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Janusz ODZIEMKOWSKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PRZYGOTOWANIE LOGISTYCZNE BITWY NAD WISŁĄ

Abstrakt:
Jednym z czynników decydujących o losach batalii wojennych jest
przygotowanie logistyczne. W artykule wyłożono sytuację wojska polskiego w zakresie
zaopatrzenia w amunicję, żywność, paliwo, sprzęt i inne materiały w trakcie
przygotowań i podczas Bitwy nad Wisłą. Na podstawie literatury, a zwłaszcza
dokumentów zgromadzonych w Centralnym Archiwum Wojskowym Wojskowego Biura
Historycznego (CAW/WBH) odtworzone zostały warunki w jakich tworzono system
zaopatrzenia wojsk w czasie, kiedy trwał odwrót i ewakuacja przed napierającą Armią
Czerwoną. Szczególny nacisk został położony na funkcjonowanie kolei, zaopatrzenie w
amunicję, oraz przygotowania do obrony przedmościa Warszawy. Niewielka odległość
od źródeł zaopatrzenia na pole bitwy oraz dobra organizacja transportu podczas batalii
przyczyniły się w wielkim stopniu do historycznego zwycięstwa wojsk polskich.
Słowa kluczowe: amunicja, aprowizacja, Bitwa nad Wisłą, koleje,
zaopatrzenie armii.

Wstęp
Wojna Polski z Rosją bolszewicką, która zadecydowała o losie państwa i
narodu, w ciągu ostatnich trzydziestu lat doczekała się stosunkowo obfitej
literatury. Nadal jednak odczuwamy stratę blisko czterdziestu pięciu lat Polski
Ludowej, kiedy nie podejmowano rzetelnych badań nad przebiegiem wojny, nie
wolno też było publikować opracowań jej poświęconych. Cenzura tekstów szła
tak daleko, że nawet z pamiętników wycinano fragmenty opisujące służbę
memuarysty na froncie w latach 1919-1920. Dlatego w literaturze przedmiotu
pozostaje wiele luk, szereg obszarów i zagadnień jest słabo opracowanych.
Należy do nich między innymi logistyka, czyli cały zespół działań związanych z
zapewnieniem walczącym wojskom szeroko pojętego zaopatrzenia
materiałowego, żywnościowego, transportu z siecią dróg dojazdowych,
zabezpieczenia medycznego, technicznego, funkcjonowania bazy szkoleniowej,
przygotowaniem zasad wykorzystania zasobów miejscowych. Poruszenie
-9-
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wszystkich wymienionych kwestii, nawet w odniesieniu do jednej bitwy,
wymagałoby oddzielnej monografii. Dlatego w ramach niniejszego artykułu
skupiono uwagę na kilku wybranych zagadnieniach, które wydają się być
najbardziej istotnymi w przygotowaniach logistycznych dowództwa polskiego
do największej batalii wojny z Rosją bolszewicką.
Ostateczne decyzje dotyczące sposobu rozegrania bitwy z wojskami
Frontu Zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego zapadły rano 6 sierpnia 1920 r.,
podczas narady Józefa Piłsudskiego z gen. Tadeuszem Rozwadowskim, szefem
polskiego Sztabu Generalnego. Plan, którego wytyczne zawierał rozkaz Nr
8358/III, wydany i rozesłany 6 sierpnia po południu, był wielokrotnie
drobiazgowo analizowany i dyskutowany w literaturze przedmiotu, nie jest
zatem celowe powtarzanie jego założeń. Z punktu widzenia zagadnień logistyki
warto natomiast zwrócić uwagę na czynnik przestrzeni i czasu. Przygotowania
do bitwy, którą stoczono na rozległym obszarze rozciągającym się od Torunia i
granicy Prus Wschodnich, po Dęblin i bieg rzeki Wieprz oraz od dolnej i
środkowej Wisły po Niemen i Bug, wymagały przerzutu i koncentracji mas
wojsk na wybranych odcinkach frontu, przewozu dziesiątków tysięcy ton
zaopatrzenia: sprzętu, oporządzenia, amunicji, paliw, prowiantu, lekarstw, paszy
itp., dostarczenia wykrwawionym jednostkom frontowym uzupełnień,
wyekspediowania na front dywizji ochotniczej i szeregu pułków ochotniczych. A
także zapewnienia oddziałom, wyczerpanym walką i ciężkimi marszami
odwrotowymi, minimum czasu na odpoczynek i reorganizację. Wszystko
należało zakończyć – w zależności od odcinka frontu – w czasie od siedmiu do
dziesięciu dni.1
7 sierpnia ukazało się rozporządzenie głównego kwatermistrza gen.
Mieczysława Norwid-Neugebauera. Czytamy w nim między innymi: Powodzenie
nakazanego przegrupowania i akcji zaczepnej zależeć będzie niezawodnie w pierwszej linii od
należytego materialnego przygotowania i uporządkowania rozluźnionych jednostek i ich
zakładów pod względem administracyjnym. Naczelne Dowództwo oczekuje w tym kierunku
wytężenia wszystkich sił organów kwatermistrzowskich a zwłaszcza gospodarczych i
uzbrojenia oraz sanitarnych (Tarczyński, red., 2004, s. 65).
System zaopatrzenia wojska
Problemy logistyczne towarzyszyły wojskom polskim przez cały czas
wojny z Rosją bolszewicką. Kraj, zrujnowany przez wojnę światową i rabunki
okupantów, trapiony epidemiami, notorycznym niedoborem środków
finansowych, z trudem zapewniał minimum niezbędnego dla frontu
zaopatrzeniaw żywność i paszę, pokrywał część zapotrzebowania na mundury i
1

