajach dysponujących ich
złożami (np. Arabia Saudyjska, Katar, Kuwejt) nastąpiła szybka transformacja
gospodarcza, która radykalnie zmieniła ich oblicze. Państwa te są ważnymi
członkami Organizacji Państw Eksportujących Ropę Naftową (OPEC –
Organization of Petroleum Exporting Countries), która w wielkim stopniu
decyduje o cenach energii na rynku światowym. Jej decyzje z początku lat 70tych ubiegłego wieku spowodowały skokowy wzrost cen paliw, światowy kryzys
energetyczny, oraz wielki przypływ pieniędzy do krajów Zatoki Perskiej.
Sytuacja gospodarcza i procesy globalizacji stymulowały także przemiany
kulturowe w tradycyjnych społeczeństwach muzułmańskich, w których
przetrwała specyficzna patriarchalna struktura klanowa i poligamia z bardzo
niską społeczną pozycją kobiet. W ostatnich dekadach w wielu krajach pojawiły
się jednak silne tendencje powrotu do tradycyjnych praktyk w życiu społecznym,
skierowane przeciwko docierającym tu wartościom cywilizacji zachodniej, takim
jak demokracja, oraz przeciwko pochodzącej z Zachodu kulturze masowej
konsumpcji. Tendencje te, które przyjęły formę wojującego fundamentalizmu
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islamskiego, ujawniły się w państwach regionu Islamu, jak i w społecznościach
muzułmańskich zamieszkujących inne regiony.
Większa część obszaru regionu Islamu znajduje się w obrębie strefy
zwrotnikowej i podzwrotnikowej, co warunkuje obecność rozległych obszarów
pustynnych i półpustynnych oraz powszechny deficyt wody. Bez względu na jej
pochodzenie, z opadów, głębokich studni czy też płynących z innych stref
klimatycznych rzek, dostęp do wody warunkuje sposoby gospodarowania w
regionie, silnie ograniczając rozwój rolnictwa. Chociaż mieszkańcy regionu
Islamu opanowali wiele technik pozyskiwania i oszczędzania wody, od
systemów doprowadzania wody podziemnymi kanałami aż po nowoczesne
wielkie zapory na rzekach, szybko zwiększające się zaludnienie sprawi, że w
przyszłości deficyt wody przyczyniał się będzie do zwiększenia ekonomicznej i
politycznej niestabilności.
Zasoby wody
Region Islamu jest najuboższym pod względem zasobów wody
regionem świata. Mimo, że należy on do stosunkowo rzadko zaludnionych, jest
to szczególnie widoczne, kiedy przeliczy się ilość dostępnej wody na jednego
mieszkańca. O ile średnia wielkość odnawialnych zasobów wody na świecie,
przypadająca na jednego mieszkańca na rok wynosi 24 tony, to w regionie
Islamu jest ona wielokrotnie mniejsza i nie przekracza 1 tony, a w państwach
Półwyspu Arabskiego jest mniejsza niż 0,5 t (w Arabii Saudyjskiej 90 kg, w
Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze - 30 kg. Stosunkowo korzystna
sytuacja Egiptu (0,7 t) wynika z faktu, że kraj ten otrzymuje wielkie ilości wody
spoza regionu za pośrednictwem Nilu. Nieco lepsza sytuacja jest też w krajach
bardziej górzystych, takich jak Maroko (0,9 t), Turcja (2,8 t) i Iran (1,8 t), oraz w
chłodniejszych krajach Turkiestanu, gdzie znacznie mniejsze są straty wynikające
z parowania (wg danych FAO: Total Renewable Water Resorces per capita by Country,
ChartsBin.com; dla porównania w zagrożonej deficytem wody Polsce wielkość
ta wynosi 1,6 t).
Przyczyną deficytu wody w regionie Islamu jest suchy klimat, czyli
bardzo niska średnia roczna suma opadów atmosferycznych. Ponad 80%
obszaru regionu otrzymuje mniej niż 250 mm opadów rocznie, co powoduje, że
dominuje tam krajobraz pustynny i półpustynny. Nie dotyczy to jedynie gór
Atlas w krajach Maghrebu oraz gór biegnących wzdłuż wybrzeży Azji Mniejszej
i Lewantu, a także gór Elburs na północy Iranu, gdzie opady dochodzą do 600
mm rocznie, lokalnie przekraczając nawet 1000 mm. W żadnym innym regionie
świata (nie licząc obszarów polarnych) nie ma tak rozległych obszarów
otrzymujących tak nikłe opady. Tu znajduje się Sahara, czyli największa pustynia
świata obejmująca północną połać Afryki, oraz oddzielony od niej rozpadliną
Morza Czerwonego, równie pustynny Półwysep Arabski. Pustynne jest także
wnętrze Iranu oraz Turkiestan Zachodni z wyłączeniem obszarów
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wysokogórskich. Opady w regionie Islamu przypadają na miesiące zimowe,
kiedy docierają tu chmury gnane zachodnimi wiatrami znad Atlantyku i jego
mórz. Zima to ta pora roku, w której nawet na Saharze temperatura spada do
15-20 stopni, a wiatry zachodnie charakterystyczne dla strefy umiarkowanej,
obejmują także strefy położone dalej na południe: podzwrotnikową a nawet
zwrotnikową. Wtedy na pustyni pojawia się efemeryczna roślinność, która
wyrasta, zakwita i dojrzewa w ciągu zaledwie kilku tygodni. Później pustynia robi
się na powrót szara i na pozór pozbawiona życia. Nasiona i cebulki roślin będą
czekać długie miesiące na ponowne opady, a tu i ówdzie wyrastają jedynie
porosty – główne pożywienie wielbłądów, oraz krzewy tamaryszku z niezwykle
rozwiniętym systemem korzeniowym pozwalającym przetrwać długotrwałą
suszę. Dzięki urozmaiceniu morfologicznemu w górskich krajach Bliskiego
Wschodu deficyt wody, chociaż widoczny, nie jest aż tak dotkliwy jak w
sąsiedniej Arabii i Turkiestanie. Wybrzeża Azji Mniejszej porasta roślinność
śródziemnomorska (twardolistna frygana z zaroślami sosnowymi – Pinus nigra),
podczas gdy w jej wyżynnym wnętrzu dominuje ubogi step z bylicą. Step ten
pokrywa Wyżynę Armeńską, ale na Wyżynie Irańskiej ustępuje półpustyniom i
pustyniom (Lota, Wielka Pustynia Słona, Registan) z kserofitycznymi krzewami
(saksauł), efemerycznymi roślinami wiosennymi (krzewy Calligonium) i
słonoroślami. Na terenach górskich do wysokości 1000 m przeważają górskie
stepy, a wyżej występują lasy liściaste (dąb biały, wiąz, grab, jesion, czeremcha,
lasy pistacjowe z orzechem włoskim, w podszyciu cierniste krzewy i paprocie), i
iglaste z sosną alepską (Pinus halpensis) i jałowcami i licznymi ziołami (szałwia), a
od wysokości 3000 m – łąki górskie.
Gospodarka wodna w przeszłości
Region Islamu to obszar, gdzie rozegrała się najważniejsza część ludzkiej
historii i prehistorii. To tu rodziły się najdawniejsze cywilizacje, powstawały i
upadały najwcześniejsze mocarstwa, tu zbudowano pierwsze miasta, tu też
ludzie uczyli się gospodarować deficytową na tych szerokościach geograficznych
wodą. O tym, jak ważna od początku rozwoju cywilizacji była na tych obszarach
gospodarka wodna, świadczy nazwanie najstarszych nadrzecznych społeczeństw
„cywilizacjami hydrotechnicznymi”. Już w trzecim tysiącleciu p.n.e. w
Mezopotamii i Egipcie istniały systemy tam i kanałów, które z jednej strony
umożliwiały rozprowadzenie wód powodziowych na pola (wraz z ładunkiem
niesionego przez wodę żyznego mułu), a z drugiej zapobiegały
niekontrolowanym wylewom. Mniejsze systemy nawadniające znajdowały się
nad Syr-darią (łac. Jaxartes) i Amu-darią (Oksus), a także w bardzo wielu
miejscach u podnóży gór, do których doprowadzano wodę za pomocą systemu
podziemnych kanałów. Naturalne źródła jak i studnie stanowią od tysiącleci
kluczowe miejsca na mapach regionu Islamu. W miejscach tych powstawały
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ośrodki władzy, tam też rozgrywały się ważne dla historii cywilizacji wydarzenia,
o miejsca takie toczono też wojny (Hourani, 1991; Frye 1996).
W ciągu tysięcy lat cywilizacje znajdujące się na obecnym obszarze
regionu Islamu w istotny sposób zmieniały istniejący wcześniej krajobraz.
Zmiany te są kontynuowane do dzisiaj i w dużej mierze wynikają z
ograniczoności istniejących tam zasobów. Mieszkańcy tych obszarów zawsze
narażeni byli na deficyt wody i żywności, zawsze zmuszeni byli szukać pastwisk
dla swoich stad, pielęgnować kanały nawadniające, walczyć z trudnościami
wynikającymi z burz piaskowych, szarańczy, i innych kataklizmów. Głód często
towarzyszył ludziom, którym przyszło tu żyć. Jak relacjonuje Ferdynand
Braudel, nawet Prorok Mahomet „odszedł z tego nędznego świata, ani razu nie
nasyciwszy się jęczmiennym plackiem”. Dlatego ludzie od tysiącleci starali się
zmienić zastane warunki i wykorzystać istniejące zasoby w stopniu
maksymalnym. Ich wysiłki doprowadziły do daleko idących zmian w
krajobrazie, które dotyczą przede wszystkim szaty roślinnej (na skutek wylesiania
i nadmiernego wypasu), warunków glebowych (w wyniku zasolenia i erozji), oraz
stosunków wodnych (w związku z budową systemów nawadniania).
Generalnie klimat regionu Islamu z powodu suchości nie pozwala na
wegetację drzew, w związku z tym lasy stanowią tam rzadkość. Okazuje się
jednak, że w przeszłości pokrywały one znaczne obszary w górach i na
wybrzeżach jego centralnej części, od Morza Egejskiego po zachodni Iran.
Najbardziej znane były lasy cedrowe gór Libanu, które przez tysiąclecia
zaopatrywały władców Egiptu i Mezopotamii w materiał niezbędny do budowy
miast i statków. Po ich wycięciu gleba uległa denudacji, co uniemożliwiło
powrót drzew. Lasy zostały trwale zlikwidowane a ich miejsce zajęła dość uboga
roślinność krzaczasta i zielna. Podobnie jak na śródziemnomorskich wybrzeżach
Europy, lasy tutejsze składają się z wolno rosnących gatunków, łatwo ulegają
zniszczeniu na skutek pożarów, a ich zasięg zmniejsza się także w efekcie
wypasu kóz i innych zwierząt hodowlanych. Likwidacja lasów przyczynia się do
dalszego spadku wilgotności, degradacji gleb i redukcji zasobów wodnych. Lasy
jakie zachowały się w górach północnej i południowej Turcji, zachodniego Iranu
oraz Maroka i Algierii stały się w ostatnich dekadach przedmiotem ochrony.
Niektóre państwa, np. Izrael, dążą też do zwiększenia areału lasów,
przeznaczając na ten cel znaczne obszary. Działania takie niewątpliwie mogą
przyczynić się do rozwoju szaty roślinnej, która w regionie Islamu w ciągu
kolejnych tysiącleci obecności ludzkiej, została silnie zubożona. Wycięcie lasów i
erozja gleb na stokach górskich to nie jedyne przejawy degradacji. Rolnictwo
wymaga tam bowiem sztucznego nawadniania, które polega na dostarczaniu
wody na pola uprawne. Każda woda zawiera minimalne ilości rozpuszczonych
soli mineralnych. Po nawodnieniu pola, wilgoć absorbowana jest przez rośliny i
odparowuje, natomiast zawarte w niej sole pozostają w glebie. W warunkach
braku opadów tylko znikome ilości wody przesiąkają w głąb gruntu, co
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powoduje że koncentracja soli w glebie rośnie z każdym rokiem, powodując w
pewnym momencie konieczność odstąpienia od uprawy i porzucenia ziemi.
Setki tysięcy hektarów wcześniej nawadnianej i żyznej ziemi uległo degradacji i
zniszczeniu w wyniku zasolenia. Dotyczy to zwłaszcza Mezopotamii,
nawadnianej przez stulecia za pośrednictwem sieci kanałów doprowadzających
wodę z Eufratu i Tygrysu, a także doliny Nilu w Egipcie, licznych mniejszych
obszarów upraw w Iranie i na obszarze Maghrebu. Aby zapobiegać zasoleniu,
konieczne byłoby dostarczanie na pola znacznie więcej wody, niż potrzebują
same rośliny i tracone jest na skutek parowania. Aby nie doszło do zasolenia,
duża część wody musi bowiem przesiąkać w głąb gruntu, zabierając ze sobą
rozpuszczone sole, tak jak ma to miejsce w krajach wilgotnych po każdym
deszczu.
W Egipcie i Mezopotamii w wielu miejscach obserwować można
pozostałości kanałów i tam z czasów faraonów i królów, których imiona znane
są ze Starego Testamentu. Podczas wysokiego stanu wody w rzece (majczerwiec), woda wpływała do kanałów znajdujących się na wałach, które dzieliły
całą dolinę Nilu na prostokątne baseny. Z kanałów tych wpuszczano ją do tych
basenów, w których uprzednio dokonano zbiorów. System wałów z kanałami
umożliwiał pełną kontrolę nad falą powodziową, zabezpieczał przed zalaniem
osiedli i pozwalał kierować wodę precyzyjnie do tych części doliny, gdzie była
ona potrzebna. Ponadto, woda powodziowa jest zwykle brudna i zawiera dużo
ciemnego mułu. W przypadku Nilu pochodzi on z pastwisk znajdujących się na
Wyżynie Abisyńskiej. Zwierzęce odchody zmywane przez ulewne deszcze z
abisyńskich pastwisk stanowiły znaczną część niesionej przez Nil zawiesiny,
która wraz z wodą rozprowadzana była po polach całego Egiptu. Był to
najdoskonalszy i najdłużej działający system nawadniania i nawożenia pól w
całej historii gospodarczej świata, który stanowił podstawę rozwoju egipskiej
cywilizacji. Systemy nawadniania ziemi na terenach pustynnych z
wykorzystaniem rzek płynących z terenów górskich istniały w starożytności
także w Mezopotamii, a na znacznie mniejszą skalę w wielu miejscach Persji,
Turcji, Maghrebu i Turkiestanu. W Persji już w erze starożytnej wykorzystywano
wody z istniejących w górach źródeł. Ponieważ większość strumieni płynących z
gór ginęło w piaskach znajdujących się na ich przedpolu, starożytni Persowie
budowali systemy studni połączonych podziemnymi, bardzo łagodnie
opadającymi tunelami, którymi woda ze źródeł doprowadzana była do osad i
ogrodów zlokalizowanych na równinach. Wynalazek ten, o nazwie qanat,
rozpowszechnił się także w innych górzystych częściach regionu, m.in. w górach
Atlas, gdzie nazywany jest foggara. Pozwala on na dostarczanie wody na
odległość do kilkudziesięciu kilometrów. Doprowadzanie wody za pomocą
podziemnych galerii pozwala na minimalizację strat w wyniku parowania (np. w
porównaniu z budowanymi przez Rzymian akweduktami). W całym regionie
Islamu wykorzystywane są także ustawione pionowo koła wodne napędzane
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przez poziome kieraty poruszane przez zwierzęta (sakiyeh). Pionowe koło
posiada na obwodzie kubły, służące do czerpania wody ze źródeł i zbiorników
wodnych i wlewania jej
do wyżej usytuowanych rynien i kanałów,
rozprowadzających ją grawitacyjnie do ogrodów i domów.
Współczesne przykłady zagospodarowania wód powierzchniowych i
podziemnych
Podobnie jak w starożytności, woda także dzisiaj jest przedmiotem
największej troski mieszkańców ziem należących obecnie do regionu Islamu. W
ostatnich kilku dekadach, w związku ze wzrostem zapotrzebowania na wodę,
zrealizowane tam zostały wielkie inwestycje, mające na celu usprawnienie
pozyskiwania dużych ilości wody. Polegały one na wykorzystaniu zasobów wód
podziemnych, odsalaniu wody morskiej, oraz budowie wielkich sztucznych
zbiorników wodnych na rzekach. Obecnie na obszarze regionu Islamu znajdują
się najbardziej rozległe, sztucznie nawadniane użytki rolne. Oprócz doliny Nilu,
Mezopotamii, doliny Amu-darii i Syr-darii, są one rozmieszczone w pobliżu
większości pasm górskich, z których doprowadzana jest woda. W górnych
biegach rzek wybudowano systemy zapór, dzięki którym powstały sztuczne
zbiorniki, zasilające za pośrednictwem kanałów i podziemnych tuneli liczne
miasta i rozległe tereny upraw rolnych. Na Eufracie i Tygrysie wybudowano
kaskady kilkunastu dużych zbiorników (m.in. Keban i Atatürk w Turcji, AsSaura na terenie Syrii i Al-Hadisa w północnym Iraku na Eufracie). Program
rozwoju regionalnego południowo-wschodniej Anatolii Güneydoğu Anadolu
Projesi, realizowany przez Turcję, pozwolił na nawodnienie ogromnych
obszarów i zwiększenie produkcji rolnej (m.in. bawełny). Wiąże się to jednak ze
sprzeciwem Syrii i Iraku, które w wyniku jego realizacji otrzymują znacznie
mniejsze ilości wody. Budowie wielkich zapór sprzeciwiają się lokalne
społeczności (np. Kurdowie z miasta Hasankeyf nad Tygrysem, które zostało
zlikwidowane w wyniku budowy zapory Ilisu w latach 2006-2018). Ponadto,
wody wielu sztucznych zbiorników zalały istotne dla nauki stanowiska
archeologiczne.
Inwestycje hydrotechniczne wielokrotnie prowadziły do długotrwałych
konfliktów między państwami regionu Islamu. Do najbardziej znanych było
zajęcie obszaru Wzgórz Golan przez Izrael w 1968 roku. Strategiczne znaczenie
tego obszaru wynika m.in. z faktu, że wypływają z niego źródłowe dopływy
rzeki Jordan. Zbudowane tam ujęcia wody przez wiele lat zaspokajały
zapotrzebowanie na wodę w Izraelu, zmniejszając wydatnie ilość wody płynącej
Jordanem do Jeziora Genezaret, a następnie do Morza Martwego. Skutkiem była
znacząca redukcja ilości wody dostępnej do wykorzystania przez Jordanię i
mieszkańców Zachodniego Brzegu, a także przyspieszenie obniżania się
poziomu wody w Morzu Martwym. Stopniowe zanikanie tego akwenu jest
obecnie jednym z największych problemów ekologicznych regionu (Kliot, 1994).
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Starożytne budowle hydrotechniczne istniały także w dolinie Amu-darii,
gdzie rozwinęły się oazy w Samarkandzie, Bucharze, oraz w Chiwie – wielkiej
oazie w dolnym biegu tej rzeki, gdzie rozwinęła się jedna z najstarszych
cywilizacji - Chorezm. Podobnie jak skomplikowane systemy Mezopotamii,
ulegały one zniszczeniu w okresach podbojów (np. najazdów mongolskich w
XII i XIV wieku). Obecnie sytuacja na tych obszarach jest bezpośrednią
konsekwencją inwestycji hydrotechnicznych realizowanych tu w XX wieku, czyli
w okresie przynależności do Związku Radzieckiego. Komunistyczne państwo
nie poprzestało na nawadnianiu podgórskich kotlin i dolin rzek, jak to miało
miejsce przez tysiąclecia, ale postanowiło objąć uprawą bawełny dużą część
piaszczystej pustyni Kara-kum. W tym celu w latach 1954-1988 wybudowano
Kanał Karakumski im. Lenina1 o długości 1445 km od górnej Amu-darii do
Morza Kaspijskiego. Dostarczył on wodę do zakładanych wśród pustyni
plantacji bawełny jak i dla kilku miast (m.in. Aszchabad). Znaczna część wody
przepływającej przez kanał (ponad połowa), wsiąka jednak bezproduktywnie w
piaszczyste podłoże, co spowodowało, że inwestycja okazała się mało
efektywna. O wiele większe okazały się w kolejnych dekadach jej uboczne
konsekwencje. Ponieważ dużą część wód Amu-darii skierowano do kanału, jej
naturalnym korytem popłynęło znacznie mniej wody niż dotychczas. Ponieważ
płynąca przez tereny pustynne rzeka nie jest zasilana dopływami, dociera ona
obecnie tylko do miejsca, w którym w starożytności znajdowała się potężna oaza
Chiwa. Pozostałości wód wielkiej niegdyś Amu-darii wykorzystują miasta
znajdujące się w dolnym jej biegu, co sprawia, że rzeka ta już nie doprowadza
swoich wód do Jeziora Aralskiego (Alworth, 1989). Ponieważ zmniejszyła się
istotnie także ilość wody dopływającej Syr-darią – drugą wielką rzeką zasilającą
akwen, zaczął on gwałtownie zmniejszać swój zasięg. Obecnie niewiele już
pozostało po wielkim zbiorniku, nazywanym niegdyś powszechnie „Morzem
Aralskim” – czwartym największym jeziorem świata (68 tys. km²). Około roku
2000 istniały jeszcze dwa akweny – południowy i północny, przy czym do
północnego docierała Syr-daria, a południowy otrzymywał tylko niewielkie ilości
wody przepływające z północnego. Rząd Kazachstanu chcąc ratować swoją
(północną) część jeziora, wybudował wielką ziemną zaporę uniemożliwiającą
przepływ wody na południe. Przyspieszyło to wysychanie akwenu
południowego, podczas gdy w części północnej, obejmującej ok. 8% dawnego
akwenu) poziom wody nieco się podniósł. Wzdłuż jego dawnej linii brzegowej
pozostałości dawnych pasterskich wiosek oraz osad rybackich z zardzewiałymi
wrakami kutrów rybackich giną powoli na skutek pustynnych burz, które unoszą
tony piasku i soli wraz z toksycznymi odpadami zakopanymi niegdyś przez
Obecnie kanał nosi nazwę Turkmenbaszi (Türkmenbaşy), co oznacza tytuł „przywódca
Turkmenów” przyjęty przez prezydenta Turkmenii Saparmyrata Nijazowa; tak samo nazywa
się obecnie miasto Krasnowodsk, gdzie kanał dochodzi do Morza Kaspijskiego.
1
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Sowiety na dawnej wyspie Odrodzenia (ros. Возрождение, uzb. Kantubek). W
czasach ZSRR znajdowało się tam duże lotnisko oraz laboratorium produkujące
broń biologiczną. Zostało ono opuszczone w 1991 roku a w roku 2002
specjalna ekspedycja amerykańska zneutralizowała tam 200 ton wąglika, który w
razie rozszczelnienia pojemników stanowiłby śmiertelne zagrożenie dla
mieszkańców całego regionu. Na skutek wyschnięcia Jeziora Aralskiego
opustoszało wiele miejscowości, takich jak dawny główny port na południowym
brzegu – karakałpacki Mujnak (karakałp. Mo’ynoq), położony w byłej delcie
Amu-darii, wśród wilgotnych lasów. Była tam jedna z największych w byłym
ZSRR fabryk konserw rybnych, baza rybacka, stocznie remontowe i różnorodne
zakłady produkcyjne. Poza wiejską osadą obecnie nic już z tego nie pozostało,
podobnie jak z otaczającej zieleni. Całą okolicę ogarnęła złowroga, słona
pustynia, której największą osobliwością jest cmentarzysko zardzewiałych
statków, przypominające, że kiedyś był tu brzeg wielkiego akwenu. Likwidacja
Jeziora Aralskiego to najbardziej widoczna zmiana na mapie świata, jaka
dokonała się w ostatnich dekadach. Znikły zatoki z portami rybackimi, rozległe
szuwary w ujściach rzek, nie ma nawet wiosek pasterskich rozrzuconych w
okolicach jeziora, którego obecność zwiększała wilgotność powietrza,
wpływając łagodząco na klimat. Cały wielki akwen wraz ze stosunkowo
wilgotnym otoczeniem objęła powiększona o ok. 100 tys. km² pustynia Kyzyłkum (ryc. 1).
Ryc. 1. Zmiany zarysów Jeziora Aralskiego w okresie 1960-2009
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Wielkie inwestycje hydrotechniczne prowadzone w Turkiestanie
doprowadziły do spektakularnej i tragicznej dla setek tysięcy ludzi zmiany w
krajobrazie, jaką był zanik Jeziora Aralskiego. Taka była cena zwiększenia
areałów upraw i produkcji bawełny na pustyni Kara-kum, wzdłuż osławionego,
nieszczelnego kanału, z którego większość płynącej w nim wody po prostu
wsiąkała w piaszczyste podłoże. Bardzo kosztowne okazały się także
nowoczesne inwestycje hydrotechniczne zrealizowane w Egipcie. We
współpracy ze Związkiem Radzieckim i innymi państwami „miłującymi pokój”
(jak wówczas nazywano państwa komunistyczne), władze tego afrykańskiego
kraju postanowiły w latach 60-tych ubiegłego wieku znacznie poprawić
efektywność działającego od tysiącleci systemu nawadniania i nawożenia pól.
Ponieważ Egipt odczuwał deficyt energii elektrycznej, zdecydowano o budowie
wielkiej tamy na Nilu, jedynej stałej rzece tego kraju, wraz z elektrownią wodną.
Inwestycję zlokalizowano w górnym Egipcie, na południe od Asuanu
(starożytne miasto Syene). Budowa Wielkiej Tamy (wysokość ponad 100 m,
długość 3,6 km) spowodowała zalanie doliny na długości przeszło 350 km
(cofka objęła także terytorium Sudanu), w tym wielu miast (przesiedlenie ponad
150 tys. mieszkańców), a niektóre cenne zabytki zdecydowano się przenieść (np.
świątynia Abu Simbel, świątynia Ramzesa II), by zapobiec ich zalaniu. Powstało
ogromne jezioro, nazwane na cześć prezydenta Egiptu, Jeziorem Nassera.
Wprawdzie utracono ziemie, które zostały zalane, ale podniesienie poziomu
wody pozwoliło na nawodnienie znacznie rozleglejszego areału. Korzyści z tego
płynące jak również z elektrowni o mocy 2100 MW okazały się nie tak wielkie
jak straty. Przede wszystkim muł dostarczany rokrocznie na pola Egiptu wraz z
falą powodziową, teraz w całości zatrzymywany jest przez tamę i akumulowany
na dnie zbiornika. Powoduje to jałowienie i erozję gleb w delcie Nilu, oraz
konieczność sztucznego nawożenia w całym Egipcie. Aby zapobiec szybkiemu
wypełnieniu się zbiornika niesionym przez Nil mułem, konieczne są trwające
bez przerwy prace pogłębiające. Muł, który dawniej rozprowadzany był po całej
dolinie Nilu w sposób naturalny, teraz musi być wydobywany z dna sztucznego
jeziora przez specjalne pogłębiarki i rozwożony po polach za pomocą
ciężarówek. Budowa Wielkiej Tamy przyczyniła się także do upadku
rybołówstwa morskiego przy ujściu Nilu, który przestał dostarczać substancje
organiczne niezbędne do rozwoju planktonu. Ponadto, poważnym problemem
na obszarach rolniczych stała się schistosomatoza – choroba wywoływana przez
pasożyty roznoszone przez ślimaki żyjące w kanałach nawadniających.
Pod koniec ubiegłego wieku, w związku z przeludnieniem doliny i delty
Nilu, władze Egiptu podjęły decyzję o realizacji projektu Nowej Doliny. Jego
celem jest nawodnienie i rozwój rolnictwa na obszarze obniżeń znajdujących się
na Pustyni Zachodniej (czyli obrzeżającej dolinę Nilu od strony zachodniej).
Dzięki głębokim studniom artezyjskim znacznie zwiększono areał upraw na
obszarze oaz Chardża, Ad-Dachila, Al-Farafira, Siwa i El-Baharija.
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Spowodowało to jednak wyschnięcie tradycyjnych źródeł wody i obniżenie
poziomu wód gruntowych. W tej sytuacji podjęto decyzję o dostarczeniu wody
do Nowej Doliny z Jeziora Nasera. W tym celu na jego zachodnim brzegu
wybudowano wielką stację pomp (Mubarak Pumping Station nazwana na cześć
ówczesnego prezydenta Egiptu) i kanał Sheikh Zayed (zbudowany dzięki
pomocy finansowej prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejka
Zajid ibn Sultan An Nahajjan). Kanał ma 80 km długości, po czym rozwidla się
na cztery mniejsze kanały o łącznej długości 250 km. Główny kanał ma 60 m
szerokości i posiada otulinę z drzew (wianowłostka królewska czyli Delonix regia
pochodząca z Madagaskaru) chroniącą przed burzami piaskowymi. Dzięki
inwestycji powstał system jezior Toshka, wokół których planowane jest
osiedlenie 16 mln ludzi z przeludnionej doliny Nilu.
Począwszy od lat 80-tych ubiegłego wieku, terenem wielkich inwestycji
hydrotechnicznych była też pustynna Libia. Przy okazji poszukiwań naftowych
odkryto tam znaczne zasoby wód podziemnych, zmagazynowanych w
warstwach kredowego piaskowca nubijskiego znajdującego się w podłożu
południowej i środkowej części kraju. Aby dostarczyć ją na odległość ok. 6001000 km do nadmorskich terenów rolniczych i miast, zrealizowano projekt pod
nazwą Wielkiej Sztucznej Rzeki, który obejmuje kilkaset studni, dwa systemy
rurociągów o łącznej długości 2800 km i zbiorników wodnych. Każdy z
systemów transportuje ponad 2 mld m³ wody dziennie rurami betonowostalowymi o średnicy 4 m do wydrążonych w ziemi cylindrycznych zbiorników
uszczelnionych asfaltem o średnicy 1 km. Woda z ujęć w okolicach Tāzirbu i
Sarīr na Pustyni Libijskiej dostarczana jest do zbiornika w Ajdābiyā w pobliżu
Wielkiej Syrty, skąd płynie do portowych miast Benghāzi oraz Surt (Syrta).
Początkiem drugiego, zachodniego systemu rurociągów są ujęcia wody w
pustynnej okolicy Sarīr al-Qattūsah połączone rurociągiem ze zbiornikiem w
Tarhūnah zlokalizowanym w pobliżu wybrzeża, na wysokiej krawędzi wyżyny
Nafūsah, skąd grawitacyjnie spływa do portowych miast Mişrātah, Al Khums,
oraz stołecznego Trypolisu.
Rozwiązanie problemu deficytu wody
Wody podziemne wykorzystuje się także w Arabii Saudyjskiej, m.in. do
nawadniania pól (np. w wielkiej oazie Al-Hūfuf, na wschód od Rijadu). Tempo
wyczerpywania zasobów wód kopalnych jest jednak tak szybkie, że nie pozwala
na ich naturalne odtworzenie, które wymaga okresu mierzonego setkami tysięcy
lat. Zdając sobie sprawę z ograniczoności zasobów wód kopalnych, władze
Arabii Saudyjskiej i innych państw regionu Islamu zdecydowały się na
pozyskiwanie wody metodą odsalania wody morskiej. Wody na Ziemi jest
bowiem bardzo dużo, jednak woda słodka stanowi zaledwie 2,5% wszystkich jej
zasobów. Na domiar złego, większa część wody słodkiej uwięziona jest w
arktycznych i antarktycznych lodowcach. Wykorzystanie wody morskiej na
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wielką skalę pozwoliłoby uniknąć ograniczeń wynikających z deficytu wody
słodkiej, rozwiązując tym samym jeden z największych egzystencjalnych
problemów ludzkości. Kraje regionu Islamu (zwłaszcza Izrael, Arabia Saudyjska,
Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie) są obecnie w światowej awangardzie
państw rozwijających technologię odsalania wód (Dickie, 2007). Kilkadziesiąt
zakładów znajduje się w samej Arabii Saudyjskiej. Około połowa instalacji
odsalających w świecie pobiera wodę z Zatoki Perskiej, a duża część pozostałych
– z Morza Czerwonego i Śródziemnego. Początkowo odsalanie odbywało się w
niewielkich zakładach destylacji lub destylacji próżniowej, powiązanych z
elektrowniami. Obecnie największe instalacje wykorzystują energię słoneczną,
jak również metodę odwróconej osmozy, polegającą na przeciskaniu wody
morskiej przez specjalne błony technologiczne (Malaeb, Ayoub, 2011;
Subramani, Jacangelo, 2015). Metoda ta wykorzystywana jest m.in. w wielkiej
odsalarni znajdującej się w Jebel Ali, na pd.-zach. od Dubaju, produkującej
dziennie 180 tys. m³ wody. Jest ona zasilana energią solarną i dostarcza wodę dla
ludności i przemysłu skoncentrowanego wokół najbardziej ruchliwego portu
Bliskiego Wschodu, który jest największym sztucznym portem świata (pow. 134
km²), dostępnym dla nawet największych tankowców i lotniskowców. Jebel Ali
to aktualnie największy na świecie zakład odsalania wody. Szybki rozwój Jebel
Ali i pobliskiego Dubaju to efekt polityki fiskalnej, a zwłaszcza likwidacji wielu
podatków w obrębie Jebel Ali Free Zone (m.in. dochodowego, importowego i
eksportowego). Inna instalacja na obszarze Zjednoczonych Emiratów Arabskich
znajduje się w Fudżajra. Tę samą metodę zastosowano w jednym z najbardziej
suchych miejsc na świecie, w dolinie Arava na południe od Jeziora Martwego i
biblijnej Sodomy. W ramach Josefovitz Oasis Project realizowanego przy
współpracy Uniwersytetu Ben Guriona w Beer-Sheva, powstała tam odsalarnia
zasilana energią solarną oraz oaza rolnicza. Izrael, gdzie już ponad 60% wody
pitnej jest pozyskiwane metodą odsalania, posiada największe odsalarnie w
Hadara k. Hajfy, w Palmahim/Sorek k. Tel Avivu (w pobliżu bazy lotniczej i
kosmodromu Palmahim, oraz izraelskiego Centrum Badań Nuklearnych), w
Ashdod oraz w Ashquelon (każda z nich produkuje rocznie ponad 100 mln m³
wody). Największe saudyjskie odsalarnie powstały w Al Sharqiya, w obrębie
kompleksu przemysłowego Jubail, w pobliżu największej saudyjskiej rafinerii
ropy naftowej Sadara, oraz w Al Khafji (Chafdżi), w pobliżu granicy z
Kuwejtem, gdzie znajduje się centrum wydobycia ropy naftowej oraz ośrodek
przemysłowy i turystyczny. Kilkanaście nowych stacji uzdatniania wody morskiej
zamierza wybudować lub buduje Arabia Saudyjska jak i Egipt nad Morzem
Czerwonym. Nowoczesne odsalarnie wody morskiej posiadają także Katar (Ras
Laffan), Bahrain (Durrat al-Bahrein) i Oman (March, 2015). Stanowią one w
regionie Islamu ważny czynnik łagodzenia skutków deficytu wody wynikającego
z warunków klimatycznych, przyczyniają się także do zmniejszenia napięć
międzypaństwowych. Są to więc obiekty o dużym geopolitycznym znaczeniu.
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Ich rozmieszczenie wskazuje na zależność od uwarunkowań finansowych. Jak
dotychczas stać jest na nie najbogatsze państwa naftowe i Izrael. Kraje uboższe
ograniczać się muszą do pozyskiwania i uzdatniania wody z rzek i zasobów
podziemnych, która jest ponad dwukrotnie tańsza niż ta produkowana w
instalacjach odsalających.
Dzięki zastosowaniu technologii odsalania wody morskiej, region Islamu
w przyszłości może uniknąć problemów związanych z jej deficytem. Już obecnie
jednak widać, że takie optymistyczne rozwiązanie nie będzie dotyczyć
wszystkich. Region jest bowiem silnie skonfliktowany wewnętrznie i
zróżnicowany pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego,
pełen dysproporcji. Nowoczesna technologia, ze względu na swoją cenę,
dostępna jest tylko dla państw najbogatszych, których w regionie Islamu nie
brakuje. Dochody pozyskiwane ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego
sprawiły, że państwa Zatoki Perskiej osiągnęły poziom bogactwa porównywalny
z najbogatszymi krajami świata. W dodatku, od lat 70-tych ubiegłego wieku,
kiedy ceny paliw zaczęły gwałtownie wzrastać, miliardy tzw. petrodolarów
popłynęły do społeczeństw mało licznych, zamieszkujących tereny pustynne,
więc w przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody okazały się bardzo imponujące.
Naftowi potentaci rozpoczęli ogromne inwestycje w infrastrukturę
transportową, ośrodki finansowe i handlowe, przemysł petrochemiczny, itp., a
ostatnio także w instalacje odsalające wodę, które całkowicie zmieniły oblicze
krajów. Wszystko to miało na celu oparcie gospodarki o inne sektory, niż tylko
wydobycie i eksport surowców. Państwa Zatoki Perskiej nie chcą być wyłącznie
eksporterami surowców i dążą usilnie do uniezależnienia się od wahań cen ropy
naftowej na rynku światowym. Przykładami przedsięwzięć mających na celu
rozszerzenie bazy ekonomicznej są saudyjskie kompleksy petrochemiczne w
Khafji, Jubail i Yanbu w Arabii Saudyjskiej, a także ośrodki turystycznofinansowe i przemysłowe w Dubaju i Jebel Ali w Emiratach. Chociaż większość
dochodów jest skoncentrowana w rękach rządzących elit, petrodolary
przyczyniają się także do poprawy warunków życia pozostałej ludności. Miliardy
dolarów przeznacza się bowiem na nowe szkoły, szpitale, mieszkalnictwo,
rozwój nowoczesnego rolnictwa i turystyki. Strumienie pieniędzy nie płyną
jednak równomiernie do wszystkich regionów. W saudyjskiej prowincji Al-Hasa
położonej w bezpośrednim sąsiedztwie bogatej Zatoki Perskiej, standard życia
mieszkańców jest o wiele niższy od średniej krajowej. Zróżnicowanie
ekonomiczne w dużym stopniu pokrywa się w regionie Islamu z mapą etniczną i
religijną. Najczęściej jest tak, że najbogatsze są grupy, z których wywodzą się
elity rządzące, najgorzej natomiast mają mniejszości odmienne pod względem
etnicznym i religijnym (np. szyici mieszkający w Al-Hasa). Ponadto, w bogatych
krajach naftowych zamieszkują dzisiaj miliony pracowników zagranicznych,
których płace są niższe od uposażeń przyznawanych Arabom. W Arabii
Saudyjskiej aż ponad 90% najemnej siły roboczej w firmach prywatnych
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stanowią obcokrajowcy. Pracują oni w budownictwie, przedsiębiorstwach
naftowych, podczas gdy kobiety najczęściej pełnią funkcję służących. Są to
najczęściej imigranci z biedniejszych krajów Islamu (Jordania, Egipt, Jemen) jak
również z odleglejszych krajów Azji (Pakistan, Bangladesz, Filipiny) i Europy.
Chociaż warunki pracy i życia są gorsze niż dla ludności miejscowej, zarabiają
oni więcej, niż byłoby to możliwe w krajach pochodzenia.
*
*

*

Wykorzystanie na wielką skalę odsolonych wód morskich przez
społeczeństwa krajów Islamu stanowić będzie punkt zwrotny w ich historii
gospodarczej, zaś same instalacje odsalające wykorzystujące nowoczesne
technologie, będą ważnymi punktami na geopolitycznej mapie tych krajów.
Uniezależnią one ludność od obaw związanych z dostępnością do wody pitnej i
zmniejszą ryzyko konfliktów międzynarodowych, jakie wynikały z realizacji
wielkich projektów hydrotechnicznych. Efektem ubocznym będzie jednak
dalsze zwiększenie dysproporcji rozwojowych między państwami. Budowa
odsalarni wody w jednych krajach zwiększy dystans jaki dzieli je od tych krajów,
których aktualnie nie stać na tak kosztowne inwestycje. Mieszkańcy Jemenu,
Maroka, Algierii, Libii, Iraku, Syrii i innych państw, zmuszeni będą emigrować
nie tylko z powodu trwających tam wojen, ale także na skutek deficytu wody.
Szczęśliwym dla nich rozwiązaniem będzie możliwość służenia, w charakterze
taniej siły roboczej, mieszkańcom bogatych krajów naftowych. Do powstawania
i powiększania nierówności wśród społeczeństw przyczynia się nie tylko
zróżnicowanie geograficzne, które przejawia się w m.in. tym, że jedne kraje
posiadają wielkie zasoby ropy naftowej, a inne nie posiadają ich wcale, jedne
dysponują wodą, której innym brakuje. Źródłem wzrostu dysproporcji
społeczno-gospodarczych jest także rozwój nauki i techniki, który w warunkach
określonych przez system ekonomiczny, powoduje wzbogacenie tych bogatych,
kosztem najbiedniejszych, którzy popadają w jeszcze większe ubóstwo.
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The problem of water supply in the Islamic region
The Islamic region includes most of the arid and semi-arid areas existing on Earth. For
this reason, water is a deficit resource there, with strategic importance. Often, in the
past and now, activities aimed at securing the right amount of water for economic and
communal purposes led to local and interstate conflicts. The article explains the methods
of obtaining water used in this area in the past as well as today, especially in countries
experiencing demographic explosion and high economic dynamics. Particular emphasis
was placed on the uneven distribution of desalination installations and the geopolitical
importance of water resources as well as the possibility of using modern technologies in
its acquisition, which in a privileged position puts countries with financial resources at
their disposal.
Key words: Islam region, dry and semi-dry areas, water supply, irrigation,
desalination of seawater.
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KONFLIKT KONFESYJNY NA UKRAINIE PRZEŁOMU
LAT 2018/2019

Abstrakt:
Sobór zjednoczeniowy ukraińskiego prawosławia, który odbył się w dniu 15
grudnia 2018 roku, oraz nadanie tomosu o autokefalii przez patriarchę
konstantynopolitańskiego Bartłomieja I w dniu 6 stycznia 2019 roku, zapoczątkowały
trwający do chwili obecnej proces przechodzenia wspólnot religijnych Ukraińskiego
Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, podległych Rosyjskiej Cerkwi
Prawosławnej, pod jurysdykcję nowo utworzonego Kościoła Prawosławnego na
Ukrainie. Celem artykułu jest analiza rywalizacji o wiernych, przybierająca formę
wojny informacyjnej. Ponadto, przeanalizowano najważniejsze akty prawne, przyjęte
przez Radę Najwyższą Ukrainy, dające podstawę prawną przedmiotowemu procesowi,
a także – w takim zakresie jak jest to możliwe – przestawiono ogólne dane
statystyczne, obrazujące jego dynamikę.
Słowa kluczowe: Ukraina, Kościół Prawosławny Ukrainy, Ukraiński Kościół
Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego, Ukraiński Kościół Prawosławny
Patriarchatu Kijowskiego, Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
autokefalia, prawosławie, tomos, wojna hybrydowa, wojna informacyjna.
Od przełomu lat 2013/2014 na Ukrainie toczy się walka o jej
uniezależnienie się od rosyjskiej hegemonii. To, co zaczęło się na kijowskim
Majdanie i początkowo miało postać studenckich, a następnie obejmujących
znaczną część społeczeństwa protestów, przekształciło się w wielowymiarowy
konflikt, określany przez wielu analityków, jako „wojna hybrydowa”. Poza
działaniami wojennymi, takimi, jak aneksja Półwyspu Krymskiego przez
Federację Rosyjską oraz udzielane przez nią wsparcie separatystycznym,
Donieckiej i Ługańskiej, Republikom Ludowym, kolejnymi obszarami walki są
nie tylko przestrzeń informacyjna (Darczewska 2014; Wasiuta 2017), czy
upolityczniona rywalizacja w sferze ekonomicznej. Jednym z nich okazała się
również religia.
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Rys historyczny
Na obszarze Ukrainy religią dominującą jest prawosławie, którego
początek wyznacza data chrztu w obrządku bizantyjskim księcia ruskiego,
Włodzimierza I Wielkiego w 988 roku w Chersonezie, po którym nastąpiła
chrystianizacja całego obszaru Rusi Kijowskiej. Rozszerzyło się ono później na
inne słowiańskie ziemie, w tym obszar Wielkiego Księstwa Moskiewskiego,
gdzie w XIII wieku utworzono metropolię. W późniejszym okresie ten ostatni
ośrodek zyskiwał na znaczeniu. W 1448 roku metropolita moskiewski otrzymał
niezależność od Konstantynopola i zwierzchnictwo „nad całą Rusią”, a w roku
1589 tytuł patriarchy. W 1686 roku, w wyniku postanowień pokoju
Grzymułtowskiego, a więc m. in. przejścia Kijowa z polskiej pod rosyjską
jurysdykcję, Patriarcha Konstantynopola zdecydował o przekazaniu metropolii
kijowskiej pod zwierzchnictwo Patriarchy Moskiewskiego (Woliński 1936).
„Trzeci Rzym”, aspirujący do roli centrum światowego chrześcijaństwa po
zajęciu Konstantynopola przez Turków, poszerzył swoje władztwo.
Do początków XX wieku struktury kościoła prawosławnego na terenie
Ukrainy (metropolia) były całkowicie podporządkowane zwierzchnictwu
patriarchatu moskiewskiego, a poza próbami stworzenia suwerennej
administracji za czasów hetmanów kozackich w XVII wieku, na terytorium
Ukrainy nie podejmowano prób jej uniezależniania. Natomiast, od początku lat
20-tych ubiegłego stulecia można zaobserwować kolejne próby emancypacji.
Pierwszą było ogłoszenie w styczniu 1919 roku, przez Dyrektoriat Ukraińskiej
Republiki Ludowej z Symonem Petlurą na czele, autokefalii Ukraińskiego
Kościoła Prawosławnego (UAKP). Autokefalia została najpierw uznana przez
Rosyjski Kościół Prawosławny w roku 1923, a w roku 1934 odebrana, a sam
kościół – na fali odejścia władz sowieckich od „korienizacji”1 – poddany został
represjom i jego struktury zlikwidowane. W okresie międzywojennym
prawosławie na Ukrainie było również zorganizowane – równolegle – w
podporządkowany patriarsze moskiewskiemu egzarchat Ukrainy (funkcjonujący
później do roku 1990). UAKP odrodził się na chwilę podczas II wojny
światowej pod okupacją niemiecką, natomiast zaraz po jej zakończeniu jego
struktury zostały znów włączone do struktur egzarchatu Ukrainy. Jego
działalność przeniosła się głównie do USA i Kanady, gdzie w okresie zimnej
wojny prężnie działała diaspora ukraińska. Reaktywacja UAKP na terytorium
Ukrainy nastąpiła w 1989 roku, kiedy to nastąpiło przejęcie części wiernych i
infrastruktury egzarchatu Ukrainy. Na powyższe patriarchat moskiewski
zareagował utworzeniem w 1990 roku Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego
Patriarchatu Moskiewskiego (UKP PM), co wiązało się z nadaniem szerokich
uprawnień, zwiększających autonomię struktur podporządkowanych patriarsze.
Obowiązująca w ZSRR do roku 1929 polityka narodowościowa, wspierająca rozwój
lokalnych kultur, zastąpiona w 1930 roku polityką rusyfikacji
1
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Miało to zapobiec przyłączaniu się wiernych prawosławnych do restaurowanego
UAKP. W 1992 roku doszło do kolejnego rozłamu, kiedy to od UKP PM
odeszła część duchowieństwa, tworząc Ukraiński Kościół Prawosławny
Patriarchatu Kijowskiego (UKP PK).
Powyższy opis jest dalece uproszczony, autor nie podejmuje się
wchodzenia w szczegóły zawirowań, towarzyszących rywalizacji o
duszpasterstwo nad prawosławnymi na Ukrainie po odzyskaniu przez nią
niepodległości. Najistotniejsze w tych rozważaniach jest zdanie sobie sprawy ze
specyfiki prawosławnego prawa kanonicznego, które zakłada, że odrębność
polityczna powinna pociągać za sobą również odrębność administracji kościelnej
poprzez nadanie tzw. autokefalii (nie powinna jednak następować
automatycznie, lecz ma być formalnie nadana przez „cerkiew-matkę”). Tym
właśnie argumentował szereg swoich działań wieloletni zwierzchnik UKP PK
Filaret2, który wcześniej był wysokim dostojnikiem Rosyjskiego Kościoła
Prawosławnego, a w wyniku braku zgody patriarchatu moskiewskiego na
autokefalię na Ukrainie w latach 1991-1992, doprowadził ostatecznie do secesji
UKP PK od UKP PM.
Rozłam cerkwi prawosławnej, z jakim Ukraina weszła w niepodległość,
aż do 2018 roku, stabilnie funkcjonował w ramach trzech równolegle
działających struktur kościelnych: UKP PM, obejmującego 52 diecezji i ok. 12
tysięcy parafii, UKP PK z 35 diecezjami oraz prawie 5 tys. parafii oraz UAKP z
14 diecezjami oraz ponad 1 tys. parafii (Olszański 2018a). Jeśli wziąć pod uwagę,
że zgodnie z przepisami prawa, wspólnotę parafialną może zarejestrować
legalnie nawet 10 dorosłych osób (bez duchownego), nie mając przy tym
obowiązku zarejestrowania wspólnoty w stosownych organach administracji
państwowej (patrz niżej), jest jasne, dlaczego te liczby trzeba traktować jako
wysoce przybliżone. Stąd też wszelkie statystyki, dotyczące dokładnej liczby
wiernych w poszczególnych kościołach, muszą mieć charakter nieostry.
Przyjmuje się, że do 2018 roku wspólnoty UKP PM liczyły ok. 6 do 9 mln
wiernych, 4 do 8 mln wiernych w UKP PK i 778 tys. w UAKP (Chawryło
2014)*. Należy przy tym pamiętać, iż kościoły UKP PK oraz UAKP działały
jako niekanoniczne, a więc nieuznawane przez pozostałe kościoły prawosławne.

Imię świeckie Myhajło Antonowicz Denysenko
*Zupełnie inaczej do statystyk liczebności wiernych poszczególnych kościołów
prawosławnych podchodzi S. Wasiuta („Wojna hybrydowa…”). Przy przyjęciu podobnych
liczb parafii (wspólnot) twierdzi on, iż UKP PK faktycznie miało na Ukrainie zdecydowanie
więcej wiernych, aniżeli UKP PM (patrz. str. 277), a imponująca liczba parafii UKP PM
wynikała z przymusowych działań administracyjnych (patrz. str. 296).
2
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Powstanie Kościoła Prawosławnego Ukrainy w 2018 roku
Wysiłki zmierzające do uzyskania autokefalii dla ukraińskiego
prawosławia przyspieszyły po wydarzeniach „Rewolucji Godności” przełomu
2013 i 2014 roku. W czerwcu 2016 roku Rada Najwyższa Ukrainy zwróciła się w
tej sprawie oficjalnie do patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I3. Jak możemy
przeczytać w dokumencie, inspiracją do tego miała być przemowa Bartłomieja I
z dnia 26 lipca 2008 roku podczas jego wizyty na Ukrainie z okazji 1020-lecia
chrztu Rusi Kijowskiej, kiedy wyraził potrzebę uregulowania funkcjonowania
prawosławia na Ukrainie, a akt przekazania Kijowa pod moskiewską jurysdykcję
w 1686 roku (patrz wyżej) nazwał „aneksją”. Autorzy wniosku wskazali na
historyczne fakty skutecznego przyznania przez Konstantynopol w II poł. XIX i
w I poł. XX wieku autokefalii poszczególnym kościołom prawosławnym na
Bałkanach: greckiemu (1850), serbskiemu (1831), albańskiemu (1937) i
bułgarskiemu (1945), przeciwstawiając im problemy z kanonicznością autokefalii
przyznawanych przez Rosyjski Kościół Prawosławny (Czechosłowacja 1951,
USA 1970), a także motywowali chęć secesji bezprawnością aktu z 1686 roku i
upolitycznieniem Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. W dokumencie Rady
Najwyższej UKP PM określone zostało mianem „ministerstwa ideologii”
Rosyjskiej Federacji oraz moralnego współuczestnika rosyjskiej agresji na
Ukrainę. Autorzy dokumentu argumentowali, że Ukraina ma własną kulturę i
państwo, a po 2014 roku już nigdy nie będzie częścią Rosji.
W wyniku kolejnych działań dyplomatycznych, w kwietniu 2018 roku,
do Patriarchy Konstantynopola Bartłomieja o wydanie tomosu (dekretu),
nadającego autokefalię ukraińskiemu prawosławiu zwrócili się oficjalnie
dostojnicy kościelni. Byli to wszyscy biskupi z UKP PK oraz UAKP wraz z
dziesięcioma biskupami UKP PM (z ogólnej ich liczby 73). Działania te poparł
prezydent Ukrainy Petro Poroszenko4, składając nawet w tym celu osobistą
wizytę patriarsze5, a także Rada Najwyższa Ukrainy6.

Звернення Верховної Ради України до Його Всесвятості Варфоломія, Архієпископа
Константинополя і Нового Риму, Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії
Православній
Церкві
в
Україні;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142219/sp:max100#n9 (dostęp: 30.04.2019)
4
Томос
про
автокефалію
української
православної
церкви
ЗМІ
https://www.president.gov.ua/news/tomos-pro-avtokefaliyu-ukrayinskoyi-pravoslavnoyicerkvi-zmi-47046 (dostęp: 30.04.2019)
5
Президент
України
провів
зустріч
зі
Вселенським
Патріархом;
https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-zustrich-zi-vselenskimpatriarhom-46822 (dostęp: 30.04.2019)
6
Андрій Парубій: «Ми відновлюємо історичну справедливість, адже Церковні канони
чітко стверджують, що кожен народ, кожна Незалежна Держава має право на свою
незалежну Церкву»; https://rada.gov.ua/print/157370.html (dostęp: 30.04.2019)
3

- 105 -

Myślicki, A., 2019, Konflikt konfesyjny na Ukrainie przełomu lat 2018/2019,
Przegląd Geopolityczny, 29, s. 102-121.

Na początku września na Ukrainę zostało wysłanych dwóch egzarchów,
którzy mieli przygotować Ukrainę do przyjęcia tomosu. W październiku 2018
roku Synod Patriarchatu Konstantynopolitańskiego uznał kanoniczność UKP
PK i UAKP, a także nieważność aktu przekazania metropolii kijowskiej pod
moskiewską jurysdykcję z 1686 roku. Patriarcha Bartłomiej uzależnił
jednocześnie nadanie autokefalii od zjednoczenia kościołów prawosławnych na
Ukrainie.
Reakcja Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP) była
jednoznaczna. Synod RKP we wrześniu 2018 roku zawiesił kontakty robocze z
Patriarchatem Konstantynopolitańskim (Rogoża 2018), a już w październiku
zdecydował o zerwaniu z nim wszelkich stosunków i jedności eucharystycznej
(Strzelecki 2018). Rozłam we światowym prawosławiu stał się faktem.
Wymagane do nadania tomosu zjednoczenie nastąpiło w dniu 15
grudnia 2018 roku na soborze generalnym metropolii kijowskiej, gdzie głową
nowego Kościoła Prawosławnego Ukrainy (KPU) obrano metropolitę
Epifaniusza, jednego z biskupów działającego do tej pory UKP PK.
Zjednoczenie objęło całość kościołów UKP PK i UAKP, do KPU przeszło
ponadto dwóch biskupów z UKP PM (należy zwrócić uwagę na fakt, iż jest to
znaczne mniej, aniżeli liczba dziesięciu, którzy kilka miesięcy wcześniej
wnioskowali o tomos do Konstatynopola). W soborze uczestniczył prezydent
Ukrainy Petro Poroszenko, który jednoznacznie dał do zrozumienia, że
wydarzenie traktuje jako osobisty sukces, co zapewne miało wpłynąć na wynik
szybko zbliżających się wyborów prezydenckich na Ukrainie (inna sprawa, że tak
jednoznaczne zaangażowanie prezydenta w proces emancypacji prawosławnego
kościoła na Ukrainie było z pewnością politycznie dość ryzykowne z uwagi na
fakt, iż mogło nie spodobać się znaczącemu liczebnie elektoratowi, jaki tworzą
wierni zgromadzeni w strukturach UKP PM – ocena w tej kwestii z pewnością
wymaga odrębnych badań).
W związku z realizacją podstawowego warunku dla nadania tomosu, już
5 stycznia 2019 roku patriarcha Bartłomiej I podpisał dokument. W dniu 6
stycznia 2019 roku (Boże Narodzenie w kościele prawosławnym) w katedralnej
świątyni Patriarchatu Konstantynopolitańskiego pod wezwaniem św. Jerzego
(ukr. Собор Святого Георгія (Юрія)) w Stambule, w dzielnicy Fanarion (siedziba
Patriarchy), odbyło się uroczyste jego wręczenie nowo obranemu metropolicie
Epifaniuszowi. Już dzień później można go było oglądać w soborze Mądrości
Bożej (ukr. Софійський собор) w Kijowie. Sam tomos został znów kolejnego dnia
odwieziony do Stambułu celem podpisania go przez wszystkich uczestników
Synodu Patriarchalnego w Konstantynopolu, po czym wrócił ponownie do
Kijowa.
A w dniu 8 stycznia 2019 roku, prezydent Ukrainy Petro Poroszenko
przyznał byłemu już patriarsze Filaretowi, który był główną postacią prawie 30letnich dążeń do emancypacji ukraińskiego prawosławia, tytuł „Bohatera
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Ukrainy” („Герой України”), odznaczając go jednocześnie orderem „Order
Państwa” („Орден Держави”)7.
Ważniejsze uregulowania prawne Najwyższej Rady Ukrainy
W dniu 20 grudnia 2018 roku Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła, a dwa
dni później prezydent Petro Poroszenko podpisał8, projekt przepisów,
zmieniających ustawę o wolności sumienia i organizacjach religijnych (ukr. про
свободу совісті та релігійні організації) z dnia 23 kwietnia 1991 roku9. Nowe
przepisy nakładają na każdą organizację religijną, działającą na terytorium
Ukrainy, podległą centrum religijnemu, znajdującemu się na terytorium państwa,
uznanego za agresora, obowiązek przyjęcia w swojej pełnej nazwie określenia,
wskazującego na państwo, w której to centrum się znajduje lub organizację,
której podlega z ewentualnym dodaniem określenia: „w Ukrainie”. Wykluczono
również możliwość udziału przedstawicieli takiej organizacji kościelnej w
szeregach armii (np. w charakterze kapelanów).
Ministerstwo Kultury Ukrainy zobowiązano, aby w ciągu miesiąca
przedstawiła listę organizacji kościelnych, których nowe przepisy miałyby
dotyczyć. Na liście znalazła się również UKP PM, cały czas zarejestrowana jako
Україньска Православна Церква (przypomnijmy, że UKP KP funkcjonowała na
Ukrainie jako Православна Церква України, i ta nazwa pozostała po już
zjednoczeniu, zaś UAKP jako Українська Автокефальна Православна Церква).
Zgodnie z nowymi uregulowaniami, zmiana nazwy miała nastąpić w ciągu trzech
kolejnych miesięcy. Według oczekiwań ich pomysłodawców, miałaby ona od tej
pory brzmieć: Російська Православна Церква в Україні (pamiętajmy, że oficjalna
nazwa Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego to (rus.) Руська Православна Церква,
więc nazwa ta odzwierciedlałaby dokładnie nazwę tej ostatniej z dodatkiem
określenia „w Ukrainie”). Przedstawiciele tego kościoła uznali nowe przepisy za
niekonstytucyjne i oznaczające bezprawne wtrącanie się państwa w sprawy

Указ Президента України №3/2019 „Про присвоєння звання Герой України”
https://www.president.gov.ua/documents/32019-25874 (dostęp: 30.04.2019); tytuł „Bohatera
Ukrainy” jest najwyższym na Ukrainie i połączony jest z otrzymaniem jednego z dwóch
najwyższych odznaczeń państwowych: „Order Państwa” za wybitne osiągnięcia dla państwa
lub „Złotej Gwiazdy” za dokonanie czynu heroicznego
8
https://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-shodo-nazvi-religijnoyiorganizaciy-52274 (dostęp: 30.04.2019)
9
Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні
організації" щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури
(є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої
знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила
військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території
України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2662-viii (dostęp: 30.04.2019)
7
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religijne10 i zaskarżyli je do Okręgowego Sądu Administracyjnego Miasta Kijowa.
Ten w dniu 22 kwietnia 2019 roku zawiesił obowiązek przemianowania nazwy
UKP PM do czasu rozstrzygnięcia sprawy w późniejszym terminie*. Spór w tej
kwestii pozostaje zatem na chwilę obecną otwarty.
W dniu 17 stycznia 2019 roku Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła, a w
dniu 28 stycznia 2019 roku prezydent Petro Poroszenko podpisał11, kolejne
przepisy zmieniające ustawę o wolności sumienia i organizacjach religijnych, o
której wyżej mowa12. Zmieniono redakcję trzech artykułów. Do artykułu 8.,
definiującego wcześniej dość zwięźle, czym jest gromada (ukr. громада) religijna,
dodano wcześniej nie istniejące uregulowania, dotyczące możliwości zmiany jej
podległości jakimkolwiek działającym na terytorium Ukrainy lub poza jej
granicami religijnymi centrami, a także dokonywanie zmian w statucie wspólnoty
poprzez głosowanie członków. Zmiany takie wymagają głosów 2/3 członków
wspólnoty, a podstawą do ich zgłoszenia do właściwego miejscowo organu
administracji państwowej ma być lista podpisów. Ponadto, ustawodawca,
przewidując możliwość secesji części wspólnoty, wskazał dość ogólnikowo, że
część gromady, która nie godzi się z decyzją większości, ma prawo do
utworzenia nowej gromady i zawrzeć umowę (ukr. укласти договір) co do
procedury użytkowania wspólnego wcześniej majątku i infrastruktury.
Zmieniono także artykuł 14., regulujący sposób rejestrowania statutu wspólnoty
w organach administracji państwowej. Bardzo istotna zmiana objęła również
artykuł 18., gdzie ustawodawca zabronił jakichkolwiek zmian w strukturze
majątkowej gromady, w szczególności sprzedaży, zamiany, oddania w zastaw,
obciążenia hipoteką, darowania składników tego majątku w czasie realizacji
postanowień przyjętych w drodze głosowania wspólnoty, o którym mowa w art.
8, dotyczącego zmiany podległości centrowi religijnemu, bądź zmian w statucie,
aż do czasu zakończenia stosownych czynności administracyjnych w danej
sprawie.
Намагання змінити назву УПЦ — це рейдерство і чергова афера Філарета —
протоієрей Миколай Данилевич (відео); http://news.church.ua/2018/10/26/namagannyazminiti-nazvu-upc-ce-rejderstvo-i-chergova-afera-filareta-protoijerej-mikolaj-danilevich/
(dostęp: 30.04.2019)
* było już wówczas wiadomo, kto wygrał wybory prezydenckie na Ukrainie (autor nie
podejmuje się oceny, czy miało to wpływ na decyzję niezawisłego sądu, czy też nie)
11
https://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-ukrayini-shodo-pidleglostita-proce-52814 (dostęp: 30.04.2019)
12
Закон України: Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості
релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі
статусом юридичної особи; https://www.rada.gov.ua/print/166631.html (dostęp:
30.04.2019); przepisy zmieniające:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2673-19#n6
(dostęp: 30.04.2019); całość ustawy po zmianach: Закон України Про свободу совісті та
релігійні організації https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12 (dostęp: 30.04.2019)
10
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Wprowadzone zmiany były niewielkie pod względem redakcyjnym, ale
znacząco wpłynęły na życie parafialne wszędzie tam, gdzie zaistniał spór na tle
zmiany przynależności kościelnej. Co do interpretacji znaczenia tych zmian,
dość powiedzieć, że parlamentarzyści Bloku Opozycyjnego (określanego jako
prorosyjski, siła nieznaczna w Radzie Najwyższej – 29 na 450 mandatów),
swoim – wielokrotnie wprowadzanym w życie zwyczajem – na czas głosowania
opuścili salę. Wracając do nowelizacji, należy zauważyć, że wcześniejsze
uregulowania, dotyczące rejestracji gromad zakładały raczej jednomyślność
członków, którzy łączą się, aby wspólnie tworzyć swoje życie religijne.
Przewidując możliwość powstania konfliktów wewnątrz istniejących gromad,
stworzono możliwość sprawnej ich secesji i stworzono procedurę, która
usprawiedliwia „słuszne” działania większości, usankcjonowane zgodnym z
prawem głosowaniem. Potrzebna zapewne ochrona majątku wspólnoty do czasu
zakończenia procedur, związanych z decyzjami większości wspólnoty i tak nie
reguluje jednoznacznie, jak ten majątek należy podzielić w przypadku
ewentualnych sporów. Oficjalne portale internetowe poszczególnych organizacji
kościelnych, zwłaszcza eparchii UKP PM są pełne informacji o złożonych
pozwach sądowych w sprawie sporów majątkowych, głównie dotyczące świątyń.
Te spory rozstrzygane są na bazie prawa cywilnego. O skutkach tych sporów,
dotykających zwykłych ludzi, będzie jeszcze mowa poniżej.
Wojna informacyjna
Myliłby się ten, kto by sądził, że rywalizacja o ukraińskie prawosławie
ograniczy się do przepychanek w Radzie Najwyższej. Każdy, kto choć odrobinę
śledzi informacje na ten temat, może się przekonać, że adwersarze traktują
sprawę jak najbardziej poważnie.
28 sierpnia 2018 roku amerykańska agencja prasowa Associated Press
powiadomiła o tym, że przez kilka lat grupa rosyjskich hakerów o nazwie Fancy
Bear próbowała uzyskać dostęp do adresów mailowych asystentów patriarchy
Bartłomieja I (on sam ponoć nie używa poczty elektronicznej) w związku z
działaniami, zmierzającymi do nadania tomosu ukraińskiej cerkwi
prawosławnej13.
Media aż roją się od wzajemnych oskarżeń, mających na celu
zdyskredytowanie przeciwnika. M. in. metropolita Epifaniusz posądził UKP PM
o przekupywanie duchownych, aby nie przechodzili do KPU14, a na
rosyjskojęzycznych kanałach portalu youtube można znaleźć filmy, spośród
których te o więzach rodzinnych łączących najważniejsze postacie nowo
13

Ungodly
espionage:
Russian
hackers
targeted
Orthodox
clergy;
https://www.apnews.com/26815e0d06d348f4b85350e96b78f6a8 (dostęp: 30.04.2019)
14
Митрополит Епіфаній: "Ми не маємо права розпалювати в Україні релігійний
фронт"; https://www.bbc.com/ukrainian/features-47408699 (dostęp: 30.04.2019)
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utworzonego kościoła ukraińskiego15 należy uznać za jedne z mniej
drastycznych.
W lutym 2019 roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (ukr. Служба Безпеки
України) poinformowała media o udaremnionych planach służb Donieckiej
Republiki Ludowej destabilizacji sytuacji wyznaniowej na Ukrainie poprzez
napady, podpalenia, użycie gróźb wobec duchownych. Celami finansowanych
przez DRL działań miały być wspólnoty UKP PM oraz Kościoła Katolickiego.
SBU opublikowało nawet „plan” terrorystów w Internecie z zaznaczeniem
przyszłych ofiar z imienia i nazwiska16. Trudno ocenić, na ile informacje te były
wiarygodne.
Spór nie toczy się tylko w przestrzeni medialnej, gdzie wykorzystuje się
wszelkie środki, byleby tylko uderzyć w przeciwnika, lecz również w przestrzeni
dyplomatycznej. Po pierwsze, zamieszanie wokół kościoła na Ukrainie wpisuje
się w szerszy spór o przywództwo nad prawosławiem na świecie, który toczą ze
sobą patriarcha konstantynopolski Bartłomiej I i patriarcha moskiewski Cyryl.
Do chwili obecnej KPU nie zostało uznane za kanoniczne przez autokefaliczne
kościoły: Rosji, Antiochii, Cypru, Polski oraz Serbski17, natomiast większość
innych prawosławnych kościołów nie zajmuje jednoznacznego stanowiska
(Strzelecki 2018).
Po drugie, strony sporu nie przebierają w środkach, jeśli chodzi o
decyzje administracyjne. Np. na początku marca www.radiosvoboda.org
poinformowało o zatrzymaniu arcybiskupa KPU Symferopola i Krymu
Klemensa (Kuszcz)18 (ukr. Климе́нт (Кущ)), a w polskich mediach przebiła się o
informacja o działaniach administracji separatystów Donieckiej Republiki
Ludowej wymierzonych przeciwko ukraińskiemu kościołowi19.
Po trzecie, obie strony sporu wydają oficjalne komunikaty, mające
naświetlić problem dla opinii publicznej wg własnego punktu widzenia.
Jednym z ciekawszych wystąpień był wideo-komunikat przedstawiciela
UKP PM przy europejskich organizacjach międzynarodowych, biskupa
baryszewskiego, wikariusza eparchii kijowskiej, Wiktora (Kocaby) (ukr. Віктор
https://www.youtube.com/watch?v=Smju5pon7xw (dostęp: 30.04.2019)
https://ssu.gov.ua/uploads/n_5739_10164993.pdf (dostęp: 30.04.2019)
17
Synod Cerkwi patriarchatu moskiewskiego na Ukrainie apeluje o cofnięcie tomosu przez
patriarchę
Bartłomieja;
https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zyciakosciola/art,37844,synod-cerkwi-patriarchatu-moskiewskiego-na-ukrainie-apeluje-ocofniecie-tomosu-przez-patriarche-bartlomieja.html (dostęp: 30.04.2019)
18
ПЦУ підтверджує затримання архієпископа Климента в Сімферополі;
https://www.radiosvoboda.org/a/news-krym-zatrymannia-arhiepyskopaklymenta/29800749.html (dostęp: 30.04.2019)
19
Ukraina: Prześladowanie Cerkwi Prawosławnej Ukrainy w Doniecku;
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1400591,ukraina-przesladowanie-cerkwiprawoslawnej-ukrainy-w-doniecku.html (dostęp: 30.04.2019)
15
16
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(Коцаба)), który w dniu 18 lutego 2019 roku zwrócił się do przedstawicieli ONZ,
OBWE i UE, informując o łamaniu podstawowych praw człowieka na Ukrainie
w związku z działaniami administracji państwowej w sferze religijnej20. Wg słów
hierarchy, wierni prawosławni na Ukrainie stali się zakładnikami politycznej gry
wysoko postawionych osób w państwie, do której wciągnięto również patriarchę
Bartłomieja I, a w ramach której dochodzi do prześladowań poprzez
przejmowanie kościołów, akty przemocy z udziałem przedstawicieli władzy, a
także szykan wobec duchownych (przesłuchiwania przez SBU, problemy przy
wyjeździe z kraju). Wskazał również na bezprawne, jego zdaniem, nowe
uregulowania prawne, dotyczące narzucenia zmiany nazwy kościoła (patrz
wyżej), argumentując, że wprawdzie jego kościół nie zaprzecza duchowym
związkom z moskiewskim patriarchatem, lecz od 1990 jest od niego całkowicie
niezależny administracyjnie i finansowo. Protestuje ponadto przeciwko
oskarżeniom prezydenta Poroszenki wobec UKP PM o związki z Moskwą,
separatyzm, a także uprawianie propagandy „Russkiego Miru”.
Atmosfera na Wołyniu
Analizując historyczne wydarzenia w skali państwa, jakim niewątpliwie
jest proces emancypacji ukraińskiego prawosławia, warto czasem zajrzeć głębiej,
zobaczyć, jak sprawy się mają w skali „mikro”, tj. jak wydarzenia wpływają na
życie zwykłych mieszkańców, najmniejszych wspólnot ludzkich. Autor wybrał
jako „próbkę” obwód wołyński, jako że charakteryzuje się on dość ciekawą
specyfiką. Po pierwsze, jak w innych obwodach znajdujących się na Zachodniej
Ukrainie, nastroje społeczne są dość wyraźnie antyrosyjskie. Po drugie,
prawosławie jest tutaj wyznaniem zdecydowanie dominującym, zaś odsetek
grekokatolików lub katolików jest znikomy (Olszański 2013), wobec czego
można zakładać, że wszelkie napięcia mogą mieć bardziej intensywny charakter,
aniżeli w innych regionach kraju.
W dniu 28 lutego 2019 roku gubernator obwodu wołyńskiego
powiadomił na swoim profilu Facebook o pierwszym na podległym sobie terenie
przypadku zgodnego z nową ustawą zarejestrowania przynależności parafii do
KPU21. Tą historyczną w skali obwodu gromadą, która w pełni przeszła
procedurę, okazała się parafia św. Mikołaja Cudotwórcy w Żydyczynie rejonu
Kiwerce.
Parafia ta stała się słynna z powodu mrożących krew w żyłach wydarzeń.
Mianowicie, po jednogłośnym (wg informacji podawanych na stronach
20

http://news.church.ua/2019/02/18/zvernennya-golovi-predstavnictva-upc-pri-jevropejskixmizhnarodnix-organizaciyax-do-oficijnix-osib-oon-obsje-jes-ta-inshix-krajin-u-zvyazku-zfaktami-masovix-porushen-prav-lyudini-v-ukrajini-ta-re/ (dostęp: 30.04.2019)
21
https://www.facebook.com/SavchenkoOleksandr/posts/768105593552463
(dostęp:
30.04.2019)
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internetowych UKP PK22 oraz miejscowego monastyru23) przegłosowaniu w
dniu 17 lutego 2019 roku przyłączenia się do KPU, przedstawiciele miejscowej
gromady w asyście funkcjonariuszy Policji, zwrócili się do dwóch duchownych
(ojciec i syn), którzy do tego czasu pełnili posługę duszpasterską, o wydanie
dokumentów majątkowych oraz kluczy do budynków parafialnych. Jak podają
źródła, związane z KPU, delegacja została przywitana obelgami i groźbami, a po
powzięciu postanowienia o wejściu do świątyni, została zaatakowana fizycznie
przez nieznane osoby. Udział w zajściu mieli brać wierni innych parafii wraz ze
swoimi duchownymi. Wg dalszych doniesień, w czasie trwania blokady świątyni
przez zwolenników przejścia do KPU, w nocy z 22 na 23 lutego starszy z
kapłanów, otworzył z okna plebanii ogień z broni palnej w kierunku grzejących
się przy ogniu parafian (tzn. „pilnujących” kościelnego majątku przed
duchownymi, niechętnymi secesji). Na szczęście nikt nie został postrzelony,
uszkodzona została jedynie fasada cerkwi. W sprawie toczy się postępowanie
śledcze, w ramach którego Policja zabezpieczyła broń i poddała duchownego
badaniu psychiatrycznemu.
Opis powyższych zdarzeń, jaki można znaleźć na stronie internetowej
UKP PM24, jest nieco inny... Wg relacji duchownych, wobec których zbuntowała
się większość ich parafian, w „rajdzie” na świątynię, celem jej zajęcia, brała
udział dobrze zorganizowana grupa młodych ludzi, w tym studentów
Wołyńskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej w Łucku (ukr. Волинська
православна богословська академія), część z nich w kominiarkach. W
przepychankach poszkodowanymi zostały m. in. małżonki księży, w młodszą
rzucono kamieniem i podbito oko, zaś starszej rozbito czoło. W wyniku
„buntowniczej” akcji parafian, księżom zablokowano dostęp do świątyni, a
kolejna liturgia odbyła się już na plebanii25. Jeśli wierzyć temu źródłu,
uczestniczyło w niej około 200 osób, co może świadczyć o tym, że decyzja o
przejściu do nowo utworzonego KPU nie była chyba w Żydyczynie aż tak
jednomyślna, jak czytamy na www.pravoslaviavolyni.org.ua ...
У
Жидичині
священик
МП
стріляв
у
людей;
https://www.pravoslaviavolyni.org.ua/novyna/1747-u-zhydychyni-sviashchenyk-mp-striliavu-liudei/ (dostęp: 30.04.2019)
23
Офіційна заява жидичинського монастиря; https://www.chernectvo.com/noviniobiteli/офіційна-заява-жидичинського-свято-миколаївськогомонастиря?fbclid=IwAR3vwSwJNEMD5bt8k1yOr4gaD54tEb7IW6hhrdoXFwp1QBfaibR3HdzbdE (dostęp: 30.04.2019)
24
В Жидичині прихильники УПЦ КП захопили Свято-Миколаївський храм УПЦ;
http://volyn.church.ua/2019/02/23/v-zhidichini-prixilniki-upc-kp-zaxopili-svyatomikolajivskij-xram-upc/ (dostęp: 30.04.2019)
25
Перша неділя після захоплення храму: віруючі УПЦ села Жидичин зібрались на
молитву в будинок настоятеля; http://volyn.church.ua/2019/02/24/persha-nedilya-pislyazaxoplennya-xramu-viruyuchi-upc-sela-zhidichin-zibralis-na-molitvu-v-budinoknastoyatelya/ (dostęp: 30.04.2019)
22
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W tym wypadku wątpliwości co do statystyk rozwiał lokalny portal
informacyjny26, który podał, że wynik głosowania o zmianie jurysdykcji
kościelnej wyniósł 383 głosy „za” w stosunku do blisko 80 „przeciw”. Powyższy
przykład w jaskrawy sposób ukazuje metody „wojny informacyjnej”, jaką toczą
obie strony. Dopóki emocje ludzkie będą grały pierwsze skrzypce w tych
wydarzeniach, obiektywna ich ocena będzie niezwykle trudna.
W wołyńskich mediach lokalnych dość często pojawiają się informacje
zarówno o pozbawieniu dostępu do świątyń parafialnych tym, którzy nie
pogodzili się z decyzją większości o przyłączeniu do nowo utworzonego
kościoła, jak i tym, którzy zadecydowali o zmianie podległości kościelnej. Np. w
Myszowie (rejon Iwanicze), ksiądz, który nie pogodził się z decyzją parafian o
przejściu do KPU, nie oddał kluczy do kościoła, przez co wierni organizowali
liturgię na wolnym powietrzu27. Częściej można jednak przeczytać o problemach
wiernych z przeciwnej strony barykady. Grupki zwolenników UKP PM wraz ze
swoimi duchownymi byli zmuszeni odprawiać nabożeństwa w prywatnych
domach lub przystosowanych do tego celu niezamieszkałych budynkach
chociażby w takich miejscowościach, jak Niczechówka28, Krasnowola29 czy
Telcze30 (wszystkie w rejonie Manewicze).
W dniu 28 lutego 2019 roku przed gmachem obwodowej administracji
państwowej w Łucku odbył się zaplanowany wcześniej i zgłoszony miejscowym
władzom protest zwolenników UKP PM przeciwko naruszaniu praw wiernych
tego kościoła. Na zdjęciach opublikowanych w mediach widać, że zgromadził
Похід до священика та шарпанина під церквою: що насправді відбулось у Жидичині.
РЕПОРТАЖ;
https://pershyj.com/p-pohid-do-svyaschenika-ta-sharpanina-pid-tserkvoyuscho-naspravdi-vidbulos-u-zhidichini-reportazh35429?fbclid=IwAR1KXtmUlNcjeczJHwdaRjOIy15TNScPhKmpCnWnMzpVWpmELPf7p
UfE7X0 (dostęp: 30.04.2019)
27
На Іваничівщині священник не віддає ключі від храму: люди моляться на вулиці;
https://volynua.com/posts/na-ivanichivschini-svyaschennik-ne-viddae-kluchi-vid-hramuludi-molyatsya-na-vulitsi?fbclid=IwAR2soTZTuezDO3tZNabbI5PfbXkCQ6g7jMvaVGk0kAGse8KGMO9IJFEPDY (dostęp: 30.04.2019)
28
На Волині прихильники Московського Патріархату моляться у закинутій хатині і
судяться за церкву; http://volynonline.com/na-volini-prihilniki-moskovskogo-patriarhatumolyatsya-u-zakinutiy-hatini-i-sudyatsya-zatserkvu/?fbclid=IwAR2tAU8zO8msK31jX1KSB0sRbjL6zzUcL9JaWowypyj1bPwnd7B5by
6noZM (dostęp: 30.04.2019)
29
У волинському селі УПЦ МП проводить Богослужіння у хаті;
https://volynonline.com/u-volinskomu-seli-upts-mp-provodit-bogosluzhinnya-u-hatifoto/?fbclid=IwAR3rTtllBXwxF0Ueaa_9wTXLzsc0_McU0kxc1P_HwpBiunlRuT_qLVzQ5M (dostęp: 30.04.2019)
30
Ще одне волинське село вирішило облаштувати церкву у хаті;
https://volynonline.com/shhe-odne-volinske-selo-virishilo-oblashtuvati-tserkvu-u-hatifoto/?fbclid=IwAR1Nwrctfz3rGheDOoT3c2ednb_Cooi_dFeSglsOqBK_gjLlwzI8tu5xyOQ
(dostęp: 30.04.2019)
26
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on około 500 osób, którym towarzyszyli duchowni31. Był on jednocześnie
wyrazem poparcia dla oficjalnego komunikatu, wystosowanego przez
Włodzimiersko-Wołyńską oraz Wołyńską Eparchie UKP PM do gubernatora
obwodu wołyńskiego oraz przewodniczącego wołyńskiej Rady Obwodowej32. W
dokumencie czytamy, iż duchowni kościoła protestują przeciwko bezprawiu,
przypadkom naruszenia godności, mienia i praw obywatelskich podczas aktów
przejmowania świątyń UKP PM w rezultacie przechodzenia gromad pod
jurysdykcję KPU, wielokrotnie z naruszeniem ustawy o wolności sumienia i
organizacjach religijnych (patrz wyżej). Wskazuje się na bezczynność
przedstawicieli organów państwowych, a także nadużycia ze strony zarówno
działaczy samorządowych, którzy mieli uczestniczyć w tworzeniu fałszujących
rzeczywisty obraz protokołów zebrań wspólnot, jak i Policji, która z kolei miała
asystować podczas włamywania się do świątyń w celu ich bezprawnego zajęcia.
Biskupi UKP PM zażądali m. in. zatrzymania bezprawia, pociągnięcia do
odpowiedzialności karnej urzędników i przedstawicieli samorządów
naruszających prawo, a także przywrócenia wiernym dostępu do kościołów. Co
ciekawe, media doniosły o tym, że w czasie protestu odbyła się niewielka
kontrmanifestacja33 (na zdjęciach widać, że było to nie więcej, aniżeli 6-7 osób) z
transparentem „Putin – patriarcha RKP” (Путін – патріарх РПЦ), na który
naniesiono czerwone plamy, mające zapewne symbolizować krew.
Hierarchowie UKP PM nie składają broni. W zamieszczonym na portalu
internetowym UKP KP34 wywiadzie, jeden z księży, który przeszedł do KPU,
informował o próbach wywarcia wpływu na parafian przez biskupa wołyńskiego
i łuckiego Nafanaiła. Dokładnie w czasie, kiedy gromada rozpoczęła procedury,
związane ze zmianą zwierzchności kościelnej, biskup wydał decyzję o odsunięciu
go od służby kapłańskiej i komunii w związku z chęcią porzucenia kościoła 35.
Duchowny zaznaczył, iż tak poważnej kary nie wymierza się nawet księżom,
którzy dopuścili się ciężkich przestępstw. Szybkie sprawdzenie w sieci
31

УПЦ МП висунула свої вимоги до Палиці та Савченка http://volynonline.com/upts-mpvisunula-svoyi-vimogi-do-palitsi-ta-savchenka/?fbclid=IwAR2XWiZEGNK5yI_v3MJqijS_UzfyxGDs0Yag05Zf_SGsAQfsqMxCRzybPE (dostęp: 30.04.2019)
32
Офіційне звернення Волинської та Володимир-Волинської єпархій УПЦ до голів
Волинської ОДА та обласної ради; http://volyn.church.ua/2019/02/28/oficijne-zvernennyavolinskoji-ta-volodimir-volinskoji-jeparxij-upc-do-goliv-volinskoji-oda-ta-oblasnoji-radi/
(dostęp: 30.04.2019)
33
Путін – патріарх РПЦ: під стіни Волиньради прийшли противники УПЦ (МП);
http://www.volynpost.com/news/132848-putin--patriarh-rpc-pid-stiny-volynrady-pryjshlyprotyvnyky-upc-mp (dostęp: 30.04.2019)
34
Nowo utworzony KPU korzysta nadal z portali prowadzonych wcześniej przez UKP PK
35
«Як Вам після возз’єднання?» Розповідають священики ПЦУ, що донедавна були в
МП;
https://www.pravoslaviavolyni.org.ua/stattia/512-yak-vam-pislia-vozziednannia/
(dostęp: 30.04.2019)

- 114 -

Myślicki, A., 2019, Konflikt konfesyjny na Ukrainie przełomu lat 2018/2019,
Przegląd Geopolityczny, 29, s. 102-121.

potwierdziło informację – na stronie internetowej eparchii wołyńskiej UKP PM
opublikowano stosowne rozporządzenie hierarchy. Zresztą takich rozporządzeń
na stronie można znaleźć więcej (w styczniu jedno, w lutym dziewięć, na
początku marca ostatnie) – w każdym z tych przypadków winowajcom zarzuca
się przyczynianie się do rozłamu w kościele i poważne naruszenie przysięgi
kapłańskiej36. Nietrudno zauważyć, że w związku z podjęciem decyzji
poszczególnych księży UKP PM o przyłączeniu się wraz z wiernymi do KPU,
gdzie witani są oni z otwartymi ramionami, taka biskupia „anatema” ma raczej
wymiar symboliczny, niemniej jednak świadczy o tym, jaka jest temperatura
sporu.
Analizując materiały dostępne w Internecie, trudno było nie zauważyć,
iż poszczególne portale informacyjne zdecydowanie różnią się między sobą
zarówno co do rodzaju przekazywanych treści (np. na jednym znajdujemy wiele
informacji o problemach zwolenników UKP PM, a innym takich artykułów nie
ma w ogóle), jak również narracji opisujących dane zdarzenia (np. w przypadku
materiałów dotyczących protestu z dnia 28 lutego – stonowany przekaz bez
informacji o kontrmanifestacji na jednym portalu kontra tytuły sugerujące
roszczeniowość zwolenników UKP PM plus osobny artykuł o kontrmanifestacji
na drugim). Nie wskazując konkretnych redakcji (materiały są dostępne online,
przeprowadzenie prywatnego mini-badania nie nastręcza żadnych trudności),
należy uczciwie zauważyć, iż lokalne media na Wołyniu nie są wolne od
subiektywizowania rzeczywistości, co jednak raczej nie powinno nikogo dziwić.
Jak widzimy, atmosfera bezpardonowej walki o ziemskie władztwo nad
wiernymi schodzi na poziom zwykłych ludzi, najmniejszych wspólnot wiejskich.
Nietrudno sobie wyobrazić, że spory i nieporozumienia, prowadzone różnymi
przecież metodami, mogą stać się powodem wrogości wśród przyjaznych
niegdyś wobec siebie sąsiadów, a w przyszłości może doprowadzić do tragedii
ludzkich.
Zresztą, powyższe wydarzenia nie są niczym nowym. Wiele osób, z
którymi autor miał okazję na miejscu na ten temat rozmawiać, wskazywało, że
podobny proces walk o parafie pomiędzy zwolennikami separacji od
moskiewskiego zwierzchnictwa religijnego a jej przeciwnikami, miał miejsce na
początku lat 90-tych, z tym, że wówczas był on podobno bardziej brutalny…
Należy pamiętać, iż decyzja o zmianie podległości kościelnej
niekoniecznie musi być łatwa dla wielu dotychczasowych wiernych UKP PM i
nie należy jej rozpatrywać tylko i wyłącznie w kategoriach patriota – nie patriota.
Po pierwsze, w liturgii odprawianej przez KPU, a wcześniej przez UKP PK oraz
36

Указ керуючого Волинською єпархією про заборону у священнослужінні протоієрея
Павла Сукманського; http://volyn.church.ua/2019/02/13/ukaz-keruyuchogo-volinskoyujeparxijeyu-pro-zaboronu-u-svyashhennosluzhinni-protoijereya-pavla-sukmanskogo/
(dostęp: 30.04.2019)

- 115 -

Myślicki, A., 2019, Konflikt konfesyjny na Ukrainie przełomu lat 2018/2019,
Przegląd Geopolityczny, 29, s. 102-121.

UAKP, używany jest język ukraiński, zaś w liturgii UKP PM używany jest język
starosłowiański. Faktem jest, iż jest on zapewne niezrozumiały dla części
wiernych (zwłaszcza młodszych), jednak przejście na język ukraiński może być
dla wielu szokiem (pamiętajmy, że znacząca część Ukraińców jest
rosyjskojęzyczna). Zwykli ludzie mają również sporo wątpliwości natury
duchowej. Do 2018 roku na głowy kościołów UKP PK i UAKP byłą nałożona
anatema, zdjęta – jak wspomniano – przez Bartłomieja I. Oznaczało to, iż
sakramenty udzielane przez duchownych tych kościołów mogły być
nieuznawane w UKP PM. Z kolei obecnie, w dobie bezpardonowej wojny,
włączając w to wykluczanie niepokornych duchownych z kościoła (patrz wyżej)
przez przełożonych hierarchów, sytuacja może powodować poczucie zagubienia
wśród wiernych co do ważności lub uznawalności przeszłych lub przyszłych
sakramentów. Na pewno nie sprzyja to ani poczuciu bezpieczeństwa wiernych,
ani pojednaniu w wierze.
Statystyka
Od grudnia 2018 roku ukraińskie portale informacyjne podają dane o
kolejnych przypadkach zmiany podległości poszczególnych parafii z UKP PM
na UKP PK, w wyniku głosowań gromad, przy okazji informując o całkowitej
liczbie „przejść” w danym obwodzie, czy też na terenie całej Ukrainy. Niemniej
jednak, poza urywkowymi informacjami bez odesłania do konkretnych źródeł,
trudno jest odnaleźć w Internecie całościowe statystyki. Wydaje się, iż dość
wiarygodnym źródłem może być interaktywna mapa37, stworzona przez
Religijno-Informacyjną Służbę Ukrainy (ukr. Релігійно-Інформаційна Служба
України), będącą projektem Instytutu Religii i Społeczeństwa (ukr. Інтитут
Релігії та Суспільства) Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie (ukr.
Український Католицький Університет у Львові). Wg informacji podanej na
portalu38, każda osoba może zgłosić fakt przejścia parafii z UKP PM pod
zwierzchnictwo KPU, wypełniając stosowną ankietę. Mapa, bazująca na
www.google.com/maps, oznacza każdy przypadek, podając nazwę i miejsce
parafii, datę podjęcia decyzji przez wspólnotę i odnośnik do źródła (najczęściej
prasowego). Jakkolwiek proces tworzenia samej mapy ma dość demokratyczny
charakter, przypominający pod tym względem wikipedię, analiza zarówno
bieżących doniesień prasowych, jak i komentarzy, zamieszczanych na stronie jej
udostępnienia, skłania do stwierdzenia, iż dane te należy uznać za wiarygodne i
w dużym przybliżeniu odpowiadające stanowi faktycznemu. Należy przy tym
37

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1XQR0sfHFFiiXyGiVYqI1mNylJ9fFPd
nh&ll=49.4742385410442%2C28.04668874999993&z=7&fbclid=IwAR0tZD7PJmR8Fz4p
QJG_EZtiz1E_md2nc6dOanWsURfdlejbLCH5l2LJu-o (dostęp: 30.04.2019)
38
Из УПЦ (МП) в ПЦУ: интерактивная карта переходов;
https://risu.org.ua/ru/index/exclusive/review/74069/ (dostęp: 30.04.2019)
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pamiętać, iż zaznaczenie danej parafii na interaktywnej mapie oznacza jedynie
fakt przegłosowania „przejścia” do KPU, a zmiana formalnej przynależności
oznacza procedurę, którą decyzja wspólnoty dopiero zapoczątkowuje. Ten fakt,
jak również podnoszone przez przedstawicieli UKP PM przypadki głosowań
przeprowadzanych z naruszeniem prawa, powoduje, iż uznają oni jedynie ich
niewielką część39.
Niemniej jednak, na podstawie podanego wyżej źródła jesteśmy w stanie
opracować statystykę zjawiska. I tak, w okresie od dnia 15 grudnia 2018 roku do
końca kwietnia 2019 roku, na terenie Ukrainy o „przejściu” pod kościelną
jurysdykcję KPU zadecydowało łącznie 520 religijnych organizacji (wspólnot i
kościołów), przy czym w grudniu 2018 roku było ich 35, w styczniu 2019 roku
150, w lutym 230, w marcu 91, w kwietniu 14. Pod względem geograficznym,
zjawisko jest najbardziej rozpowszechnione na Zachodzie Ukrainy (ponad 300
wspólnot i kościołów), mniej w innych jej częściach (w obwodzie kijowskim 20
wspólnot i kościołów, w centralnej części kraju ponad 100, na północnej
Ukrainie ponad 60, na południowej Ukrainie kilkanaście, we wschodniej
zaledwie kilka – dane wg innej interaktywnej mapy, określającej liczbę „przejść”
na koniec kwietnia 2019 roku na 537 ogółem)40.
Powyższe liczby wskazują na ciekawą tendencję. Widać bardzo wyraźnie,
iż dynamika „przejść” była stosunkowo wysoka od początku roku 2019 i –
wzrastając – osiągnęła apogeum w lutym, po czym drastycznie zmalała aż do
kilkunastu przypadków w kwietniu. Może to świadczyć o wyczerpaniu się
potencjału do dalszej ekspansji KPU. Czy tak będzie, pokaże przyszłość.
Ciekawostką medialną było przejście do nowo utworzonego KPU
kaplicy jedynej ukraińskiej stacji meteorologicznej na Antarktydzie „Akademik
Wernadskij” (ukr. Академік Вернадський), w związku z czym nie obyło się bez
nieprzychylnych komentarzy ze strony adwersarzy zmian. Na miejscu nie istnieje
przecież stała religijna gromada, bowiem ekspedycje tam bazujące mają
charakter rotacyjny. Nie przeszkodziło to kierownikowi stacji zawnioskować do
metropolity Epifaniusza o włączenie kaplicy w struktury KPU41.
Zakończenie
Widać wyraźnie, że walka o rząd dusz na Ukrainie to sprawa wagi
państwowej zarówno dla tego kraju, jak i dla Rosji. Jest niewątpliwie elementem
szerszej rywalizacji, jak to zostało wspomniane na początku artykułu.
Скільки громад перейшли від УПЦ МП до ПЦУ і як це рахують;
https://www.bbc.com/ukrainian/features-47358722 (dostęp: 30.04.2019)
40
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=12gmGKhEkuCXaQom5d2Xkj9OpKYsnfBP&ll=48.90223704067693%2C29.439922726173222&z=5
(dostęp: 30.04.2019)
41
Церковний перехід в Антарктиді: як каплиця на "Вернадському" йде до ПЦУ;
https://www.bbc.com/ukrainian/features-47148508 (dostęp: 30.04.2019)
39
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Akt zjednoczenia ukraińskiego prawosławia i nadanie tomosu były
wydarzeniami bez wątpienia historycznymi, zmieniającymi w znaczący sposób
układ sił w sferze religijnej w skali świata. Ciekawym jest fakt, iż odwrócił on
jeden ze skutków przegranej przez I Rzeczpospolitą wojny z Carstwem
Rosyjskim pod koniec XVII wieku.
Proces przechodzenia kościołów i wspólnot z UKP PM do KPU na
terenie Ukrainy, choć się na pewno nie zakończył, znacząco wyhamował zaraz
po tym, jak się zaczął. Z jednej strony ponad 500 wspólnot, które zagłosowały
za „przejściem” na około 12 000, jakie podlegały moskiewskiemu patriarchatowi
pod koniec 2018 roku, to nie taka znowu przytłaczająca liczba, i należy dalej
śledzić zjawisko, aby właściwie ocenić jego skutki w określonym przedziale
czasowym. Z drugiej, analizując statystyki, należy pamiętać, iż nieokreślona bliżej
część ze wspomnianych wyżej 12 000 parafii są tworami fikcyjnymi (Wasiuta
2017, str. 71-72), stąd faktyczną skuteczność emancypacji prawosławnego
kościoła ukraińskiego trudno właściwie określić.
Posłowie
Konflikt konfesyjny na Ukrainie jest zjawiskiem dynamicznym. Z tego
względu, mając na uwadze, iż aktualność artykułu datuje się na przełom kwietnia
i maja 2019 roku, należy się słowo uzupełniające, odnoszące się do wydarzeń,
które miały miejsce w ostatnim okresie (maj-czerwiec 2019).
Pierwszą, zdecydowanie najbardziej znaczącą okolicznością, jaka ma
wpływ na omawiany proces, jest zmiana na stanowisku prezydenta Ukrainy.
Pomimo ograniczonego pola działania (spowodowanego niesprzyjającą elektowi
postawą dotychczasowego składu Wierchownej Rady), po pierwszych kilku
tygodniach urzędowania Wołodymyra Ołeksandrowicza Zełenskiego widać
wyraźnie, że będziemy w najbliższym czasie świadkami znaczącej jakościowo
zmiany polityki pałacu prezydenckiego. Z pewnością będzie to miało wpływ na
struktury cerkiewne, które – jak już wspomnieliśmy wyżej – są zdecydowanie
bardziej zależne od administracji państwowej, aniżeli ma to miejsce w obrębie
cywilizacji zachodniej (chociażby w Polsce). Dotychczasowe nastawienie władz
(zarówno czołowych partii politycznych, jak i prezydenta Petro Poroszenki) do
UKP PM było jednoznacznie negatywne, traktując je jako część wpływów Rosji
na Ukrainie. Można się spodziewać, iż po przeprowadzeniu przedterminowych
wyborów parlamentarnych w tym kraju w końcu lipca 2019 roku, jeśli – na co
wskazują sondaże – zwycięży w nich partia „Sługa Narodu”, będąca zapleczem
nowo wybranego prezydenta, może to diametralnie zmienić sytuację. Ten ostatni
jest bowiem zdecydowanie mniej nastawiony konfrontacyjnie w stosunku do
rosyjskiego adwersarza, aniżeli poprzednik.
Drugą, niezwykle ciekawą okolicznością, są wydarzenia związane z
ostatnimi działaniami byłego patriarchy UKP PK Filareta. Już w drugiej połowie
maja 2019 roku, w sensacyjnym wywiadzie dla rosyjskojęzycznego portalu
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Настоящее Время (Currenttime.tv)42, stwierdził on, że nie uznaje części
postanowień tomosu otrzymanego w styczniu 2019 roku od patriarchy
Konstantynopolitańskiego, jako że jego dokładna zawartość, przewidująca m. in.
wyłączenie mieszkających za granicą wyznawców ukraińskiego prawosławia
spod kościelnej jurysdykcji UKP PK i poddanie ich pod zwierzchność
Konstantynopola, a także zapisy, które – pomimo przyznanej autokefalii –
wysoce uzależniają kościół ukraiński od nowej cerkwi-matki, nie były mu znane
przed jego akceptacją. W wyniku braku porozumienia z metropolitą
Epifaniuszem, co do wspólnych działań w tej sprawie, w dniu 20 czerwca 2019
roku Filaret zwołał sobór, na którym wraz ze swoimi zwolennikami odnowił
Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego43, uznając nieważność
zjednoczeniowego soboru z 15 grudnia 2018 roku, który przewidywał m. in.
likwidację UKP PK. W odpowiedzi metropolita Epifaniusz zwołał w dniu 24
czerwca 2019 roku sobór UKP, na którym pozbawiono Filareta nadanej przy
zjednoczeniu honorowej godności biskupa diecezji kijowskiej, a także usunięto z
kościoła dwóch biskupów, którzy uczestniczyli w jego soborze44. Kto z tej batalii
wyjdzie zwycięsko, i za kim ostatecznie podążą wierni i duchowieństwo, trudno
na chwilę obecną ocenić, choć wygląda na to, że to Filaret jest na przegranej
pozycji. Odnosząc się do głównego tematu niniejszego opracowania, należy
stwierdzić, że wszystkie te okoliczności nie będą również zbyt zachęcające dla
ewentualnej konwersji kolejnych parafii UKP PM na łono nowo utworzonej
UKP. Można więc z dużą dozą pewności założyć, że po sporych stratach UKP
PM na początku roku 2019, liczby wspólnot poszczególnych konkurujących ze
sobą kościołów nie będą ulegały dalszym fluktuacjom, a główny spór może w
najbliższym czasie mieć miejsce wewnątrz samego kościoła ukraińskiego,
pozostawiając UKP PM niejako na (wielce pożądanym) uboczu.

"Знали бы содержание ‒ не согласились бы на томос". Патриарх Филарет о
конфликте внутри украинской церкви; https://www.currenttime.tv/a/ukraine-tomosfilaret-interview/29956791.html (dostęp: 13.07.2019)
43
Філарет на власному так званому соборі "відновив УПЦ КП";
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/20/7218675/ (dostęp: 13.07.2019)
44
Прес-реліз щодо підсумків засідання Священного Синоду УПЦ (ПЦУ);
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/pres-reliz-shhodo-pidsumkiv-zasidannyasvyashhennogo-synodu-upts-ptsu/ (dostęp: 13.07.2019)
42
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A confessional conflict on Ukraine 2018/2019
The Unification Council of the Orthodox churches of Ukraine held on 15th December
2018 and the granting of the tomos on autocephaly by the Patriarch of Constantinople,
the Bartholomew I on 6th January 2019, have initiated, lasting to date, the religious
communities’ conversion process from the Ukrainian Orthodox Church (Moscow
Patriarchate) subordinated to the Russian Orthodox Church, to the jurisdiction of newly
established Orthodox Church of Ukraine. The article’s aim is the analysis of the rivalry
on followers, that has transformed into the informational war. Furtherly, the most
important laws providing the juridical foundation for the process implemented by the
Verkhovna Rada of Ukraine were analysed, and – as widely as possible – the basic
statistical data on its intensity was investigated.
Key words: Ukraine, Orthodox Church of Ukraine, Ukrainian Orthodox
Church (Moscow Patriarchate), Ukrainian Orthodox Church (Kiev
Patriarchate), Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, autocephaly,
Orthodox Church, Tomos, hybrid war, informational warfare.
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DOKTRYNA „RESPONSIBILITY TO PROTECT”
W PRAKTYCE POLITYCZNEJ ROSJI

Abstrakt:
W artykule przedstawiono doktrynę „Responsibility to protect”, sformułowaną
w roku 2001 i przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Zgodnie z nią
obowiązkiem państw jest chronić swoich obywateli przed zbrodniami wojennymi,
zbrodniami przeciwko ludzkości, ludobójstwem i czystkami etnicznymi. Jeśli państwo
nie chce lub nie może tego zrobić, według doktryny R2P, tę odpowiedzialność musi
przejąć społeczność międzynarodowa. Doktryna ta stanowi ograniczenie w
respektowaniu zasady suwerenności, jednak jej wykorzystanie wymaga spełnienia
warunków, takich jak faktyczne zagrożenie zbrodniami wojennymi, konieczność
zaangażowania wielu państw w przypadku decyzji o interwencji zbrojnej, wcześniejsze
wykorzystanie pozamilitarnych środków rozwiązania konfliktu, oraz akceptacja ze
strony Rady Bezpieczeństwa ONZ. Autorzy wyjaśnili w jaki sposób Federacja
Rosyjska potrafiła skutecznie obejść normy prawa międzynarodowego, uzasadniając
swoją agresywną politykę wobec Gruzji i Ukrainy.
Słowa kluczowe: Federacja Rosyjska, Ukraina, Gruzja, „responsibility to
protect”, suwerenność, prawa człowieka.
Wydarzenia społeczne i polityczne ostatnich lat wystawiły na ciężką
próbę efektywność prawa międzynarodowego, oraz jego zdolność do
zapobiegania przestępstwom przeciwko ludzkości, ludobójstwom, czystkom
etnicznym i innym rażącym naruszeniom praw człowieka. Terroryzm,
rozprzestrzenianie broni masowej zagłady, wewnątrzpaństwowe konflikty
etniczne, destabilizacja sytuacji politycznej ze względu na wpływ czynników
zewnętrznych, prowadzą do naruszenia bezpieczeństwa zbiorowego i pokoju na
całym świecie. Zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego, kiedy dane
państwo nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa na swoim terytorium,
odpowiedzialność za jego podtrzymanie spada na społeczność międzynarodową.
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Ideę tę zawiera doktryna „odpowiedzialność za ochronę” (responsibility to protect,
„R2P”, „RtoP”), która proponuje szereg kompleksowych rozwiązań – od
prewencji, poprzez reakcję, do odbudowy – stosowanych w celu ochrony
ludności przed najdotkliwszymi następstwami konfliktów (Wasiuta 2018, s. 250251). Doktryna ta stała się przedmiotem wielu studiów, gdyż ma ważną ogólną
wartość teoretyczną, odnosząc się bezpośrednio do podstawowych kategorii
prawnych, w szczególności praw człowieka i suwerenności państwa.1 Według
A.-M.Slaughter „jest ona najważniejszą doktryną w koncepcji suwerenności państwa od
czasu traktatu westfalskiego z 1648 roku; stanowi fundament ładu międzynarodowego, który
określa prawa i obowiązki jednostek jak i państw” (za: Cooper, Kohler, red., 2008).
Ewolucja koncepcji R2P
We wrześniu 2000 r. z inicjatywy Kanady powstała Międzynarodowa
Komisja ds. Interwencji i Suwerenności Państwa przy Organizacji Narodów
Zjednoczonych (International Commission on Intervention and State Sovereignty –
ICISS). Weszli do niej wybitni specjaliści w zakresie prawa międzynarodowego,
w tym były minister spraw zagranicznych Australii G. Evans i specjalny doradca
Sekretarza Generalnego ONZ M.Sakhnun. W 2001 r. Komisja przedstawiła
sekretarzowi generalnemu i państwom członkowskim ONZ dobrze znany w
prawie międzynarodowym Raport „The Responsibility to Protect” (R2P), w którym
tak zwane “prawo do humanitarnej interwencji”, zastąpiono “obowiązkiem
ochrony” (The Responsibility…, 2001). W dokumencie podkreślono transformację
międzynarodowego podejścia do rozumienia ochrony ludności i praw człowieka,
zobowiązując społeczność międzynarodową do interwencji w przypadku
ludobójstwa czy innych masowych zbrodni i redefiniując przy tym odpowiednio
pojęcie suwerenności. W raporcie Komisji opublikowanym w grudniu 2001 r.
bez odpowiedzi pozostało pytanie, czy i pod jakimi warunkami interwencja
humanitarna byłaby legalna w przypadku braku autoryzacji ze strony Rady
Bezpieczeństwa lub Zgromadzenia Ogólnego (Radziejowska, 2013, s. 1).
Odpowiedzialność za ochronę jest „miękką” koncepcją prawa
międzynarodowego, która była podtrzymana przez ONZ w 2005 roku
(Wrońska, 2014, s. 66). Składa się ona z kilku zasad, które są oparte na idei
suwerenności nie jako przywileju państwa, a jako przede wszystkim jego
obowiązku; suwerenności, która historycznie wynikała z idei westfalskiego
prawa i norm nieinterwencji. Ogólnie doktryna R2P stwierdza, że „suwerenne
państwa mają obowiązek chronić swoich obywateli przed możliwością
uniknięcia katastrofy” i „społeczność międzynarodowa ma obowiązek
1

D.Davies, Responsibility to Protect Bibliography. Memorial Institute of International
Studies,
www/aber.ac.uk/en/media/departmental/interpol/ddmi/bibliography_responsibility_to_protec
t.pdf. [dostęp 1 11.02.2019].
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promowania i wspierania państw w wypełnianiu tego obowiązku”. Poprzednio
stosowaną zasadę „interwencji humanitarnej” odrzucono przez społeczność
międzynarodową po akcji NATO przeciw Jugosławii, jaka miała miejsce w
związku z konfliktem w Kosowie. Celem R2P jest zapobieganie ludobójstwu,
zbrodniom wojennym, zbrodniom przeciwko ludzkości i czystkom etnicznym.
Nie jest możliwe wykorzystywanie R2P do uprawomocnienia działań mających
na celu zapobieganie innym przestępstwom lub katastrofom humanitarnym.
„Interwencja humanitarna” sama w sobie jest konceptualną hybrydą
sformułowaną przy wykorzystaniu praw człowieka, prawa międzynarodowego i
stosunków międzynarodowych. Pozbawiona była wystarczająco precyzyjnie
zdefiniowanych norm, które miałyby być egzekwowane politycznie.
W latach dziewięćdziesiątych ub. wieku miały miejsce wydarzenia, które
doprowadziły do poważnej, międzynarodowej debaty. W jej efekcie nastąpiła
rewizja zasady nieinterwencji, w wyniku czego społeczność międzynarodowa
zaczęła dopuszczać interwencje zbrojne jako prawnie i moralnie uzasadnione w
wyjątkowych okolicznościach, oraz po wyczerpaniu się możliwości zastosowania
innych środków. Do przypadków takich zaliczono akty ludobójstwa, upadek
państwa skutkujący przewlekłym kryzysem wewnętrznym i anarchią, łamanie
praw człowieka i zagrożenie dla pokoju międzynarodowego (Kłosowicz, red.,
2013, s. 150). Podstawowym obowiązkiem państwa jest ochrona ludności na
terytorium państwa przed ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, czystkami
etnicznymi oraz zbrodniami przeciw ludzkości. Ale jeśli państwo nie jest w
stanie chronić ludzi - czy to z powodu braku możliwości czy z przyczyn woli
politycznej - obowiązek ochrony przechodzi na społeczność międzynarodową,
nawet wbrew woli władz danego państwa. R2P opiera się więc na trzech filarach:
obowiązku każdego państwa do ochrony swojej ludności przed wyżej
wymienionymi niebezpieczeństwami, zobowiązaniu się społeczności
międzynarodowej do pomocy państwom w wypełnianiu tych obowiązków w
tym zakresie, oraz gotowości państw do kolektywnego działania w ramach zasad
Karty Narodów Zjednoczonych, kiedy państwo nie jest w stanie ochronić swojej
ludności2. R2P jest ważną oraz zyskującą na znaczeniu zasadą, jednak podważa
siódmy punkt drugiego artykułu Karty Narodów Zjednoczonych (KNZ). Punkt
ten mówi o tym, że żadne postanowienie KNZ nie upoważnia ONZ do
ingerencji w sprawy, które z istoty swej należą do kompetencji wewnętrznej
któregokolwiek państwa. W tych okolicznościach w końcowym dokumencie
Światowego Szczytu ONZ z 2005 r., przyjętym przez Zgromadzenie (rezolucja
nr 60/1), doktryna R2P została nieco osłabiona: wykluczono mianowicie
możliwość podejmowania działań przez poszczególne państwa na jej podstawie
bez zezwolenia Rady Bezpieczeństwa (Воронин, 2012, s. 4).
Odpowiedzialność za ochronę (Responsibility To Protect) Perspektywa Polski i Niemiec.
Raporty i analizy 2013, nr 3. Centrum stosunków międzynarodowych, s. 3.
2
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Pierwszą rezolucją Rady autoryzującą użycie siły w odwołaniu do
koncepcji R2P była rezolucja nr 1973, na podstawie której miała miejsce
interwencja w Libii w 2011 r. (Rosja i Chiny wstrzymały się wtedy od głosu). w
Libii (pierwsze właściwe zastosowanie R2P). Wstrzymując się od głosowania w
Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Libii, Rosja poparła interwencję, ale
wniosła swój wkład w obecny impas w przypadku Syrii, nie zgadzając się nawet
na przyjęcie rezolucji potępiającej okrucieństwa reżimu Assada. Jednak
interweniując w Libii w celu ochrony ludności cywilnej, siły NATO
ukierunkowały swoje działania także na obalenie reżimu Kaddafiego. Ta szeroka
interpretacja mandatu Rady miała istotny wpływ na niechęć Rosji i Chin do
wdrażania jakichkolwiek sankcji przeciwko Syrii. Przypadek Libii pokazuje więc,
jak istotne jest, aby R2P jako bardzo młoda doktryna, niemająca charakteru
prawnie wiążącego, była stosowana rygorystycznie i w sposób neutralny.
Wprowadzenie „Odpowiedzialności za ochronę” jest rezultatem
przemyślenia koncepcji „interwencji humanitarnej”, ale w odróżnieniu od niej
wykorzystuje działania zbrojne jako obowiązek społeczności międzynarodowej,
a nie jako prawo państwa lub grupy państw. Wypełnianie tego obowiązku ma na
celu zapobieganie międzynarodowym zbrodniom: ludobójstwu, zbrodniom
wojennym, zbrodniom przeciwko ludzkości i czystkom etnicznym. Istnieją
poglądy, że odpowiedzialność za ochronę mogą być wykorzystywane w innych
sytuacjach (Любашенко, 2013, s. 152-154). Doktryna R2P nie jest prawem, lecz
normą, choć wiąże się z prawem międzynarodowym. Przez długi czas była ona
potężnym narzędziem oddziaływania ze strony państw zachodnich
(wspomaganych przez organizacje pozarządowe i instytucje międzynarodowe)
na rządy poszczególnych państw. W okresie jej obowiązywania miały także
miejsce fundamentalne błędy, które doprowadziły do ludobójstwa w Rwandzie i
okrucieństw podczas wojny domowej w Sudanie.
Chociaż od przyjęcia „Odpowiedzialności za ochronę” upłynęło
kilkanaście lat, wciąż jest to doktryna słabo rozpoznawalna przez państwa
członkowskie ONZ jeśli chodzi o jej praktyczne zastosowanie. Dyskusje nad
stosowalnością R2P wciąż trwają i nie brakuje ośrodków, które dążą do
ograniczenia jej stosowalności. Dlatego nie wiadomo, czy wypełnią się nadzieje
przywódców świata zachodniego na zbudowanie globalnej struktury
pozwalającej na skuteczne przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka.
Istotne jest, że w kontekście prawa międzynarodowego R2P ma za zadanie
ochronę ludności, a nie interwencję w innych celach, np. w celu zmiany stylu
rządzenia suwerennym państwem (Воронин, 2012, s. 4).
Wykorzystanie doktryny R2P przez Rosję w stosunku do Gruzji
Federacja Rosyjska jest jednym z państw, które kwestionowały
zasadność wprowadzenia doktryny R2P. W postsowieckiej Rosji nacisk
kładziono raczej na nieingerencję i integralność terytorialną. Paradoksalnie, to
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właśnie Rosja jako pierwsza zastosowała tę koncepcję do usprawiedliwienia
swojej inwazji na Gruzję w roku 2008 roku3. Po wybuchu wojny rosyjskogruzińskiej Rosja nagle zmieniła swoją taktykę, odchodząc od zasady
nieingerencji. Zapragnęła ona zastosować doktrynę R2P, która miała zapewnić
uzasadnione podstawy do interwencji zbrojnej Rosji. Podczas inwazji na Gruzję
w 2008 r. rosyjscy urzędnicy utrzymywali, że ich działania były uzasadnione ze
względu na odpowiedzialność kraju za ochronę obywateli Rosji w Osetii
Południowej i Abchazji. Inni wskazywali na instrumentalne potraktowanie
ONZ-owskiej doktryny w celu usprawiedliwienia pogwałcenia suwerenności
Gruzji poprzez bardzo nieproporcjonalną w stosunku do sytuacji reakcję
Moskwy na wydarzenia w tym niewielkim kraju.
Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w 2008 roku4
zawierała krytykę tendencji do „swobodnego stosowania” takich
międzynarodowych standardów jak suwerenność i nieagresja. Jak na ironię, w
ciągu zaledwie kilku tygodni później Rosja bezpodstawnie zastosowała ją w
Gruzji. Odnośnie Abchazji i Osetii Południowej retoryka Rosji oparta była na
Uchwale Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1808 z dnia 15 kwietnia 2008 roku,
która wyraźnie wskazywała na pilną potrzebę rozwoju gospodarczego Abchazji i
poprawę warunków życia ludności dotkniętej konfliktem5.
Ówczesny prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, premier Władimir
Putin i stały przedstawiciele Rosji w ONZ Witalij Czurkin „ludobójstwem”
nazwali działania Gruzji przeciwko separatystom w Osetii Południowej.
Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow argumentował, że użycie
siły przez Rosję było urzeczywistnieniem „obowiązku obrony”, sarkastycznie
zauważając, że ma ona zastosowanie nie tylko „w systemie ONZ, kiedy ludzie
widzą jakieś problemy w Afryce”, ale i w rosyjskiej konstytucji, gdy narażeni na
niebezpieczeństwo są obywatele Rosji6. Jako główny powód interwencji
rosyjskiej podawano konieczność „ochrony obywateli Rosji” w obliczu
„podżegania do konfliktu” przez władze gruzińskie. Z kolei celem operacji
rosyjskiej marynarki wojennej w pobliżu wybrzeży Abchazji miało być
zapewnienie warunków dla ochrony obywateli rosyjskich, którzy znajdują się w

3

Russia,
Georgia
and
the
Responsibility
to
Protect,
http://amsterdamlawforum.org/article/view/58/115 [dostęp 21.02.2019].
4
Концепция внешней политики Российской Федерации. 15 июля 2008 года,
http://kremlin.ru/acts/news/785 [dostęp 17.02.2019].
5
Резолюція 1808 (2008), ухвалена Радою Безпеки на її 5866-му засіданні, 15.04.2008,
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_g95 [dostęp 11.02.2019].
6
С.Лавров, Почему действия России в Грузии были правильными. Грузины собирают
гроздья российского гнева. 13.08.2008, https://inosmi.ru/world/20080813/243190.html
[dostęp 21.02.2019].
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tym regionie i w celu zapewnienia pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej w
strefie konfliktu7.
Podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa 10 sierpnia 2008 roku
przedstawiciel Rosji przy ONZ Witalij Czurkin oskarżył Gruzję, że rozpoczęła
„agresywną kampanię przeciwko mieszkańcom Osetii Południowej”, łamiąc
prawo międzynarodowe i nie zapewniając ochrony ludności cywilnej przed
niebezpieczeństwami wynikającymi z operacji wojskowych”, co „podważa
wiarygodność
Gruzji
jako
odpowiedzialnego
członka
wspólnoty
międzynarodowej”. Podsumowując te oskarżenia, Czurkin zapytał: „Jak
możemy nie przypomnieć o odpowiedzialności za ochronę, o której tak dużo
słyszymy w ONZ?” Odpowiadając na krytykę, że użycie siły przez Rosję było
nieproporcjonalne, zauważył on, że USA przeprowadziły podobne
„humanitarne operacje ochrony ludności cywilnej” w Iraku, Afganistanie i
Serbii. Nie było to jednak logicznym uzasadnieniem dla zastosowania R2P.
Bezpośrednie działania pojedynczego państwa w celu ochrony jego obywateli
mieszkających poza jego terytorium nie wchodzi bowiem w zakres tej doktryny.
Kiedy takie działania były podejmowane w przeszłości, jako uzasadnienie prawie
zawsze było stosowane prawo do „samoobrony”, określone w art. 51 Karty
Narodów Zjednoczonych. Zagrożenie ludności Osetii Południowej ze strony
Gruzji nie miało takiego charakteru i zakresu, który uzasadniałby użycie siły
militarnej.
Nawet niektórzy rosyjscy badacze wydarzeń w Gruzji wskazują na
wyłącznie interwencyjny, a nie humanitarny charakter operacji rosyjskiej,
podkreślając nielegalność obecności rosyjskiego wojska na terytorium innego
państwa, gdyż jest to sprzeczne Kartą ONZ i łamie zasady integralności
terytorialnej i nienaruszalności granic (Фартхудинов, 2009, s. 127-128). W
Gruzji nie miały miejsce żadne wydarzenia uzasadniające zastosowanie doktryny
R2P, takie jak ludobójstwo, czystki etniczne i łamanie praw człowieka. A nawet
gdyby takie przypadki tam stwierdzono, to Rada Bezpieczeństwa ONZ nie
przyjmowała żadnych rezolucji, które dałyby Rosji uprawnienia do
przeprowadzenia interwencji wojskowej. Zastosowanie siły w myśl doktryny
R2P wymaga akceptacji Rady Bezpieczeństwa. Rosja takiej akceptacji nie
uzyskała, co powoduje, że działania wojsk rosyjskich w Gruzji w świetle prawa
międzynarodowego uznać należy za całkowicie bezprawne. Agresywna polityka
Rosji wobec swoich wielokrotnie mniejszych sąsiadów jest ukazuje jednostronną
interpretację norm międzynarodowych i instrumentalne ich wykorzystywanie dla
osiągnięcia doraxnych celów (Hakimi, 2014, s. 247-248).

Пятидневная война (8-12 августа 2008 года). 07.08.2018, https://www.kavkazuzel.eu/articles/210899/ [dostęp 21.02.2019].
7
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Wykorzystanie siły przez Rosję było nieproporcjonalne i nieuzasadnione
także dlatego, że uprzednio nie zostały wyczerpane inne, niewojskowe środki, co
jest koniecznym warunkiem zastosowania doktryny R2P. Jedynym argumentem
Rosjan, który jest przez nich wykorzystywany dla uzasadnienia swoich
nielegalnych operacji są uprzednie operacje NATO w byłej Jugosławii, i USA w
Iraku. W obydwu przypadkach były to interwencje niesankcjonowane przez
społeczność międzynarodową i ONZ. To one stanowiły dla Kremla precedensy,
dając rosyjskim przywódcom możliwość (ale nie prawo), przeprowadzenia
operacji militarnej w Gruzji. Nieprawidłowe działania mogą podważyć normę, a
Rosja atakując Gruzję sytuację tę wykorzystała.
Podsumowując powyższe, chcielibyśmy zacytować „ojca doktryny R2P”
G. Evansa, który słusznie zauważył, że doktryny R2P, która miała zapobiegać
pojawieniu się nowej Rwandy lub Kambodży, nie można wykorzystywać do
uzasadnienia rosyjskiej inwazji na Gruzję (Evans, 2009, s. 182).
Doktryna R2P a polityka Kremla wobec Ukrainy
Na Ukrainie Federacja Rosyjska dokonała ingerencji na wiele większą
skalę niż w Gruzji. Działania Rosji na Krymie i w Donbasie, które doprowadziły
do destabilizacji wewnętrznej sytuacji politycznej na Ukrainie, wykazują wszelkie
oznaki ingerencji w wewnętrzne sprawy innego państwa. Tymczasem działania
te, podobnie jak inwazja na Gruzję, tłumaczone są przez Kreml i media
rosyjskie jako zastosowanie doktryny R2P, z czym nie zgadza się rząd ukraiński i
rządy szeregu krajów zachodnich. W związku z tym kwestia ta pozostaje
nierozwiązana, a zatem istnieje potrzeba analizy polityczno-prawnej działalności
Rosji, z uwzględnieniem zasad prawa międzynarodowego i traktatów
międzynarodowych gwarantujących integralność terytorialną Ukrainy, jej
bezpieczeństwo i nienaruszalność jej granic. W szczególności niezbędne jest
sformułowanie odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest zastosowanie doktryny
R2P dla uzasadnienia stanowiska Rosji w sprawie legalności jej ingerencji w
wewnętrzne sprawy Ukrainy przez wprowadzenie wojsk rosyjskich na jej
terytorium?
Trzeba podkreślić, że Rosja jest państwem, które w sposób pryncypialny
tradycyjnie sprzeciwiało się jakimkolwiek przypadkom rozwiązywania
problemów międzynarodowych drogą interwencji w wewnętrzne sprawy innych
państw pod pretekstem „interwencji humanitarnej”, a następnie doktryny R2P.
Postawę tę wystarczająco klarownie wyjaśniał były Minister Spraw
Zagranicznych I.Iwanow: „Nie można wykluczyć, że stosowanie różnego rodzaju doktryn
„interwencji humanitarnej” może wstrząsnąć porządkiem międzynarodowym do granic
niebezpiecznych nawet dla tych, którzy chcieliby narzucić „prawo” do ingerencji wojskowej.
Wszakże jeśli idea dopuszczalności użycia siły w prawie międzynarodowym będzie
wprowadzona bez konieczności zatwierdzenia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, „kij
humanitarny” może trafić w niepowołane ręce. Jest możliwa kolejna, absurdalna z prawnego
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punktu widzenia, sytuacja: jedni uciekają się do przymusu, odwołując się do prawa
„humanitarnej interwencji”, podczas gdy inni - ofiary takiej agresji - nie mniej słusznie
używają siły w samoobronie” (Иванов, 2001, s. 7).
Próbując uzasadnić aneksję Krymu i zbrojną inwazję na Wschodnią
Ukrainę Rosja wykorzystała szereg argumentów, które pochodziły od
prezydenta FR W.Putina, a następnie były przez kremlowskich badaczy
poddawane próbom doprowadzenia ich do zgodności z prawem
międzynarodowym. Podnoszono w szczególności argument prawa do
samostanowienia narodów, argument zamachu stanu w lutym 2014 roku,
konieczność interwencji humanitarnej i interwencji na zaproszenie (uciekieniera
W.Janukowicza).
Prawo do samostanowienia narodów jako pretekst do aneksji Krymu
zostało wyrażone przez prezydenta Rosji, który opisał swoją interwencję na
Krymie jako projekt humanitarny (Задорожній, 2015, s. 237) co wskazuje, że
misja mogłaby zostać rozszerzona na wschodnią i południową część Ukrainy.
Według Kremla prezydent W.Putin został upoważniony do „użycia wszelkich
dostępnych środków w celu ochrony ludności Krymu przed tyranią i
przemocą”8. Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow podobnie przywołał
retorykę R2P, stwierdzając, że „mówimy tu o ochronie naszych obywateli i
rodaków, o ochronie najbardziej podstawowych praw człowieka”9. Według J.P.
Rudolpha, powoływanie się przez Putina na „obowiązek obrony” to próba
maskowania agresywnych działań pod płaszczem interwencji humanitarnej.10
Tymczasem zgodnie z R2P to Ukraina, a nie Rosja ma przede wszystkim
obowiązek ochrony swoich obywateli przed ludobójstwem, zbrodniami
wojennymi, zbrodniami przeciwko ludzkości i czystkami etnicznymi. Niestety,
ani z Ukrainy ani z Rosji nie docierały informacje, jakoby na Krymie lub w
Donbasie takie okrucieństwa miały miejsce. W myśl R2P społeczność
miedzynarodowa (za pośrednictwem UE i MFW) pomaga Ukrainie w
wypełnianiu tego obowiązku, w związku z trudnościami wynikającymi z sytuacji
gospodarczej, korupcji i agresji rosyjskiej. Kłopoty ekonomiczne mogą zaostrzyć
В.Путин, Чтобы защитить Крым, мы готовы были развернуть ядерное
оружие
https://www.kp.ru/daily/26354.7/3236171/; Путин заявил о готовности России
защищать Крым всеми доступными средствами, 15.06.2017,
https://lenta.ru/news/2017/06/15/zashita_crimea/ [dostęp 21.02.2019]
9
Миллионы своих на "восьмерку" не меняем. Сергей Лавров еще раз объясняет
коллегам на Западе позицию России, 04.03.2014, https://rg.ru/2014/03/04/lavrov.html
[dostęp 21.02.2019].
10
J.P.Rudolph, How Putin Distorts R2P in Ukraine. Russia is attempting to cloak aggressive
action
through
the
mantle
of
humanitarian
intervention,
7.03.2014,
https://www.opencanada.org/features/how-putin-distorts-r2p-in-ukraine/
[dostęp
22.02.2019].
8
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napięcia polityczne i etniczne, więc pomoc ta jest w pełni zgodna z
R2P. Zgodnie z tą doktryną społeczność międzynarodowa jest odpowiedzialna
za stosowanie odpowiednich środków dyplomatycznych, humanitarnych i
innych pokojowych środków ochrony ludności przez zagrożeniami. Kiedy
państwo wyraźnie nie spełnia swoich obowiązków ochronnych, a środki
pokojowe są niewystarczające, społeczność międzynarodowa musi podjąć
mocniejsze środki, w tym zbiorowe użycie siły upoważnionej przez Radę
Bezpieczeństwa ONZ na mocy rozdziału VII. Podkreśla się jednak, że użycie
siły zawsze musi być ostatecznością. Należy najpierw zastosować odpowiednie
środki dyplomatyczne, humanitarne i inne środki pokojowe. Ale nawet jeśli
wysiłki dyplomatyczne okazały się niewystarczające, to użycie siły, z wyjątkiem
samoobrony, musi być autoryzowane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ11.
Zgodnie z Doktryną suwerenność zobowiązuje państwa do ochrony
własnej ludności przed ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, czystkami
etnicznymi i zbrodniami przeciwko ludzkości. Kiedy państwa nie mogą lub nie
chcą wypełniać tego obowiązku, odpowiedzialność za ochronę przenosi się na
wspólnotę międzynarodową. Różne ujęcia R2P odnoszą się do pięciu kryteriów
wspomagających ocenę legalności ewentualnej interwencji: kryterium stopnia
zagrożenia, celu (przeciwdziałanie ludzkiemu cierpieniu), ostateczności (inne
możliwe i dostępne pokojowe rozwiązania zawiodły), proporcjonalności
środków (działania wojskowe powinny być ograniczone do minimum
koniecznego do osiągnięcia celu) i bilansu skutków (korzyści z interwencji
powinny przewyższać skutki zaniechania działania).
Ingerencję na Ukrainie Kreml uzasadniał koniecznością ochrony
mieszkającej tam mniejszości rosyjskiej. Takie stanowisko przyjęła Rada
Federacji, która wyraziła zgodę na użycie rosyjskich sił zbrojnych na terytorium
Ukrainy. Aneksja Krymu a następnie interwencja FR w Donbasie sprawiły, że
społeczność międzynarodowa znalazła się w dość trudnej sytuacji. Kreml
postanowił jednostronnie odrzucić obowiązujące procedury rozdziału siódmego
Karty Narodów Zjednoczonych, naruszając integralność terytorialną Ukrainy w
celu „zapewnienia ochrony mniejszości rosyjskojęzycznej”12.
Michael Ignatieff, jeden z kanadyjskich naukowców, który przyczynił się
do sformułowania zasady R2P w Międzynarodowej Komisji ds. Interwencji i
Suwerenności Państwa (ICISS) w 2001 r.13 w przemówieniu z 2014 r. w
11

J.P.Rudolph, How Putin Distorts R2P in Ukraine. Russia is attempting to cloak aggressive
action
through
the
mantle
of
humanitarian
intervention,
7.03.
2014,
https://www.opencanada.org/features/how-putin-distorts-r2p-in-ukraine/
[dostęp
17.02.2019].
12
Full text and analysis of Putin’s Crimea Speech, The Nation, 19.03.2014,
http://www.thenation.com/blog/178914/full-text-and-analysis-putins-crimea-speech. [dostęp
21.02.2019].
13
Responsibility to Protect, … op.cit.
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Chatham House podkreślił, że zastosowanie doktryny R2P może być
uzasadnione tylko wtedy, gdy chodzi o ochronę wszystkich, a nie tylko
wybranych. Po drugie, jedynym powodem, dla którego ochrona ma ważność
normatywną, jest gdy osoby te są zagrożone masakrą etniczną lub
ludobójstwem. Natomiast etniczni Rosjanie nigdy nie doświadczyli na Ukrainie
takiego zagrożenia.14 Ideologiczną podstawą usprawiedliwienia Rosją swojej
agresji i terroryzmu jest tak zwany projekt „russki mir”, podstawą którego jest
twierdzenie, że „Rosja nie ogranicza się do granic Federacji Rosyjskiej”.
Problematyka „russkiego miru” nie ogranicza się do kwestii kulturowego wsparcia
rosyjskojęzycznej diaspory, a jest w rzeczywistości przykrywką dla zagranicznej,
gospodarczej i militarnej ekspansji (Wasiuta 2017). Pierwszym krokiem do
legitymizacji bezpośredniej ingerencji politycznej w wewnętrzne sprawy innego
kraju stają roszczenia o kwestie humanitarne. Na pierwszym miejscu pojawiają
się wymagania „ochrony” języka rosyjskiego, „zaspokojenie potrzeb
kulturalnych” ludności rosyjskojęzycznej. Następnie pod wpływem propagandy
wartości „russkiego miru” aktywizują się ruchy separatystyczne. Kolejnym krokiem
jest bezpośrednia interwencja wojskowa, jak to miało miejsce na Krymie i w
Donbasie.
Przygotowując swoją interwencję na Krymie i w Donbasie Kreml głośno
deklarował światu gotowość Rosji do działania jako potężnego państwa –
obrońcy rosyjskojęzycznej ludności i tradycyjnych wartości prawosławnych,
które niemal od wieków są podstawą rosyjskiej tożsamości kulturowej (Козин,
2008, s. 204; Broda 2003, s. 146). W tym czasie formowano nowy rodzaj wojsk
dla wojny hybrydowej – siły operacji specjalnych - „zielone ludziki”, które są
zaangażowane w działalność terrorystyczną za granicą bez oficjalnego
wypowiedzenia wojny. Do świadomości obywateli stale były wpajane idee wojny
światowej „russkiego miru” przeciwko Zachodowi na czele z USA. Rosyjskie mass
media codziennie przekonywały swoich obywateli, że Kreml walczy nie z
Ukrainą a ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki na terytorium Ukrainy15.
Legalność rosyjskich interwencji wojskowych, która nie jest przekonująca dla
wszystkich Rosjan, przestaje być argumentem w sytuacji, gdy interwencje
wojskowe USA i NATO, również okazują się nielegalne. Przykładem tego jest
wojna w Iraku. Wielu jej zwolenników zmieniło swoje stanowisko w sprawie
legalności, ponieważ nie chodziło głównie o uratowanie ludu irackiego od
masowej rzezi, a o interesy inne niż natychmiastowa pomoc humanitarna.
14

M. Ignatieff,
Is the Age of Intervention Over? 19 March 2014,
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/home/chatham/public_html/sites/de
fault/files/20140319AgeofInterventionQ%26A.pdf [dostęp 17.02.2019].
15
А.Пионтковский, Гибридная капитуляция, http://www.svoboda.org/a/28085241.html
[dostęp 2.11.2018]; А.Пионтковский, Путин выдвинул ультиматум Украине, а в
Кремле идет „схватка бульдогов”,
http://m.online.ua/news/745311/ [dostęp 2.11.2018].
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Niewłaściwe zastosowanie koncepcji R2P jest niebezpieczne wtedy, gdy
nie docenia się humanitarnych korzyści interwencji i rażąco ignoruje się takie
warunki, jak słuszna przyczyna i zasada zbiorowego działania (Hakimi, op.cit. s.
247-258). Ponieważ głównymi aktorami sceny międzynarodowej są państwa,
które mają interesy wykraczające poza czystą ideologię pomocy humanitarnej,
warto jest przyroczyć podstawowe zasady określone przez Międzynarodową
Komisję Interwencji i Suwerenności Państwa (ICISS):
•
suwerenność państwowa oznacza odpowiedzialność, a główna
odpowiedzialność za ochronę jej mieszkańców spoczywa na samym państwie;
•
w przypadku poważnych strat ludności w wyniku wojny
wewnętrznej, rebelii, represji lub niewydolności państwa, kiedy dane państwo nie
chce lub nie może powstrzymać zagrożeń, ma zastosowanie zasada
międzynarodowej odpowiedzialności za ochronę. Naukowcy twierdzą, że
interwencja humanitarna jest uzasadniona w następujących okolicznościach:
•
system
Rady
Bezpieczeństwa
Organizacji
Narodów
Zjednoczonych nie działa, a rezolucja jest niedostępna (Lowe i inni, 2010);
•
trwa kryzys humanitarny, taki jak zbrodnie wojenne / zbrodnie
przeciwko ludzkości / ludobójstwo / czystki etniczne, dowody skrajnego
nieszczęścia humanitarnego wymagającego natychmiastowej pomocy, kryzys
humanitarny zakłóca porządek międzynarodowy (artykuł 51 Karty NZ - prawo
państwa do samoobrony);
•
używanie siły powinno być dozwolone tylko po to, aby
powstrzymać działania niezgodne z prawem i musi być konieczne,
proporcjonalne i ukierunkowane na pomoc humanitarną, wyłącznie w celu
położenia kresu zbrodniom i przywróceniu praw człowieka;
•
musi być jasne, że nie ma praktycznej alternatywy poza
interwencją, a żadne pokojowe rozwiązanie nie jest możliwe;
•
żadne państwo nie powinno jednostronnie podejmować działań
(Domagała 2008; Martin, Kaldor, 2010; Hehir 2012; Kuwali, Viljoen 2013;
Pattison, 2012; Walling, 2013).
Te starannie przemyślane warunki zostały nie zostały jednak
zastosowane na Ukrainie, gdzie Rosja przyjęła „obowiązek ochrony” wobec
rosyjskojęzycznej mniejszości i tych, którzy sprzeciwiają się puczowi
Euromajdanu, za co byli „zagrożeni represjami”16, a przeciw nacjonalistom,

Crimea
Crisis:
Russian
President
Putin’s
speech
annotated,
19.03.2014,http://www.bbc.com/news/world-europe-26652058; Full text and analysis of
Putin’s Crimea Speech, 19.03.2014, http://www.thenation.com/blog/178914/full-text-andanalysis-putins-crimea-speech. [dostęp 21.02.2019].
16
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neonazistom, rusofobom i antysemitom, którzy dokonali nielegalnego i
niekonstytucyjnego zamachu stanu i pozostają u władzy17.
W tym czasie etniczni Rosjanie nie byli zabijani ani nikt ich nie
prześladował. Putin posunął się za daleko – aneksja, agresja i interwencja, gdy
nie ma kryzysu humanitarnego jest tak samo szkodliwa dla koncepcji R2P, jak
brak działania, gdy kryzys humanitarny jest jawnie oczywisty. Wola polityczna
(pod wpływem interesów państwa) niestety zwycięża nad względami
humanitarnymi i widzimy groteskowe tego przykłady zarówno na Ukrainie jak i
w Syrii. Na Ukrainie rosyjska wola polityczna doprowadziła do interwencji bez
legitymizacji, a w Syrii warunki do interwencji zostały spełnione, ale nie ma woli
politycznej (ze strony Rosji i Chin) do działania w obliczu kryzysu. Zasadą jest,
aby zasady R2P działały niezależnie od interesów państwowych, ale niestety jest
on napędzany wolą polityczną i musi być uwzględniany przy każdej ocenie tej
zasady, ponieważ do jej uniknięcia niezbędna byłaby zmiana praktycznie całej
koncepcji R2P.
Działania Rosji odsłaniają jej hipokryzję, ponieważ podważają zasadę,
którą Moskwa uważa za świętą w stosunkach międzynarodowych i prawie
międzynarodowym: nienaruszalność suwerenności państwa. Rosja była
przekonana, że każda interwencja mająca na celu powstrzymanie cierpienia i
przemocy
w
Syrii
musi
zostać
zatwierdzona
przez
Radę
Bezpieczeństwa. Natomiast w 2014 r., w odpowiedzi na nieznane i niejasne
groźby dla ukraińskich Rosjan, Kreml był chętny do jednostronnego odrzucenia
suwerenności Ukrainy.
Inwazja na Ukrainę nie dotyczy koncepcji R2P, ponieważ jedynym
prawowitym organem, który decyduje o zatwierdzeniu interwencji, jest Rada
Bezpieczeństwa ONZ. Interwencja w imię odpowiedzialności za ochronę nie
może być jednostronna. Poprzez sprzeniewierzenie i nadużywanie koncepcji
R2P w celu usprawiedliwienia interwencji, Rosja również osłabia samą tę
koncepcję.
*

*

*

Doktryna R2P została sformułowana, aby podkreślić odpowiedzialność
państw za ochronę swoich obywateli przed zbrodniami wojennymi, zbrodniami
przeciwko ludzkości, ludobójstwem i czystkami etnicznymi. Jeśli państwo nie
В. Путин, Чтобы защитить Крым, мы готовы были развернуть ядерное
оружие
https://www.kp.ru/daily/26354.7/3236171/;
Путин заявил о готовности России
защищать
Крым
всеми
доступными
средствами,
15.06.2017,
https://lenta.ru/news/2017/06/15/zashita_crimea/ [dostęp 21.02.2019].
17
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chce lub nie może tego zrobić, według doktryny R2P, tę odpowiedzialność
musi przejąć społeczność międzynarodowa. W praktyce politycznej Federacji
Rosyjskiej stała się ona narzędziem służącym do uzasadnienia agresywnej
polityki wobec suwerennych państw i aneksji ich terytoriów. Przywódcy
kremlowscy pod pretekstem „ochrony obywateli” wykorzystali zapisy doktryny
R2P do uzasadnienia swojej inwazji na Gruzję, Krym i Donbas, lekceważąc jej
istotne sformułowania dotyczące m.in. stosowalności doktryny, niemożliwości
jej wykorzystania przez jedno tylko państwo, oraz konieczność uzyskania
poparcia Rady Bezpieczeństwa ONZ dla podejmowanych operacji militarnych.
Inwazja w Gruzji, aneksja Krymu i interwencja w Donbasie pokazały, że Rosja
potrafi skutecznie obejść normy prawa międzynarodowego (takie jak
suwerenność i zasadę nieingerencji), osiągając własne cele nawet maskując swój
bezpośredni udział. Rosja może sprawiać wrażenie, że respektuje pewne zasady,
ale w rzeczywistości łamie je i nie cofa się przed agresją, odpowiadając „nie” na
wszystkie oskarżenia.
Wojna rosyjsko-ukraińska udowodniła, jak kruchy jest współczesny
pokój i jak szybko może zacząć się międzynarodowy konflikt zbrojny. Abba
Eban (1915-2002), słynny izraelski minister spraw zagranicznych, powiedział
kiedyś, że „Prawo międzynarodowe – to prawo, którego przestępcy nie wykonują, a
sprawiedliwi nie zmuszają ich do jego respektowania” (Kegley, Wittkopf, 2009, s. 296).
Niezaprzeczalne dowody zbrodni masowych w Syrii i agresji Rosji wobec Gruzji
i Ukrainy wzmacnia przekonanie, że zbrodniarze nadal ignorują normy prawa
międzynarodowego.
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The doctrine of "Responsibility to protect"
in the political practice of Russia
The article presents the doctrine of "Responsibility to protect", formulated in 2001 and
adopted by the United Nations. It is the duty of states to protect their citizens against
war crimes, crimes against humanity, genocide and ethnic cleansings. If the state does
not want to or can not do it, according to the R2P doctrine, this responsibility must be
taken over by the international community. This doctrine is a limitation in respect for
the principle of sovereignty, but its use requires meeting conditions such as the actual
threat of war crimes, the need to involve many states in the event of a decision to
intervene armed, earlier use of non-military means of conflict resolution, and acceptance
by the UN Security Council. The authors explained how the Russian Federation
managed to effectively circumvent the norms of international law, justifying its
aggressive policy towards Georgia and Ukraine.
Key words: Russian Federation, Ukraine, Georgia, "responsibility to protect",
sovereignty, human rights.
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DIFFUSED WAR AS A KIND OF NON-LINEAR WAR

Abstrakt:
The classical linear war is nowadays changing into rebel, mutinous, non-linear
warfare, without apparent fronts and clearly determined opponents. Its three main
factors are understood differently: strength (power), time and space. The main
determinant of a country's power is no longer the population, territory, or even the
strength of the economy. The most important factor is the social morale, the identity and
integrity of societies and nations, and the ability to impose its vision of political order on
other societies. Public diplomacy (including cultural diplomacy) becomes more important
than classical diplomacy. The leading form of realization of political goals becomes an
information war, understood as a mass impact on the sphere of consciousness of whole
societies, aimed at the exchange of their views in a specific area of life. Diffused war is a
strategic concept assuming a dispersed, simultaneous attack on many directions and
planes of organization of political and social life of the opponent, bypassing the existing
legal order (national and international).
Słowa kluczowe: diffused war, hybrid war, non-linear war, asymmetric
conflicts, geopolitics.
From Linear War to Non-linear War
In the course of civilization development, the subject and objectives of
the waged wars underwent far-reaching changes. In the phase of domination of
agrarian civilization, the most important (in those parts of the world where this
phase of technological development still dominates) was and still is competition
for the ground. Therefore, the soil is the main material goal of the competition.
Wars waged by states of industrial civilization concentrate on obtaining means
of production and all the elements they need, such as natural resources. The
information civilization, which is currently achieving hegemony in the world,
has diametrically changed the most important goals of the conflicts. First of all,
it has determined their global character. Secondly, it completely changed the
hierarchy and stake of the main game. The most important accents of the
competition were shifted from the fight for material resources to the fight for
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spiritual-intellectual resources. The main rivalry is therefore about human
consciousness. It is a war without fronts. In fact, with their infinite number. The
battlefield becomes the human mind, and the contemporary area of strategy is
the human soul (Sykulski, 2019).
In the contemporary Russian theoretical reflections on political-military
conflicts, the concept of nonlinear war (occupies a special place, which is a
contradiction of the classic Clausewitz’s rules of warfare. It departs from the
doctrine of strongly concentrated forces in a given section, which allow the
front line to be broken. The classic concepts of front and battlefield are no
longer relevant. They are replaced by the concept of combat space. In this
concept, only a small fraction of military physical strength is actually involved in
combat at a certain point in time.
One of the features of geopolitics is its constant expansion of the fields
of rivalry between the superpowers into new areas of human activity and
political competition. An example of such a transfer is virtual space –
cyberspace. The analysis of space in terms of strength and rivalry, and
sometimes also geographical determinism, is transferred into a non-physical,
non-material dimension. Terms that are carbon copies of classical geopolitical
rhetoric are created. Thus, we are dealing with talking about cyber powers,
cyber-war or cyber-power. Urbanization and privatization of wars are becoming
a characteristic factor. Stephen Graham stresses the importance of the
urbanization of war and the growing importance of sub-state spaces (Graham,
2004, p. 165-170).
The change in technological realities entailed a change in the very
definition of war. As the researchers of the subject emphasize: “It becomes clear
that the days when the Clausewitz definition of war, as a symmetrical clash
between armies of states in the open field, are numbered. The war has reentered the cities, the everyday sphere, the private sphere, the homes”
(Misselwitz, Weizman, 2003, p. 272).
Diffused war
Diffused war is a strategic concept assuming a dispersed, simultaneous
attack on many directions and planes of organization of political and social life
of the opponent, bypassing the existing legal order (national and international).
Activities aimed at political, military and economic effects are difficult to detect.
The difficulty lies in linking specific events with the aggressor's main strategic
goal, as well as proving and sometimes even detecting the inspiration of a
specific country. Non-linear actions are calculated for decades, and events in
areas that often differ significantly from the strategic areas of security may bring
measurable results in the long-term process. One of the most important
objectives of dispersed activities is to bring about a deep crisis in a hostile
society and a kind of controlled chaos. Conflict from a single event or several
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events becomes a long-term process whose classic war can only be a short-term
element.
The concept of diffusional war has been visually presented in a short
story written by Vladislav Surkov, writing under the pseudonym Natan
Dubovitsky, the grey eminence of the Kremlin, advisor to Vladimir Putin, one
of the architects of Russia’s strategy towards Ukraine. Surkov emphasizes that in
the classical wars of the 19th and 20th century two sides, two states or two
coalitions fought. According to Putin’s advisor, the 21st century is a departure
from the elegance of dichotomous division. This is the time of everyone's
struggle against everyone. Participation of the whole state in the war is to
become a rarity. Several provinces, some cities, the professional community and
even gender can sometimes take part in the conflict. Once they can stand on
one side, sometimes on the other side, then they can change the situation by
moving to any camp, sometimes in conflict itself (Assa, Ya'ari, 2007, p. 18-22).
Among the tasks of the participants in the diffusion conflict we can
mention: proclaiming specific views, organization of opinion-forming centers
(including the creation of opinion leaders), causing social tensions (emotional
and physical), sabotage activity and sabotage activity. Surkov extrapolated to the
world of politics the ideas of avant-garde art, precisely the conceptual current.
The aim of this procedure is to create a mechanism for undermining people's
perception of the world, so that they never know what is happening in reality.
Putin's advisor created methods that allowed to turn Russian politics into a kind
of constantly changing, confusing theatre. The Russian authorities have been
able and still are able to sponsor diametrically different political circles, from the
far right to the far left, from fascist to radically liberal political formations. In
this political game, Surkov himself often even supported the opposition.
Although it should be emphasized here - a licensed position, being a part of the
illusion of the democratic political scene (Assa, Ya'ari, 2007).
The linear approach to international relations, especially in a realistic
(geopolitical) paradigm, points to the participants of international politics as
homogeneous actors, monolithic state structures, subjects of international law,
homogeneous centers of power. While the non-linear approach undermines this
ontological system and already on the normative level, related to the legitimacy
of participation in contemporary world politics, it points to diffusion, dispersion
of centers of power within the entities of international law, multiplication of
public entities within the existing state structures.
The main feature of diffused conflict is unpredictability. Therefore, there
is a need to change the toolbox that would somehow explain the
unpredictability of non-linearity. A conflict of this kind has changed the role of
the regular army and the civilian population. Terrorist attacks as a form of
kinetic attack are becoming an equivalent weapon to classical military action.
This is because of their social resonance and psychological effect on the
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behavior of society as a whole, both directly and indirectly. The postmodern
world has changed the environment and the language of conflict itself, including
war, with an emphasis on information and communication technologies,
marketing and public relations in political and social activities. This in a way
forces the use of new forms of analysis of potential opponent's actions,
adequate to contemporary threats. Diffusional war puts civilians at the center of
conflict, unlike in a standard war, where own army is directed against hostile
armed forces (Assa, Ya'ari, 2007).
One of the key elements of a non-linear conflict is the activity of
civilians on the internal and external “front” of the information fight. Influence
on shaping public opinion, social attitudes and reactions of political circles. In
the era when a significant part of the public debate moves to the Internet, there
is a widening of the combat space. The environment of virtual reality becomes a
kind of “extra territorium”. The non-linear dimension of the conflict assumes
the existence of many possible models of the world, often differentiating the
observer from reality, which assumes an indirect or direct possibility of
influencing the perception of the recipient and participant. Understanding the
surrounding reality through analysis of its individual components becomes
incomprehensible and brings conflict to a higher level of complexity. An integral
element of this type of conflict is the role of narration in the mass media, which
transforms the perception of reality into images, stories and stories. This results
in frequent paradoxes. Non-linear conflict management and analysis must be
aimed at establishing the conditions in which the possibility of a crisis (e.g. the
appearance of a particular narrative in cyberspace) can pass into reality beyond
the virtual. It should be assumed that crisis conditions are not always associated
with processes unfavorable for a given community or institution (Gołąbek,
2014, p. 11-14).
Mutinous war
The concept of diffused conflict (war) has its origins in colonel Yevgeny
Messner's thought and the theory of rebel war. In this concept, the traditional
opponent (including the enemy armed forces) is blurred, the enemy becomes
the society, the nation. The meaning of traditional understanding of space is
lowered in favor of mental space, the sphere of people's consciousness and their
ideas about space. Messner predicted an increase in the importance of the
"electronic brain" and modern technologies allowing to limit the number of
staff members, even with an increasing number of participants in conflicts and
the number of fighting soldiers/rebels. In rebel wars, the difference between
legal, from the point of view of international law, military action and illegal
means of combat is blurred. This is due, among other things, to the blurring of
differences between the military and society. In rebel wars, irregular troops
made up of dissatisfied members of social groups (e.g. armed members of trade
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unions) are a real force in urban areas. Such blurring of differences between
regular and irregular armies also causes degradation of war ethics. Messner
stressed that the new character of war results in the work of the staffs focused
on development: strategy, operations (operations) and tactics of terror, deceit
and betrayal (Messner, 2004, s. 134-138).
Messner mentioned four types of warfare: war, semi-war, aggression –
diplomacy (otherwise: “cold war” or “hot diplomacy”) and diplomacy. At the
same time, he emphasized that the border between the formal state of peace and
war is blurring. One can remain in a state of war without taking any action, even
in a situation where there is no social awareness of this fact. An example is the
state of war between Andorra and Germany, which began in 1916 and ended
only in 1958. For more than half a century the society of this small country lived
in ignorance of the formal state of war. This was also overlooked by the signing
of the Treaty of Versailles, where Andorra was omitted. The conflict between
North Korea and South Korea is an example of the modern state of war
without military action. There have been instances of war pronouncements that
have not been accepted by the other side and no acts of war have taken place.
There are also numerous conflicts in which the war was not officially declared,
and bloody battles were or are being fought, such as the aggression of the Third
Reich, Slovakia and the USSR against Poland in 1939, or more contemporary
examples: the Russian-Georgian war of 2008 or the Russian-Ukrainian war of
2014 (as of August 2014) (Lamb, 2013, p. 165-170).
One of the basic principles of rebel wars is the violation of Article 1 of
the 1907 Hague Convention III: “The Contracting Powers recognize that
warfare between them should not begin without prior and unambiguous
notification, which will take the form of either a reasoned declaration of war or
an ultimatum with conditional declaration of war”1.
Through a rebel war, Messner understood a conflict dominated by
military action by civilians. He quoted Mao Zedong, who said that war is not an
extension of politics by other means, but a form of politics. The main factor
influencing the course of such conflicts are psychological and informational
actions. The Russian strategist believed that the most important task in a rebel
war is, first of all, to unite one's own nation and to drag a part of the nation of
an enemy state to one's side. The main element of a rebel war is “psychological
treatment” of all social strata. It is important to evoke feelings of fear in the
hostile society up to the level of panic. One of the most important elements of
psychological activities is undermining trust and respect for state authority and
1

W oryg. The Contracting Powers recognize that hostilities between themselves must not
commence without previous and explicit warning, in the form either of a reasoned
declaration of war or of an ultimatum with conditional declaration of war.
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hague03.asp [03.02.2018]
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faith in the strength of one's own country and nation, including defensive
capabilities. As the Russian colonel wrote: “a rebellious war is a war of all
against everything, with the enemy being a compatriot and a foreign ally”
(Sykulski, 2015)2.
In the preparation of actions characteristic of a rebel war, the most
crucial element is a good intelligence reconnaissance, focused on both the
political (surveillance of political circles, proper reconnaissance of social
moods), economic and military directions. The development of rebel war plans
covers both ideological (informational) diversion as well as classical diversion
and sabotage. Therefore, it is important to properly identify early warning and
crisis response systems. In addition to information about the financial system of
the state and its defense system, the collection of detailed information on critical
infrastructure remains an important element. More important elements are here:
Information and communication systems of the state, transport system, energy
supply system (gas pipelines, oil pipelines, heat and power plants), deposits of
energy resources and fuels, food and water supply systems, health care system
(Messner, 2004, p. 210-214).
Mutinous war is based on a network structure, a system of formally
unrelated social groups and organizations. It uses a Leaderless Resistance
strategy, in which there is no central management center that controls all
organizational units. Individual groups have a high level of autonomy.
Additionally, in indirect actions (e.g. street fights, riots in cities) and direct
actions (lowering trust in the state) are used – mostly unconsciously –
dissatisfied social groups of a given country. This is intended to give the
impression of chaos and lack of control over events. The groups used come
from different backgrounds: marginalized politicians, radical political and social
groups, national and ethnic minorities, registered and unregistered NGOs, trade
unions, entrepreneurs and their associations, industry organizations, any
discriminated groups, and even charities (Tomasiewicz, 2009).
Information warfare in diffused war
At present there is no single generally accepted definition of information
war, although most of them are linked to a mass, structured impact on the
psychological sphere of society and the infrastructure associated with the
provision of information for specific political, military and economic purposes.
An information war can be waged both during a classical armed conflict (war in
the sense of international law) and during a period of peace. Some selected
definitions are set out below.

2

Khochesh' mira, pobedi myatezhevoynu. Tvorcheskoye naslediye Ye. E. Messnera, Moskva
2005, s. 110.
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According to the authors of the popular in Russia collective monograph
titled “The World Wars in Russia”, the following definitions are presented
below. According to the authors of the popular in Russia collective monograph
“War and peace in terms and definitions” edited by Dmitry Rogozin, the
information war is: “intensive confrontation in the information space, aimed at
gaining information, psychological and ideological advantage, causing damage to
information systems, processes and resources, critical structures and
communication (information and technical, network-centric and cyber-war),
undermining political and social systems, and also mass psychological impact on
the army and society (information and psychological war)” (Rogozin, 2004, p.
91) 3.
The Russian theory of information struggle distinguishes between two
areas of application of the term “information war”. In a broad sense, it refers to
the confrontation in the information space in order to achieve political goals.
Narrower to military confrontation in order to achieve an advantage on the
battlefield (in space). The ability to weaken social structures, weaken the morale
of society and army, and impose one's own information matrix is emphasized
above all. It is also the ability to disrupt command systems and the circulation of
information in the army, lowering the morale of the army, weakening the
defense capabilities, combat readiness, undermining the authority of the civil
and military leadership, striving for moral disintegration. A special role is played
by the long-term planning of “controlled crises”, using the potential for protest.
It is based on the discrediting of the political and military leadership of the
opponent, the initiation of dissatisfaction, anxiety, panic and even civil war
among the population of the hostile state. This type of action assumes
simultaneous defensive actions among their own society. First of all, it is about
hiding the aims and possible scale of the war. This is intended to weaken antiwar sentiments and lower the morale of one's own society (Rogozin, 2004, p.
92-93).
The principles of information fight are based on the concept of nonlinear war. Characteristic features of this type of action is their dispersion and
the large degree of use of information space for political and military purposes.
The information space includes the psychological and physical plane. The
psychological plane in the information struggle is the noosphere, from the
Greek noos – the mind. It is a mental, cognitive sphere, responsible for the
W oryg. Informatsionnaya voyna – intensivnoye protivoborstvo v informatsionnom
prostranstve s tsel'yu dostizheniya informatsionnogo, psikhologicheskogo i ideologicheskogo
prevoskhodstva, naneseniya ushcherba informatsionnym sistemam, protsessam i resursam,
kriticheski vazhnym strukturam i sredstvam kommunikatsiy (informatsionno-tekhnicheskaya,
setetsentricheskaya i kibervoyna), podryva politicheskoy i sotsial'noy sistem, a takzhe
massirovannoy psikhologicheskoy obrabotki lichnogo sostava voysk i naseleniya
(informatsionno-psikhologicheskaya voyna.
3
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perception of the external and internal world. It covers both the sphere of an
individual man and the image of the world in his mind, as well as more broadly social groups, nation, states. On a global scale we can speak of the “mantle of
the Earth”. Struggle aimed at the noosphere can take place with the use of
classical tools, e.g. influence of opinion leaders through traditional channels
such as lectures, press articles, radio broadcasts, as well as with the use of tools
offered by Web 2.0, services where content is generated by its participants,
allowing for the use of artificial intelligence (e.g. trolling phenomenon) (Savin,
2011, p. 10-28).
The space that can connect the noosphere with the physical world is
cyberspace. It is a virtual world, created with the use of ICT tools. Today, the
main generator of the virtual world is the global network - the Internet. It is
worth mentioning that cyberspace also functions within local networks (e.g.
intranet). Cyberspace is now becoming as important as the informational plane
as physical space. Apart from psychological impact on the noosphere, it also
enables physical attacks on critical infrastructure of the opponent, e.g. paralysis
of command and control systems. The fight in cyberspace therefore involves
not only a „soft” impact on the mental sphere of the opponent, but also
physical attacks in the network and outside the network - on the infrastructure
enabling the transmission of information and the functioning of the network,
e.g. optical fibres, servers, etc. The fight in cyberspace also involves physical
attacks in the network and outside the network – on the infrastructure enabling
the transmission of information and the functioning of the network, e.g. optical
fibres, servers, etc. The fight in the information space also includes all kinds of
military instruments of electronic combat, disrupting the technical actions of the
opponent by means of electromagnetic emissions. It is also an area related to
cryptology (Panarin, 2003).
In the area of information fight, a number of methods and tools are
used in the sphere of ideological influence, directed at the cognitive sphere of
the opponent, which is sometimes referred to as ideological or political
diversion. The aim of this diversion is to lower the morale of society, political
elites, uniformed services. Unlike classic diversion, which consists in hidden
actions behind the front line, aimed at hurting the critical infrastructure of the
enemy, ideological diversion does not carry out acts of terror (murders, blowing
up objects, etc.), but leads to a long-term (often calculated for decades)
intoxification of the hostile society. An important element of informational
struggle within political (ideological) diversion is the fragmentation of society,
and thus public opinion, which allows the majority to be controlled by a
disciplined, well-organized and determined minority. Activities carried out by
dispersed small groups, or even individual leaders, able to expand information,
allow to impose the desired perception of the world of the majority of larger
social groups. Thanks to the fragmentation of the reception group, it is possible
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to achieve the "crowd effect" and the effect of "collective wisdom", in which
the recipient more easily accepts the imposed message thanks to the willingness
to identify with the "majority". An important role of the narrative is its
emotional dimension, which is intended to intentional, often irrational behavior
of objects of informational influence. It is based on common patterns, clichés,
myths, superstitions, stereotypes, social sympathies and antipathies. All kinds of
associations are used, using the principle of universal acceptance, belief in the
obviousness of given views. Often, information is fabricated, based on a cluster
of partially true, partially falsified information (so called fake news). The
narration is based on the polarization of concepts, judgments and opinions, the
presented image of reality is bipolar, positive or negative, black or white. The
most important emotion on which the narrative of the information fight is
based is fear. The key area of influence is the ego, both in the individual and
group sense. It is based on the notion of national pride, honor, debt of
gratitude, willingness to increase the importance of the person, group, society,
nation, state (Schuman, 1984, p. 35-38; Pocheptsov, 2000, p. 34-42).
The effectiveness of the information struggle strategy is based on an indepth analysis, preceded by studies on history and broadly understood culture,
which allow to identify the strengths and weaknesses of the informational
influence object. A theoretical construction concerning the national character is
formulated. It consists of relatively permanent features, properties contained in
repetitive behaviors in the space of the information object.
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Wojna rozproszona jako rodzaj wojny nieliniowej
Klasyczna wojna liniowa zmienia się obecnie w „buntowniczą”, nieliniową wojnę, bez
widocznych frontów i wyraźnie zdefiniowanych stron konfliktu. Głównym
wyznacznikiem potęgi państwa nie jest już liczba ludności, wielkość terytorium, ani
nawet potencjał gospodarczy. Najważniejszym czynnikiem jest społeczne morale,
poczucie tożsamości i integralność społeczeństw i państw, oraz zdolność narzucania
swojej wizji porządku politycznego innym społeczeństwom. Dyplomacja publiczna (w
tym dyplomacja kulturalna) staje się ważniejsza niż dyplomacja klasyczna. Wiodącą
formą realizacji celów politycznych staje się wojna informacyjna, rozumiana jako
masowy wpływ na sferę świadomości całych społeczeństw, mająca na celu zmianę ich
poglądów w określonej dziedzinie życia. Rozproszona wojna jest strategiczną koncepcją
zakładającą rozproszony, jednoczesny atak na wiele kierunków i płaszczyzn organizacji
życia politycznego i społecznego przeciwnika, z pominięciem istniejącego porządku
prawnego (krajowego i międzynarodowego).
Key words: wojna rozproszona, wojna hybrydowa, wojna nieliniowa, konflikty
asymetryczne, geopolityka.
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Andrzej PISKOZUB
Uniwersytet Gdański

KATEDRA MOICH MARZEŃ1
Bezczelne potraktowanie mnie przez Wydawnictwo Morskie et
consortes przeżywałem głęboko, przez czas dłuższy, powtarzając za
„Giaurem” Byrona: „Zazdroszcząc szczęściu, złorzecząc obłudzie, choć znał,
zapomniał, że są lepsi ludzie”.
Co z tego, że masz profesurę na
uniwersytecie, tworzysz ciekawe książki, masz uznanie jako publicysta i
wykładowca, kiedy mierzwa ludzka raz po raz ryje pod tobą dołki? Gdy
przed siedmiu laty wybrano ciebie dziekanem, przywróciłeś Katedrę
Ekonomiki Transportu jaką ci obiecywano, ale jej nie dano. Dydaktykę
transportową powierzyłeś adiunktom, nie do wszystkich z nich mając
zaufanie, a z żadnym wspólnych zainteresowań. Lata lecą, a gdzie twoja
historia i geografia cywilizacji? Z powyższych faktów wyłaniał się jeden
wniosek: uciekaj z tego wydziału jak najprędzej. Na WSE nasz kierownik
Katedry Ekonomiki Transportu mówił do nas: odchodząc na emeryturę,
oddam kierownictwo Katedry temu z was, który się pierwszy habilituje. I
dotrzymał słowa. Akurat, kiedy kończyłem drugą kadencję kierownika tej
odbudowanej przeze mnie na UG katedry, zatwierdzono habilitację
pierwszego z moich adiunktów, więc jemu przekazałem kierowanie tą
katedrą. Był to najgorszy wybór, niestety jedyny możliwy. Wybrany był
człowiekiem bez ogłady, nieznaną mu była wdzięczność. Awansowany na
profesora zwyczajnego, wyzwolony od stanowiska dziekana, miałem - jak
sądziłem - otwartą drogę do wyboru lepszego wydziału na moim
uniwersytecie. Nie wziąłem pod uwagę, że oponentem stanie się wskazany
przeze mnie nowy dziekan Wydziału Ekonomiki Transportu. Dowiedziałem
się tego od rektora UG, spotkanego na ulicy. Podszedł do mnie, przywitał się
i powiedział: Panie profesorze, mam prośbę, aby do końca mojej kadencji
odłożył pan zmianę wydziału, bo ten wasz nowy dziekan żyć mi nie daje tą
zmianą! Facetowi zupełnie odbiło - chce zatrzymać profesora zwyczajnego w
składzie swojej katedry! Odpowiedziałem: Panie rektorze, na razie nie widzę
wydziału kompetentnego do przejęcia problematyki, jaką od powstania UG
się zajmuję. Będę te badania prowadził tam gdzie jestem, a zanim
dojrzejemy do zmiany, to obecna kadencja przeminie. Był to rok 1988,
dekada stanu wojennego kończyła się, szło nowe. Dla mnie przyniósł on
Przedstawiamy kolejny fragment wspomnień Profesora Andrzeja Piskozuba, któremu
Zarząd Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego przyznał godność Członka Honorowego.
Jest to kontynuacja cyklu wspomnień z 27 i 28 tomu Przeglądu Geopolitycznego (przyp.
red.).
1
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przyjęcie mnie do Związku Literatów Polskich, którego prezesem był mój
przyjaciel Piotr Kuncewicz. A w 1989 roku wybrano mnie prezesem oddziału
gdańskiego ZLP na trzyletnią kadencję 1989-1992. Jak mi ona okazała się
potrzebna! Wiosna 1989 roku przyniosła zmiany donioślejsze niż rok 1970
albo 1980. Wtedy następowały zmiany personalne władzy, teraz zawalił się
system. Uczelnię odwiedzili ludzie nowi z informacją: koniec z marksizmemleninizmem; proszę go zastąpić przedmiotami humanizującymi studentów.
Co pan na to? Wreszcie! Kryłem się dwadzieścia lat z wykładaniem historii i
geografii cywilizacji! Polecono mi bez zwłoki uruchomić wykłady pod takim
tytułem, na wszystkich wydziałach, które sobie tego zażyczą. Prawie
wszystkie to uczyniły, tak na studiach dziennych jak zaocznych. Musiałem
korzystać z pomocy moich wychowanków. Zarazem w Informatorze Nauki
Polskiej zmieniono moją specjalność naukową z ekonomiki transportu na
historię i geografię cywilizacji. Ze zmianą wydziału wstrzymałem się do
wyborów kadry kierowniczej UG wiosną 1991 roku. Uczyniłem tak z
premedytacją. Katedra Ekonomiki Transportu za mojego kierownictwa
liczyła sześć osób. Facet, któremu ją przekazałem, szybko dobrał dobie
trójkę asystentów, co do których był pewny, że na niego zagłosują przy
wyborze kierownika katedry na następną kadencję. Zapomniał tylko o
mnie, mimo że korzystał ze mnie jako „dekoracji” jego katedry, sądząc że do
tych wyborów będę już na innym wydziale. Porozumiałem się z „moją”
czwórką, że popieram Olgierda Wyszomirskiego jako nowego kierownika
katedry, zawsze wobec mnie lojalnego. „Moi” postąpili tak samo, zamiast
swojego zwycięstwa ten zarozumialec doczekał się bolesnej nauczki. Dobrze
mu tak!
Ja tymczasem zdecydowałem, dokąd się przeniosę. Logicznym dla
mnie wyborem była historia, będąca na Wydziale Humanistycznym UG. Ale
czy mnie przyjmą, skoro historii nie studiowałem? Dotychczasowym
dorobkiem naukowym wykazałem się jej znajomością, ale czy to wystarczy?
Doszedłem do wniosku, że odłożę historię na przyszłość, a wybiorę Wydział
Nauk Społecznych. Dziekanem jego był prorektor UG, który zapytany o to
przeze mnie, powiedział: przyjmuję to z entuzjazmem panie profesorze. I
sprawa była załatwiona. Dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych na tym
wydziale był odchodzący właśnie na emeryturę profesor Kazimierz Podoski,
przed wojną senator RP i współtwórca konstytucji z 1934 roku. Kadrę jego
stanowili niemal wyłącznie członkowie PZPR. Dlatego ówczesne władze UG
rozważały rozwiązanie tego instytutu z nadzieją, że ja się do tego przydam.
Oświadczyłem, że się tutaj przeniosłem dla utworzenia Katedry Nauki o
Cywilizacji, a nie dla polowania na czarownice. Instytut ten jednak
zlikwidowano, przekształcając go w trzy katedry, do których dodano moją czwartą. Wicedyrektorem instytutu był profesor Andrzej Sobociński, po
rozwiązaniu instytutu kierownik jednej z katedr. Przyzwyczajony do
zajmowania ważnych stanowisk, czuł się odpowiedzialny za te katedry,
nazywając je <firmą> i finansując ich wydatki. Ponieważ mojej katedrze też
w tym pomagał, odczuwałem, że i na nią rozciąga to pojęcie <firmy>.
Polubiłem go od pierwszego z nim spotkania. Gdy się przedstawiłem,
uściskał moją dłoń, wołając: „Z nieba nam pan spadł, profesorze! Pan teraz
będzie odtrutką, na takich, jak my!” I jak takiego nie lubić?
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Wiosną 1991 roku zakończył się, rozpoczęty wiosną 1989 roku,
dwuletni epizod mojego życiorysu naukowego, w którym radośnie
prowadziłem wykłady z historii i geografii cywilizacji na różnych wydziałach
UG. Nie pozostawałem w tym czasie obojętny politycznie. Uniwersytet
Gdański wszczął postępowanie nadania Lechowi Wałęsie doktoratu honoris
causa. Na posiedzeniu rady wydziału poparłem wniosek, dodając, że są inni,
którzy też na to zasłużyli – i przedłożyłem memoriał, o podobne
postępowanie dla Adama Michnika, w marcu 1968 roku bohatera protestów
przeciwko usunięciu z warszawskiego teatru „Dziadów” Adama Mickiewicza.
Rada Wydziału zbyła mój elaborat całkowitym milczeniem. Oddałem go pani
dziekan, z prośbą o przekazanie wniosku rektorowi UG. Nie wiem, czy to
uczyniła, lecz ja jego kopię przesłałem Michnikowi, który grzecznie za nią
podziękował, mówiąc, że nie wierzy w powodzenie mojej inicjatywy, dodając:
ale w czym ja mógłbym pomóc panu profesorowi? Tego właśnie
oczekiwałem, odpowiadając: „Jest Pan organizatorem ROAD, chciałbym
znaleźć się w składzie jego członków-założycieli.” I tak zostałem jednym z
założycieli Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej. Szybko zaczęli do
niego dołączać mieszkańcy Trójmiasta, wśród nich prorektor UG. Z
Warszawy przysłano mi do pomocy starszego pana, przedwojennego
dziennikarza gdyńskiego, który wręczył mi najpiękniejszą wizytówkę, jaką w
życiu widziałem. Było na niej tylko:
Jan Z. Wołosiuk
człowiek wolny
Zebrania nasze odbywały się dość często, ale ponieważ spotykaliśmy
się w różnych miejscach Trójmiasta, a większość uczestników przychodziła
z najbliższej okolicy, więc lista obecnych była zmienną. Kiedyś na
wieczorowym spotkaniu w jednej ze szkół Wrzeszcza rzucony w ciemności
kamień rozbił szybę okna i wpadł do wnętrza. Nasze zebrania przeradzały
się w sympatyczne spotkania towarzyskie zaprzyjaźnionych osób. Akces do
ROAD narastał, wymagając
większych sal obradowych. Kulminacją
krótkich dziejów ROAD był zwołany do Warszawy na 26 stycznia 1991 I
Krajowy Zjazd Delegatów ROAD. Uczestniczyłem w nim z mandatem nr 105.
Była to impreza podobna do Zjazdu Słowiańskiego w Filadelfii w listopadzie
1980 roku. Podobnie jak tam, poznałem na nim krajowe znakomitości:
premiera Mazowieckiego, aktora Holoubka, literata Szczepkowskiego
czołowych ludzi „Solidarności”. Pokłosiem tego Zjazdu były w połowie
kwietnia
1991
wybory
Rad
Wojewódzkich
ROAD.
Zostałem
przewodniczącym Ruchu w woj. gdańskim.
Niedługo po tym wydarzeniu, 11-12 maja 1991 obradował w sali
„Romy” w Warszawie zjazd, na którym ROAD podzielony został na dwie
partie: Unię Demokratyczną i Ruch Demokratyczno-Społeczny. Na zjazd ten
byłem zaproszony, lecz nie pojechałem. Po jego zakończeniu zawiadomiłem
obie te partie, że po rozwiązaniu ROAD, pozostanę bezpartyjnym. Gdyby
ktoś spytał: Jak to? Przecież przez rok należałeś do ROAD? odpowiedziałbym: ja do ROAD nie należałem, ja go współtworzyłem! Zabawa
w politykę zakończyła się, oznaczając powrót do nauki. Z dniem 1 czerwca
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1991 wszedłem w nową rzeczywistość, którą obwieściłem wywiadem
udzielonym dziennikarce Alinie Kietrys (Głos Wybrzeża nr 131/1991).
Pytany:
„Niedawno został pan profesor przewodniczącym Rady Wojewódzkiej ROAD w Gdańsku.
Nigdy przedtem nie należał pan do żadnej organizacji politycznej. Dlaczego właśnie w tym momencie
postanowił pan wejść w struktury polityczne? Flirt z polityką kończy się więc czym?” Odrzekłem na to:
„Jak u wolteriańskiego Kandyda – powrotem do uprawiania własnego ogródka. Napisałem podręcznik
„Elementy nauki o cywilizacji”. Prowadzę na UG wykłady z tej dziedziny i zamierzam utworzyć tam
katedrę nauki o cywilizacji na wydziale nauk społecznych. Na Zachodzie nauka o cywilizacji jest
wysoko ceniona, u nas dotąd było to poletko <drugiego obiegu>, naukowego podziemia, angażującego
nielicznych zapaleńców.”
Było to szczere wyznanie. Nie przerwałbym kariery naukowej dla
czegokolwiek, zwłaszcza teraz, gdy dla nauki o cywilizacji zapaliło się
„zielone światło”.
Mój dorobek książkowy przedstawiłem w poprzednich odcinkach
tych wspomnień w liczbie 15 książek z lat 1966-1987. Ostatnim było
„Dziedzictwo polskiej przestrzeni”. Autorzy mojej biografii w książce
jubileuszowej na 40-lecie mojej pracy naukowej („W kręgu cywilizacji
europejskiej” Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996) doliczyli się dla
tego okresu 25 publikacji. Te „nadliczbowe”, to albo skrypty uczelniane, albo
publikacje zbiorowe z moimi współpracownikami lub studentami – tych za
moje książki nie uważam. Natomiast są takimi następujące publikacje z lat
1992-1996, kluczowe z punktu widzenia tematyki cywilizacyjnej:
Elementy nauki o cywilizacji (Wydawnictwo UG, Gdańsk 1992, s.
176);
Rozwój horyzontu geograficznego (Wydawnictwo UG, Gdańsk
1993, s. 212);
Morze w dziejach cywilizacji (Wydawnictwo Mariol, Gdańsk 1993,
s. 212);
Między historiozofią a geozofią (Wydawnictwo UG, Gdańsk 1994,
s. 248);
Opływanie Ziemi (Wydawnictwo UG, Gdańsk 1994, s. 449);
Transport w cywilizacjach rolniczych (Wydawnictwo Mariol,
Gdańsk 1995, s.180);
Polska w cywilizacji zachodniej (Wydawnictwo UG, Gdańsk 1995,
s. 207);
Cywilizacje w czasie i przestrzeni (Wydawnictwo UG, Gdańsk
1996, s.148); i
Leksykon morskich odkryć geograficznych (Wydawnictwo
Marpress, Gdańsk 1996, s.231).
Książki wyżej wymieniowe powstawały w latach intelektualnego
przełomu między rokiem akademickim 1987/88, w którym przyjęto moją
rezygnację z kierowania Katedrą Ekonomiki Transportu UG, zarazem
uniemożliwiając moje przeniesienie się na inny wydział, oraz rokiem
akademickim 1991/92, w którym byłem już na Wydziale Nauk Społecznych,
inicjując powstanie na nim Katedry Nauki o Cywilizacji. Miała ona ruszyć w
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roku akademickim 1992/1993. Odpowiednio wcześniej udałem się do
ówczesnego rektora UG z prośbą:
Nigdy dotąd nie powierzono mi wygłoszenia wykładu inaugurującego otwarcie roku
akademickiego w naszym uniwersytecie. Teraz nadarza się szczególna po temu okazja. W tym dniu rusza
na UG Katedra Nauki i Cywilizacji, pionierska w Polsce, zatem budząca szczególne zainteresowanie. W
tym roku świat obchodzi pięćsetlecie odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Czyż jest lepszy teraz
właśnie temat wykładu, niż < Zderzenie cywilizacji Starego i Nowego Świata> ?
Na to rektor:
„Ale ja już obiecałem pani profesor xxx wykład o bezrobociu!”
Rozczarowany odszedłem, z trudem wstrzymując się od życzenia
rektorowi dobrej na takim wykładzie frekwencji, a wracając myślami do
Ojca:
„Tato! Tato! Czy mnie będzie jeszcze dane znaleźć w życiu moją Alma Mater?”
Pięć lat później było już zupełnie inaczej. Rektorem UG był zacny pod
każdym względem syn ziemi kaszubskiej, wykład inauguracyjny powierzono
mi, bez żadnej mojej w tym ingerencji. Rok 1997 był rokiem tysiąclecia
miasta Gdańska, rektor Ceynowa ufał, że sam będę wiedział, jaki temat na
taką rocznicę przygotować. Z racji jubileuszu inaugurację przeniesiono do
Dworu Artusa a uczestniczyć w niej mieli wszyscy gdańscy notable. Wykład
mój (drukowany w tomie XIII Dzieł Zebranych) nosił tytuł „Gdańsk w
cywilizacji europejskiej”. Zachwycony nim był obecny na inauguracji
arcybiskup Gocłowski, który podszedł do mnie ze słowami:
„Tylko gratulować! W dwudziestu minutach zmieścić tysiącletnie dzieje Gdańska!”
Ukazała się wówczas przygotowana przez zespół pod kierunkiem
profesora Andrzeja Sobocińskiego książka W kręgu cywilizacji europejskiej.
Praca ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Piskozubowi w 40-lecie pracy
naukowej (Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996). Był to dla mnie dar
wymagający ode mnie podziękowania dla wszystkich zasłużonych w jej
powstaniu.
Dziękuję piętnastu przyjaciołom, którzy zechcieli do książki tej
przekazać artykuły z zakresu ich specjalności i dziękuję za statystyki prac
powstałych pod moim kierownictwem. Statystyki te uporządkowały
osiągnięcia z lat 1966-2006. Ujawnione w pracy „W kręgu cywilizacji
europejskiej”, były odtąd na bieżąco uzupełniane, co pozwoliło je
doprowadzić aż do przejścia na uniwersytecką emeryturę.
Katedra Nauki o Cywilizacji od swego powstania do 50-lecia mojej
pracy naukowej w 2006 roku, była powiązana z toruńskim Wydawnictwem
Adama Marszałka jako edytorem całego jej dorobku. W nim największą
całość wydawniczą stanowi 18 tomów moich „Dzieł Zebranych.2
„Dzieła Zebrane” nie stanowią zwartej tematycznie całości. Podział
ich na <sześć trylogii>, cokolwiek ten bigos porządkuje. Na pewno zwartą
tematycznie jest trzytomowa Autobiografia – tomy XVI-XVIII. Sięgam do niej
Ich wykaz zawarto w przypisie do pierwszej części wspomnień Profesora (Przegląd
Geopolityczny, 27, s. 163).
2
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co pewien czas i konkluduję: „ależ to dobra lektura”. Po niej stawiam moje
oceaniczne opus magnum <drugą trylogię> tomów IV-VI, z ich
monotematycznym spojrzeniem na Wszechocean, w poznawaniu jego
historii, geografii i percepcji cywilizacyjnej spisanej w leksykonie nazw. Na
trzecim miejscu stawiam <czwartą trylogię> tomów X-XII. Jest ona
monotematyczna aż do bólu, bo to zbiór mojej publicystyki. W roku 1997
wydawca z Koszalina zapytał mnie, czy nie mam czegoś do wydania.
Dostarczyłem mu komplet mojej publicystyki z lat 1961-1996 w liczbie stu
artykułów, które wydał w tomie, zatytułowanym: „Z prądem i pod prąd
epoki”. Od uniwersyteckiej emerytury dzieliło mnie siedem lat, w których nie
próżnowałem i gdy przymierzałem się do przeniesienia publicystyki do
wydawnictwa Adama Marszałka to podzieliłem ją na trzy części. Pierwsza
zachowała nazwę „Z prądem i pod prąd epoki”, obejmując publicystykę z lat
1961-1988, druga pod tytułem „Między dawnymi a nowymi laty”,
publicystykę z lat 1989-1996, a trzecia to, co przybyło później pod tytułem
„Nie trzeba głośno mówić” z publicystyką z lat 1997-2002.
Połowa Adamowych „Dzieł Zebranych” została w ten sposób
„uładzona”. Komentarz drugiej ich połowy zaczynam od <trzeciej trylogii>,
czyli tomów VII-IX. Ich tematyka skierowana jest na powiązanie rozwoju
transportu morskiego (tom VII), transportu lądowego (tom VIII) i transportu
rzecznego (tom IX) z historią i geografią cywilizacji. Książka „Morze w
dziejach cywilizacji” została zamówiona przez szczecińskie Wydawnictwo
Glob. Historyk Helmut Diwald w 1979 wydał
książkę „Gesichte der
Deutschen” w odwróconym czasie, zaczynając ją od teraźniejszości, idąc ku
coraz dalszej przeszłości. Po nim w 1986 roku w taki sam sposób Norman
Davies w książce „Heart of Europe” przedstawił dzieje Polski. Za nimi w tej
samej konwencji w 1998 roku napisałem „Morze w dziejach cywilizacji”.
Zaczyna ją rozdział: „Świt cywilizacji postindustrialnej”, kończy rozdział
„Gdy morze było barierą”. Rok później napisałem „Transport w dziejach
cywilizacji”, w porządku upływającego czasu, zatem od rozdziału „Wyjście z
kamiennego świata” do rozdziału „Wchodzenie w świat maszyn”. Dwa lata
po niej napisałem „Rzeki w dziejach cywilizacji”, składankę z mojej rozprawy
habilitacyjnej „Transport jako czynnik regionalizacji osadnictwa” (1967),
moich tekstów z książki „Wisła. Monografia rzeki” (1982) oraz siedmiu moich
artykułów zamieszczonych w roczniku „Rzeki. Kultura–cywilizacja– historia”
(1993-1999). <Pierwszą trylogię>, tomów I-III
tworzą moje książki
„Czasoprzestrzeń transportowa” oraz „Czasoprzestrzeń cywilizacyjna”,
między które wydawca włożył książkę „Między historiozofią a geozofią”
napisaną w tym samym czasie na zamówienie Instytutu Wydawniczego PAX.
No i ostatnia <piąta trylogia>, tomów XIII-XV. Na niej sprawdza się
przysłowie „co nagle, to po diable”. Rektor UG, profesor Ceynowa, urządził
wspaniałe moje odejście na uniwersytecką emeryturę, nazywając mnie
„chlubą Uniwersytetu Gdańskiego”, a po nim pytając mnie, czy mam jeszcze
coś do wydania, bo pokryje on koszty dotacją z uczelnianej kwestury. Z
sutej dotacji ukazało się przede wszystkim tomisko największe ze
wszystkich, bo liczące 458 stron druku pod tytułem „Z perspektywy III
Rzeczypospolitej. Studia i monografie 1991-2002”, obejmujące całą dekadę
istnienia mojej katedry. Taką była pierwsza z książek tej trylogii. Drugą
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stanowiło poprawione i uzupełnione wydanie mojej „Polski morskiej”. A było
tam co zmieniać i uzupełniać bo wydanie sprzed blisko dwóch dziesięcioleci
wymagało korekty. Miało takie same cztery rozdziały, jak poprzednie, każdy
dotyczący innego ćwierwiecza mijającego stulecia. Nazwy ich także były bez
zmian, tylko treść ostatniego nich była zgoła odmienna. Załamanie się
polskiej gospodarki morskiej w tym ostatnim ćwierćwieczu było nawet dużo
większe, niż się spodziewałem. Nową wersję książki kończy liczący 17 stron
„Suplement. Morska przygoda XX wieku”. Natomiast trzecia książka dodana
do tej <piątej trylogii> to zwykły dodruk „Polski w cywilizacji zachodniej” z
2001 roku.
Inspiracje
1. Tadeusz Zieliński
Ambicją moją było dokonanie czegoś, co byłoby wartościowym
wkładem do kultury polskiej.
Znalazłem inspirację w sześciotomowych „Religiach świata
antycznego” Tadeusza Zielińskiego (1859-1944). Podobnie jak KonradKorzeniowski pochodził on ze szlachty polskiej z głębi Ukrainy. Ten ostatni
był dorosłym w czasach powstania styczniowego, po którym uciekł z Rosji
na Zachód, gdzie został marynarzem na Oceanie Indyjskim i autorem
marynistycznych książek, za które w 1924 roku dostał w Anglii literacką
Nagrodę Nobla. Zieliński był dzieckiem podczas powstania, a w wieku 17 lat
wysłano go na studia do Lipska. Co wiemy o czołowym europejskim znawcy
kultury antycznej, przez liczne uniwersytety obdarzonym godnością doktora
honoris causa, i o jego naukowej karierze w Sankt Petersburgu? Źródłem
wiedzy jest jego „Autobiografia. Dziennik 1939-1944”, z roku 2005, wydana
w Warszawie... w 500 egzemplarzach.
O sprawcach przykrości, jakich doznawał w swej karierze naukowej
w Rosji carskiej pisze on podobnie jak ja o przeszkodach na mojej drodze
naukowej w PRL: „Znów dano mi do zrozumienia, że ... jestem obywatelem
drugiej kategorii. Słowa tego, który ostrzegał mnie w latach młodości,
spełniły się, tylko inaczej niż przewidywał. Sądził mianowicie, że rząd nie
pozwoli mi wspiąć się wyżej. Tymczasem rządowi nie mogłem niczego
zarzucić. Przyznał mi stypendium lipskie a następnie profesorskie,
mianował profesorem nadzwyczajnym i zatwierdził jako profesora
zwyczajnego i chyba dziesięć razy mianował przewodniczącym komisji
egzaminacyjnej, choć w żadnym razie nie mogłem uchodzić za zwolennika
polityki rządu – więcej doprawdy nie można było wymagać. Nie,
zdegradowanie mnie do poziomu obywatela drugiej kategorii obciążało nie
rząd, lecz kolegów, i to przydawało całej sprawie dodatkowej goryczy”
(tamże, s. 186).
O zamierzeniu, które doprowadzić do końca postanowiłem w
Katedrze Nauki o Cywilizacji pisze Zieliński na s.177: „Pierwszy, ale
autonomiczny tomik religii antycznej Religija driewnej Grecii, ukazał się w
czasie wojny; drugi, Religija ellinizma - dopiero w 1922 roku, trzecim,
Hellenizm a judaizm, zajmuję się właśnie teraz. Dzieło obliczone jest na
sześć tomów (s. 177.)
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Realizacja jego ciągnęła się aż do końca XX wieku, w trzech etapach.
Pierwszy etap przyniósł owe dwa tomy wydane w Rosji w języku rosyjskim.
W Polsce wydano Religię starożytnej Grecji w 1921, a Religię hellenizmu w
1925 roku. Pierwszą na język polski przełożył Stefan Srebrny, a drugą
Gabriela Piankówna, uczniowie Zielińskiego. On sam w 1927 roku wydał
tom trzeci, Hellenizm a judaizm, i w roku 1933 tom czwarty, Religia
rzeczypospolitej rzymskiej, realizując etap drugi tego przedsięwzięcia. We
wrześniu 1939 miał Zieliński napisaną część tomu piątego Religia
cesarstwa rzymskiego, ale przepadła ona podczas bombardowania
Warszawy. W Bawarii mieszkał Feliks, syn Zielińskiego, będący tam
nauczycielem biologii. Udało mu się sprowadzić ojca do Bawarii, gdzie w
1942 roku ukończył on w maszynopisie tom piąty Religia Cesarstwa
Rzymskiego, a przed śmiercią w 1944 roku, tom ostatni - Chrześcijaństwo
antyczne. Jako autor, Tadeusz Zieliński ukończył swe dzieło, ale na pełne
jego wydanie przyszło czekać ponad pół wieku. Perypetie z tym związane
opisałem w artykułach Bronię Tadeusza Zielińskiego i Dzieło życia w
maszynopisie (druk tomach XI i XIII Dzieł Zebranych).
Feliksa Zielińskiego już w 1946 roku odwiedził profesor Kumaniecki.
Otrzymał od niego maszynopisy obu ostatnich tomów religii świata
antycznego, które przekazał Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Próby
ich wydania były odrzucane, chociaż apelowały o to sławy naukowe: Jan
Parandowski w 1957, Julian Krzyżanowski w 1972, Marian Plezia w 1983
roku. Przeciwnicy wydawania dzieł Tadeusza Zielińskiego uzasadniali swą
postawę oskarżeniom wielkiego uczonego o antysemityzm. Będąc we
współpracy z profesorem Plezią, zwróciłem się z pytaniem do profesor Lidii
Winniczuk, uczennicy Tadeusza Zielińskiego. Jestem w posiadaniu jej
odpowiedzi zdecydowanie zaprzeczającej pomawianiom Zielińskiego o
antysemityzm. Było wprost przeciwnie: pracowali na uniwersytecie
warszawskim antysemici, namawiający do wprowadzenia na uczelni
antysemickich ograniczeń, ale Zieliński, gdy się o tym dowiedział, wyszedł ze
słowami: „Ja z takimi ludźmi nie chcę mieć do czynienia”. Przerażeni
słuchacze przeprosili profesora za zaistniałą sytuację, po której zaprzestano
prób wprowadzaniu w uczelni antysemickiej dyskryminacji.
Profesor Plezia namówił Ossolineum do wydania całego cyklu Religii
świata antycznego. Przedmowa do jego tomu pierwszego zapowiadała:
„Tadeusz Zieliński, autor sześciotomowego cyklu monografii pt.<Religie
świata antycznego>, który obecnie po raz pierwszy oddajemy w ręce
Czytelników w zupełnej postaci, nazywał wielokrotnie tę właśnie pracę
dziełem swego życia. Kraków, w czerwcu 1985 r. Tom ukazał się sześć lat
później ... w roku 1991. Ossolineum w trudnościach edytorskich wycofało
się z tego przedsięwzięcia. Teraz ja postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce.
Schorowany profesor Plezia zachęcał mnie do tego. Gdy zmarł 3 listopada
1996 roku, podjąłem starania o wydanie przez Adama Marszałka
przynajmniej obu <tomów bawarskich>, nigdy wcześniej nie drukowanych.
Zgodził się, prosząc o dostarczenie mu ich maszynopisów po dokonaniu w
Katedrze Nauki o Cywilizacji ich starannej korekty. Przed końcem 1998
roku dostarczył katedrze ich składy do ostatecznej korekty. Uzyskałem z UG
dofinansowania ich wydania. Oba tomy ukazały się w połowie 1999 roku,
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wspaniale wydane. Było to największym osiągnięciem zespołu katedralnego,
przygotowującego te tomy do ich wydania. Podobnie oceniał to
przedsięwzięcie Adam Marszałek, w dwóch następnych latach z własnej
inicjatywy, bez dofinansowania, wznawiając resztę <dzieła życia> Tadeusza
Zielińskiego, w kolejności odwrotnej do ich pierwodruku: najpierw Religię
rzeczypospolitej rzymskiej, po niej Hellenizm a judaizm, a następnie
połączone w jeden tom Religię starożytnej Grecji z Religią hellenizmu. Cykl
ten zatem w wydaniu kompletnym z sześciotomowego stał się pięciotomowy.
Dla szczególnych gości wydawnictwa Adama Marszałka był pokazowym
prezentem, a dla bibliotek uczelni zagranicznych prezentem mojej katedry,
przesłanym Bibliotece Kongresu USA, oraz bibliotekom uniwersyteckim
Lwowa i Mińska.
2. Władysław Studnicki
W roku 1962 odsunięty na osiem miesięcy od zajęć dydaktycznych,
wiele czasu przesiadywałem w gdańskich bibliotekach naukowych,
poszerzając <księgozbiór mojego życia>. Prym wśród nich wiodła
poniemiecka Biblioteka Gdańska, rozrastająca się z czasem nabytkami
powojennymi w Bibliotekę PAN w Gdańsku, ale na zapleczu posiadająca ów
wielojęzyczny stary księgozbiór, identyfikowany niemieckojęzycznymi
katalogami i fiszkami odręcznie pisanymi gotykiem. W latach stalinizmu,
kiedy z wypożyczalni publicznych usuwano wszystko, co uznawano za
ideologicznie
niepoprawne, stamtąd można było bez trudu pożyczać
międzywojenną literaturę polskojęzyczną.
Właśnie w gdańskim poniemieckim księgozbiorze dane mi było
zapoznać się ze spuścizną autorską kończącego swój żywot Władysława
Studnickiego. W ciągu dwóch lat poznałem ją nieomal w całości. Zdarzyło
się, że po tych dwóch latach, we wrześniu 1964 roku, rektora WSE w
Sopocie odwiedził Polak z Kanady. Rektor, czując się nieswojo w
towarzystwie turysty zza żelaznej kurtyny, pozbył się kłopotu polecając mi
oprowadzenie go po uczelni. Poznanie się nasze zasługuje na powtórzenie
słowo w słowo. Przedstawiłem się gościowi a on mnie: „Jestem Konrad
Studnicki-Gizbert”. Ja: „Czy Władysław Studnicki to ktoś z pańskiej rodziny?
Konrad: Well, u nas, w Kanadzie, nikt się nie pyta, ani interesuje tym, co ktoś
robił dawniej niż pięć lat temu”. Ja: „Przeczytałem niemal wszystkie prace
Władysława Studnickiego i mam dla jego poglądów jak najwyższy
szacunek”. Konrad: „To był mój ojciec”. I tak się zaczęło pół wieku serdecznej
przyjaźni.
Od Konrada Studnickiego dowiedziałem się, że ostatnim dziełem
Władysława Studnickiego były wspomnienia z lat 1939—1945. Poszczególne
ich rozdziały były drukowane jako artykuły w „Wiadomościach”
wydawanych w Londynie przez redaktora Grydzewskiego. Kolejne rozdziały
tych wspomnień były dołączane do tamtych, już po zerwaniu współpracy
Grydzewskiego z Władysławem Studnickim. Całość została przełożona na
język niemiecki i znajdowała się na prawie rękopisu na uniwersytecie w
Getyndze pod tytułem „Irrwege in Polen”, co Konrad Studnicki przełożył na
„Tragiczne manowce”. Do jej prawydania zatytułowanego „Tragiczne

- 155 -

ANALIZY I MATERIAŁY, Przegląd Geopolityczny, 29, 2019, s. 147-156.

manowce. Próby przeciwdzialania katastrofom narodowym 1939-1945,
doprowadziłem dzięki gdańskiemu wydawnictwu Mariol w 1995 roku.
Zachęcony sukcesem Konrad Studnicki zamówił u Adama Marszałka
czterotomowe „Pisma wybrane” swego Ojca. Postawił dwa warunki: aby
moja przedmowa do gdańskiego wydania „Tragicznych manowców” stała się
przedmową do całości „Pism wybranych” i aby ich ostatnim tomem IV były
„Tragiczne manowce” z wydania gdańskiego z wszystkimi zgromadzonymi w
nim aneksami. Trzy pierwsze tomy stanowią optymalny wybór treści
wspomnieniowych związanych z osobą Autora. Tom I zatytułowany „Z
przeżyć i walk” to sui generis autobiografia pierwszego półwiecza życia
Autora na tle wydarzeń politycznych poprzedzających Wielką Wojnę
(pierwsze wydanie w Warszawie w 1928 roku). Tom II „Polityka
międzynarodowa Polski w okresie międzywojennym” łączy dwie książki:
„System polityczny Europy a Polska” (Warszawa 1935) i „Wobec
nadchodzącej II-ej wojny światowej” (Warszawa 1939). Tom III to dzieło
„Ludzie, idee i czyny” (Warszawa 1937) zaś IV – wspomniane już „Tragiczne
manowce”.
Oprócz prac Zielińskiego i Studnickiego, staraniem Katedry Nauki o
Cywilizacji ukazały się polskie wydania następujących dzieł:
„Antyczna grecka myśl historyczna” oraz „Hellenizm. Dzieje
cywilizacji” Arnolda J. Toynbee, w tłumaczeniu Andrzeja Piskozuba (Wyd. A.
Marszałek 2000 i 2002);
„Naród europejski” Richarda Coudenhove-Kalergi (tłum. M.
Urbanowicz (Marszałek 1997); oraz
„Ossendowski a prawda” Svena Hedina (tłum. A. Polończyk, wyd.
ElSet, Olsztyn 2014).
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SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ
KONFERENCJI NAUKOWEJ
„EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. EDUKACJA DLA
BEZPIECZEŃSTWA CYWILIZACYJNEGO” – GDYNIA
10-12 KWIETNIA 2019 R.
W dniach od 10 do 12 kwietnia 2019 r. w gdyńskim hotelu "Dom
Marynarza" przy Al. Marszałka Piłsudskiego 1, odbyła się międzynarodowa
konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom oscylującym wokół szeroko
rozumianego bezpieczeństwa cywilizacyjnego. Była to już XV edycja tego
wydarzenia, a dzięki uczestnictwu badaczy reprezentujących różne dyscypliny
naukowe, przybrało ono charakter interdyscyplinarny.
Głównym organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, przy współpracy z Instytutem
Politologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Komendy Powiatowej Policji w
Nowym Dworze Gdańskim. Patronat honorowy objęli: marszałek województwa
pomorskiego Mieczysław Strug, prezydent miasta Gdyni Wojciech Szczurek,
Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski oraz
Port Gdański.
Tegoroczna edycja konferencji zebrała około 120 uczestników
reprezentujących ponad 20 ośrodków naukowych i instytucji: Uniwersytet
Wrocławski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach - Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Uniwersytet Marii SkłodowskiejCurie w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, University of
Debrecen, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii Uniwersytetu
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Akademię Sztuki Wojennej w
Warszawie, Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej, Akademię Wojsk Lądowych
im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu , Akademię Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Akademię Pomorską w Słupsku,
Akademię Muzyczną im. S. Moniuszki w Gdańsku, Akademię Ignatianum w
Krakowie, Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w
Warszawie, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie, Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z
siedzibą w Poznaniu, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Europejskie Centrum Solidarności, Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej.
Uroczystego otwarcia konferencji w dniu 10 kwietnia o godzinie 10.00,
dokonał JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu dr
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Andrzej Zduniak, który w związku z przypadającą 9 rocznicą katastrofy
smoleńskiej zarządził minutę ciszy, po czym przywitał uczestników i życzył
owocnych i twórczych obrad. Następnie przewodniczący komitetu naukowego,
prof. zw. dr hab. Michał Płachta uzasadnił potrzebę i ważność tematyki podjętej
na konferencji i poprowadził otwierającą sesję obrad plenarnych. Pierwszy z
prelegentów, prof. dr hab. inż. Józef Buczyński wygłosił referat pt. "20 lat w
Sojuszu Północnoatlantyckim – Edukacyjna droga do NATO ",w którym
przedstawił kulisy szkolenia polskich oficerów w ośrodkach wojskowych w USA
i problemy jakie się z tym wiążą. Uwypuklił szczególnie rolę odpowiedniego
doboru kandydatów na oficerów i przedstawił różnicę w mentalności
wojskowych służących w armiach Polski i USA, co ma niebagatelny wpływ na
funkcjonowanie struktur wojskowych. Kolejnym prelegentem był kmdr Tomasz
Laskowski reprezentujący 7. Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej. W
referacie pt. "Zadania militarne i niemilitarne 7. Pomorskiej Brygady Obrony
Terytorialnej ", scharakteryzował szczegółowo zadania i sposób funkcjonowania
WOT, a także uzasadnił sens powoływania oddziałów WOT, zwracając uwagę
na szczególną rolę tej formacji w kształtowaniu systemu rezerw osobowych.
Trzecim i ostatnim prelegentem sesji otwierającej konferencję był prof. dr hab.
Bogdan Szulc z Akademii Sztuki Wojennej, który wygłosił referat zatytułowany:
"Humanistyczne konteksty bezpieczeństwa cywilizacji europejskiej ",w którym
opowiedział czym jest cywilizacja europejska i zwrócił uwagę, że
bezpieczeństwo cywilizacyjne to nie tylko aspekty militarne, ale również nie
mniej ważny aspekt humanistyczno-filozoficzny. Na poparcie swoich tez
przytoczył liczne teksty filozoficzne.
Konferencję podzielono na sekcje tematyczne: I - perspektywy
bezpieczeństwa cywilizacyjnego, II - bezpieczeństwo cywilizacyjne: wyzwania i
zagrożenia, III - wybrane zagrożenia cywilizacyjne, IV - pedagogiczne i
kulturowe aspekty bezpieczeństwa cywilizacyjnego, V - bezpieczeństwo
cywilizacyjne: wielorakie perspektywy. Dodatkowo, ze względu na duże
zainteresowanie konferencją wśród młodych badaczy, utworzono 7 sesji
studenckich. Mnogość referentów wymusiła na organizatorach przeprowadzenie
równolegle niektórych sekcji.
Oprócz debaty naukowej, uczestnicy konferencji mieli możliwość
zwiedzania okrętu Polskiej Marynarki Wojennej ORP "Błyskawica". Ponadto
mogli oni bezpośrednio spotkać się i porozmawiać z żołnierzami służącymi w
WOT, którzy na czas trwania konferencji przygotowali specjalne stoisko z
materiałami przybliżającymi funkcjonowanie formacji.
Podczas konferencji „Edukacja dla bezpieczeństwa. Edukacja dla
bezpieczeństwa cywilizacyjnego”, poruszono wiele istotnych aspektów
rzeczywistości, wpływających na obraz współczesnego świata. Pomimo istnienia
ewidentnych zagrożeń cywilizacyjnych, szczególnie widocznych w Europie, w
Polsce dyskurs naukowy dotyczący powyższych problemów wciąż wydaje się
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zbyt zawężony. Konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę
Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu umożliwiła swobodną wymianę myśli i
doświadczeń w tej tematyce. Dyskusje prowadzone zarówno podczas sesji
plenarnych, jak i te prowadzone w "kuluarach", potwierdziły konieczność
ożywienia mającej w Polsce duże tradycje, tzw. nauki o cywilizacjach.
Optymistycznym wydaje się fakt udziału w konferencji dużej liczby studentów i
młodych naukowców. Należy również podkreślić zainteresowanie mediów.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Gdańsk, natomiast dzień
przed konferencją organizatorzy wystąpili w lokalnej telewizji TVP 3 Gdańsk,
gdzie przybliżyli jej tematykę i ideę szerszemu gronu odbiorców. Niestety,
pomimo tak licznej grupy referentów, na próżno szukać w tytułach wystąpień
bezpośrednich nawiązań do terminu "geopolityka". Nie oznacza to jednak, że
problematyka geopolityczna nie stanowiła przedmiotu zaprezentowanych
tematów. Już tytuł konferencji zawiera w sobie odniesienie do "cywilizacji'',
jednego z terminów kluczowych dla geopolityki. Ten swoisty paradoks wskazuje
na wciąż niedostateczne rozpropagowanie geopolityki jako nauki. Złożone przez
uczestników referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii
naukowej.
Maciej Kędzierski
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SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
NAUKOWEJ „KONFLIKTY ZBROJNE W 70. ROCZNICĘ
PODPISANIA KONWENCJI GENEWSKICH
O OCHRONIE OFIAR WOJNY” – KATOWICE,
26 KWIETNIA 2019 R.
26 kwietnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Konflikty zbrojne w 70. rocznicę podpisania Konwencji genewskich o
ochronie ofiar wojny”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło
Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego „Ius
Gentium”, a jego patronatami byli: portal internetowy Przegląd Prawa
Międzynarodowego i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w
Katowicach. celem była wymiana poglądów dotyczących stanu przestrzegania
międzynarodowego prawa humanitarnego w poszczególnych konfliktach
zbrojnych. W konferencji wzięło udział 17 studentów i doktorantów,
reprezentujących wiele krajowych uczelni. Wygłosili oni referaty w ramach
czterech paneli: Ochrona ofiar wojny, Indywidualna odpowiedzialność karna za zbrodnie
międzynarodowe, Konflikty zbrojne oraz Varia.
Wydarzenie rozpoczęło się od przemówienia kierownika Katedry Prawa
Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego, prof. dr hab. Barbary
Mikołajczyk, która podziękowała wszystkim zgromadzonym za uczestnictwo
oraz zaakcentowała ogromne znaczenie poruszanych problemów. Wkrótce
potem rozpoczął się pierwszy panel konferencji moderowany przez mgr
Dominikę Iwan. Otworzyła go mgr Katarzyna Widlas z Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, przedstawiając prelekcję pt. Dziecko jako szczególny podmiot
ochrony podczas konfliktów zbrojnych – analiza dokumentów prawa międzynarodowego i
prawa humanitarnego. Drugi referat, dotyczący zagadnienia dzieci-żołnierzy,
zaprezentowała Patrycja Kulak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczególnie
interesującymi elementami tego wystąpienia były przytoczone historie: Ishmaela
Beaha, który jako dziecko brał udział w konflikcie w Sierra Leone oraz Thomasa
Lubangi , werbującego dzieci do walki w czasie wojny w Demokratycznej
Republice Konga. Ostatnie wystąpienie w tym panelu, pt. Przemoc seksualna jako
narzędzie wojny, wygłosiła Karolina Wosik, reprezentująca Uniwersytet Śląski.
Po krótkiej przerwie rozpoczął się drugi panel konferencji, moderowany
przez mgr Małgorzatę Myl. Pierwszy referat, noszący tytuł Problem
międzynarodowej odpowiedzialności karnej za zbrodnie międzynarodowe, zaprezentował
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mgr Paweł Kupis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnym prelegentem był
Patryk Radosz, reprezentujący Uniwersytet Śląski. Wygłosił on wystąpienie pt.
Analiza zbrodni popełnionych przez Czerwonych Khmerów w świetle międzynarodowego
prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Kolejną prelekcję, dotyczącą problemu
naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego dokonywanych przez strony
wojny toczącej się na terenie Jemenu, przedstawiła mgr Barbara Krzewińska z
Uniwersytetu Śląskiego. Został w niej podkreślony fakt, iż najważniejsi aktorzy
stosunków międzynarodowych gwarantują bezkarność oddziałom koalicji pod
wodzą Arabii Saudyjskiej oraz powstańców Huti, które są odpowiedzialne za
wielokrotne złamanie prawa konfliktów zbrojnych. Ostatnia prelegentka tego
panelu, mgr Dominika Iwan zaprezentowała referat pt. Użycie autonomicznych
systemów uzbrojenia w konflikcie zbrojnym. Problem odpowiedzialności za naruszenia
międzynarodowego prawa humanitarnego.
Trzeci panel konferencji rozpoczął się od wystąpienia pt. O co chodzi w
bałkańskim kotle – pokój i co dalej?, przedstawionego przez Monikę Ziębę z
Uniwersytetu Śląskiego. Następnie Julia Ignac, reprezentująca Uniwersytet
Rzeszowski, wygłosiła referat pt. Konflikt i interwencja w trakcie serbsko-albańskich
walk o Kosowo. Kolejną prelekcję, dotyczącą kwestii naruszania zapisów
konwencji genewskich przez strony konfliktu na Ukrainie, zaprezentował Jakub
Stolarczyk z Uniwersytetu Śląskiego. Warto zauważyć, iż wojna w Donbasie
stała się przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. Zwykle jednak jest ona
omawiana w kontekście rywalizacji geopolitycznej między Rosją a państwami
zachodnimi bądź zagrożeń jakie generuje ona dla środowiska
międzynarodowego. Wspomniane opracowanie pozwoliło natomiast spojrzeć na
konflikt ukraiński jako na źródło ogromnych cierpień ludności cywilnej oraz
jeńców wojennych, którzy niejednokrotnie doświadczają nieludzkiego i
poniżającego traktowania ze strony sił przeciwnika. Z kolei Małgorzata Bryk,
reprezentująca Uniwersytet Śląski, wygłosiła referat pt. Konwencje genewskie a wojna
domowa w Sierra Leone. Ostatni referat w tym panelu, noszący tytuł Konflikty na
kontynencie afrykańskim. Zarys problemu ze szczególnym uwzględnieniem wojny w Sudanie:
czy postanowienia konwencji genewskich są respektowane? przedstawiła Natalia Wituła z
Uniwersytetu Śląskiego.
O ogromnej wadze poruszanych przez prelegentów kwestii świadczy
fakt, iż wszystkie panele konferencji kończyły się dyskusją. Wysoki poziom
przedstawionych przez prelegentów opracowań sprawił, że jej cel, czyli wymiana
poglądów dotyczących stanu przestrzegania międzynarodowego prawa
humanitarnego, został osiągnięty.
Barbara Krzewińska
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Graham Allison, Destined for War: Can America and China Escape
Thucydides Trap?, Houghton Mifflin Harcourt (reprint Mariner Books),
New York 2018, ss. 400, ISBN 978-1-32-891538-2.
Bardzo szybkie tempo rozwoju Chin w ostatnich kilku dekadach jest
procesem, który prowadzi do radykalnej zmiany w układzie sił gospodarczych i
politycznych w świecie. Przewidywanym efektem tej zmiany jest zastąpienie
Stanów Zjednoczonych Ameryki na pozycji światowego hegemona. Trwa więc
proces geopolitycznej przebudowy świata, wzbudzając intensywną debatę.
Obawy wielu badaczy wywołuje sama możliwość zdominowania świata przez
mocarstwo wywodzące się spoza kręgu cywilizacji łacińskiej i kulturowe
następstwa tego faktu z punktu widzenia Zachodu. Ponadto przedmiotem
dyskusji jest skala i tempo relatywnego zmniejszania się znaczenia Ameryki, a
zwłaszcza ryzyko wojny hegemonicznej między dotychczasowym
supermocarstwem a pretendentem do tej pozycji. Prezentowana książka, której
pierwsze wydanie miało miejsce w roku 2017, jest chyba najczęściej
komentowaną pozycją dotyczącą tego tematu. Ogłoszona przez Financial Times
najlepszą książką roku 2018, reklamowana przez czołowe postaci życia
politycznego w Stanach Zjednoczonych (m.in. Henry Kissinger, były sekretarz
stanu, Joe Biden, były wiceprezydent, David Petraeus, były szef CIA), szybko
uzyskała miano National Bestseller. Na początku 2019 roku pojawiła się nawet na
rynku osobna publikacja poświęcona książce Allisona, mająca stanowić pomoc
w dyskusji nad poruszonymi w niej problemami i ułatwiająca jej głębsze
zrozumienie1. Sam autor jest również bardzo dobrze znany jako doradca
sekretarzy obrony USA począwszy od kadencji Ronalda Reagana, a także
profesor Uniwersytetu Harvarda, na którym założył Kennedy School of
Government, której jest dyrektorem. Nie jest to jego pierwsza ważna książka;
ma w swoim dorobku m.in. Nuclear Terrorism (2004) oraz Lee Kuan Yew: the Grand
Master’s Insights on China, the United States and the World (2013). Oprócz wielkiego
doświadczenia politycznego w Ameryce, Allison jest też znawcą spraw
związanych z Chinami, o czym świadczy także tematyka poprzedniej książki. Jest
on niewątpliwie jednym z tych badaczy zachodnich, którzy najbardziej wnikliwie
przestudiowali sposób funkcjonowania państwa chińskiego.
Książka składa się z czterech części. Pierwsza (Rise of China) opisuje
rozwój ekonomiczny i militarny współczesnych Chin, które stały się
największym podmiotem politycznym w dziejach świata. Allison wyjaśnia
również dlaczego wzrost potęgi Chin stał się głównym problemem
amerykańskiej polityki zagranicznej w XXI wieku. Od czasu, kiedy Stany
Chodzi o 80-stronicową pozycję Summary of Destined for War. Conversation Starters, Paul
Mani, London Sky Press, 2019.
1
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Zjednoczone w XIX wieku wyprzedziły Wielką Brytanię, nie miały one
poważnego konkurenta gospodarczego. Druga część książki (Lessons from History)
jest wykładem tzw. historii stosowanej. Autor przytacza w niej historyczne
przykłady zmian hegemonicznych, przy czym za punkt wyjścia przyjmuje
opisaną w dziele Tukidydesa wojnę peloponeską. Chcąc ostrzec współczesne
mocarstwa przed możliwością wybuchu wojny, Allison wykorzystał metaforę
tzw. pułapki Tukidydesa. Przyczyną wojen które mają miejsce w związku ze
zmianami na pozycji światowego hegemona jest powstające wówczas
„naprężenie strukturalne” (structural stress), wynikające z obawy mocarstwa
hegemonicznego przed mającymi nastąpić zmianami w układzie sił. Nawet jeżeli
liderzy rywalizujących potęg podejmują dyplomatyczne zabiegi mające na celu
łagodzenie sprzeczności i budowę wzajemnego zaufania, rujnującej wojny nie
sposób uniknąć, przy czym czynnikami decydującymi są nie tylko sprzeczne
interesy gospodarcze, ale także strach przed zmianami i honor. Tak stało się nie
tylko w przypadku wojny między Spartą i Atenami, która zakończyła złoty wiek
cywilizacji greckiej, ale scenariusz ten powtarzał się wielokrotnie później, także
w erze nowożytnej. Według Allisona w ciągu ostatnich 500 lat zmiana na pozycji
hegemona następowała 16-krotnie, przy czym w 12 przypadkach wiązało się to
z poważnymi konfliktami zbrojnymi, a tylko cztery razy zmiana hegemona
dokonała się w sposób pokojowy. Tym, co pozwoliło uniknąć wojny w tych
nielicznych przypadkach były silne współzależności gospodarcze rywalizujących
mocarstw, wspólna przynależność cywilizacyjna, a także mądra polityka
oświeconych przywódców.
Trzecia część książki (Gathering Storm) stanowi zastosowanie
przeprowadzonych analiz historycznych do zrozumienia współczesnej
rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Wnioski jakie Allison formułuje nie są
optymistyczne. Wojna jest bardzo prawdopodobna, niemal nieunikniona, o ile
obecny kurs polityki amerykańskiej jak i chińskiej nie zostanie skorygowany.
Obydwa mocarstwa popełniają obecnie błędy, które wynikają z rosnących
ograniczeń strategicznych, animozji historycznych i cech kulturowych.
Amerykanom autor wytyka to, że kierują się złudzeniami, nie rozumiejąc
odmienności chińskiej cywilizacji (tytuł jednego z rozdziałów to Imagine China
Were Just Like Us), a także zbytnią arogancję i oportunizm. Motorem
niekorzystnych zachowań po stronie chińskiej jest wielka determinacja, aby
odbudować prestiż po wieku upokorzenia (century of humiliation). W ostatniej,
czwartej części książki, Graham Allison daje jednak nadzieję, że do realizacji
tragicznego scenariusza być może nie dojdzie (Why War is not Inevitable?).
Chociaż amerykańsko-chiński konflikt handlowy, spór dotyczący statusu
Tajwanu, sytuacji na Półwyspie Koreańskim, spornych z Japonią wysp Senkaku,
czy też archipelagów na Morzu Południowochińskim dalekie są od rozwiązania i
nie wiadomo w jaki sposób dalej się potoczą, autor nie wyklucza możliwości
uniknięcia wojny. Podstawą tej, wydawałoby się irracjonalnej wiary, jest rosnąca
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zarówno w Ameryce jak i w Chinach świadomość tego, że uniknięcie pułapki
Tukidydesa jest w interesie obydwu konkurentów. Obecnie obydwa mocarstwa
znajdują się na „kolizyjnym kursie”, o czym świadczy m.in. decyzja prezydenta
Trumpa o anulowaniu udziału USA w partnerstwie transpacyficznym,
agresywne poczynania Chin na Morzu Południowochińskim, czy też presje
wywierane na decydentów po obu stronach, aby działać zdecydowanie i ostro.
Zdając sobie sprawę z wielości problemów dzielących mocarstwa, Graham
Allison nie jest pesymistą. Skłania się on do opinii, że w decydujących
momentach przywódcy obydwu mocarstw wykażą kunszt, jakiego wymagać
będzie uniknięcie pułapki Tukidydesa i pokonanie potęgującego się
„strukturalnego naprężenia”.
Szeroki odbiór, z jakim spotkała się najnowsza książka Grahama
Allisona nie jest niewątpliwie dziełem przypadku ani efektem niezasłużonej
promocji. Nie znaczy to, że zaspokaja ona wszystkie oczekiwania czytelnika,
zwłaszcza czytelnika, któremu bliskie są zagadnienia geopolityczne. Pierwszą
ułomnością publikacji jest jej postulatywny charakter i jednoczesny brak
konkretnych rozwiązań politycznych, które mogłyby podjąć Stany Zjednoczone.
Allison stwierdza, że Ameryka potrzebuje odpowiedniej strategii, aby poradzić
sobie z coraz bardziej ekspansywnymi Chinami, ale nie formułuje żadnych
propozycji w tym zakresie. Allison nie odnosi się w swojej pracy do poglądów
innych badaczy zajmujących się polityką wielkich mocarstw, a zwłaszcza do
takich koncepcji jak teoria tranzycji potęgi (R. Gilpin, A.F.K. Organski, J.
Kugler), czy też do tych uczonych, którzy kwestionowali ostatnio zdolność Chin
do zdobycia światowej hegemonii z powodów gospodarczych, militarnych,
ekologicznych i obyczajowych (korupcja). Wskazywali na to m.in. S. Brooks i W.
Wohlforth, a także M. Beckley i D. Shambaugh. Z czysto geopolitycznego
punktu widzenia należałoby wskazać na ograniczenia geograficzne, które mogą
przeszkodzić Pekinowi w rozszerzaniu swojej potęgi. Należą do nich niepewne
granice lądowe, łańcuchy wysp kontrolowane przez USA, wątpliwa wykonalność
projektu „One Belt, One Road”. Wymienione uwagi i wątpliwości nie
przekreślają jednak ogromnej wartości książki Grahama Allisona, jako środka
oddziaływania na świadomość społeczną, utrwalającego przeświadczenie o
konieczności podejmowania przez przywódców politycznych działań, których
efektem będzie uniknięcie niebezpieczeństw wynikających z pułapki Tukidydesa.
Dzięki takim publikacjom jak recenzowana książka, obie rywalizujące strony
doskonale zdają sobie sprawę, jak groźna jest to pułapka.
Witold J. Wilczyński
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Ukrainy; członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.
Andrzej Piskozub, profesor, założyciel (1992) i wieloletni kierownik Katedry
Nauki o Cywilizacji na Uniwersytecie Gdańskim; autor bestsellerowych
publikacji, m.in.: Gniazdo Orła Białego (1968), Elementy nauki o cywilizacji (1992),
Cywilizacje w czasie i przestrzeni (1992), Morze w dziejach cywilizacji (1993), Między
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historiozofią a geozofią (1994), Polska w cywilizacji zachodniej (1995); współpracownik
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, od 2018 roku jego Członek
Honorowy.
Paweł Soroka, profesor Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach,
koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego, współredaktor raportów
Polskiego Lobby Przemysłowego i innych publikacji dotyczących strat w
potencjale polskiego przemysłu po roku 1989; członek Rady Naukowej
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.
Leszek Sykulski, dr, pracownik Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie; inicjator powstania Przeglądu
Geopolitycznego, założyciel Instytutu Geopolityki w Częstochowie,
współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.
Olga Wasiuta, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik
Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, ekspert w dziedzinie stosunków
międzynarodowych Rosji i Ukrainy, członek Rady Naukowej Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego.
Sergiusz Wasiuta, profesor, kierownik Zakładu Geostrategii, Geopolityki i
Zagrożeń Cywilizacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; członek
Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, zastępca redaktora
naczelnego Przeglądu Geopolitycznego.
Piotr Wilczyński, dr, współredaktor Przeglądu Geopolitycznego, specjalista z
zakresu geografii wojennej, ekonomicznej i geostrategii; prezes Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego, adiunkt w Instytucie Geografii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie.
Witold Wilczyński, profesor w Instytucie Geografii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie; członek Rady Naukowej i wiceprezes Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego; redaktor naczelny Przeglądu Geopolitycznego;
od roku 2014 laureat Nagrody Naukowej im. Oskara Żebrowskiego. Autor m.in.
Leksykonu wiedzy geograficznej (2007), A Source Book of the Polish Classical Geography
(2012), i Elementarza geograficznego (2014).
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Zasady publikowania
1. W „Przeglądzie Geopolitycznym” (dalej PG) publikowane są artykuły,
recenzje, analizy, polemiki 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. Publikujemy artykuły o
charakterze analitycznym oraz utrzymane w konwencji hipotetycznodedukcyjnej. Podstawowe kryteria oceny to wartość merytoryczna, spójność
logiczna i poprawność 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, w tym zmiany tytułu i śródtytułów, oraz korekt w treści przypisów i
bibliografii.
4. Do artykułów należy dołączyć streszczenie (do 200 wyrazów) i
zestaw słów kluczowych, a także przekład tytułu, streszczenia i słów
kluczowych na język angielski.
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) załączone do tekstu ilustracje 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);
d) przypisy dolne powinny być ograniczone 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:
Kołodziej, M., 2016, Islam we współczesnych Chinach, Przegląd Geopolityczny, 16,
s. 43-58.
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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).
e) pozycje bibliograficzne pisane cyrylicą piszemy wyłącznie w oryginale.
Autorów prosi się o niedokonywanie samodzielnej transkrypcji ani transliteracji;
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 złożenia oświadczenia o oryginalności
opracowania i że nie zostało ono złożone w innej redakcji, do określenia wkładu
poszczególnych osób w jego powstanie, do złożenia oświadczenia o
niewystępowaniu konfliktu interesów oraz informacji o źródłach finansowania.
10. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam w
czasopiśmie.
Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego”
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