Najwięcej czasu na przygotowania miały dywizje koncentrujące się nad Wieprzem –
kontrofensywa ruszyła o świcie 16 sierpnia. Najmniej 1 armia broniąca Warszawy – atak
Armii Czerwonej rozpoczął się po południu 13 sierpnia.
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oporządzenie osobiste żołnierza. Natomiast w kwestii dostaw broni i amunicji
byliśmy całkowicie uzależnieni od importu, ponieważ zaborcy nie zbudowali
zakładów przemysłu wojennego na ziemiach polskich. System zaopatrywania
Polskich Sił Zbrojnych tworzono jesienią 1918 r. niemal od podstaw, głównie w
oparciu o wzory i doświadczenia armii państw zaborczych, starając się
dostosować je do polskich możliwości i warunków. Opis prac prowadzonych w
tym zakresie w latach 1918-1920 wykracza poza ramy niniejszego artykułu.
Niemniej przypomnienie głównych rozwiązań organizacyjnych pozwoli lepiej
zrozumieć skalę trudności z jaką system ten musiał zmierzyć się w decydujących
dniach wojny polsko-rosyjskiej.
Latem 1919 r. w Wojsku Polskim ujednolicono funkcjonowanie
intendentury na szczeblu frontów (armii), dywizji i brygad. Wprowadzono
stanowisko kwatermistrzów frontów (armii), szefów intendentury dywizji
piechoty i brygad jazdy. Organy intendentury odpowiadały za zaopatrywanie
armii w żywność, paszę, umundurowanie, ekwipunek osobisty żołnierza, środki
finansowe. Do realizacji tych zadań służyły urzędy gospodarcze, zaplecze
magazynowe, kasy operacyjne, rozmaite warsztaty organizowane w oddziałach.
Dywizja piechoty posiadała w swojej strukturze Dywizyjny Urząd Gospodarczy
(DUG) noszący numer macierzystej dywizji. DUG podawał wielkość
niezbędnego zaopatrzenia materiałowego, odpowiadał za odbiór transportów
przesłanych dla dywizji oraz ich rozdysponowanie między oddziały. Ponieważ
bataliony piechoty i dywizjony artylerii były – zwłaszcza w 1919 r. - używane
samodzielnie, w oderwaniu od macierzystego pułku, powstała konieczność
nadania im samodzielności gospodarczej. W efekcie dywizja piechoty w 1920 r.
miała w swym składzie ponad 20 jednostek gospodarczych. Ich pracę utrudniał
nadmierny rozrost biurokracji oraz brak wytycznych funkcjonowania służb,
jakich nie przygotowano w nawale zadań organizacyjnych i częstych reform
systemu. Pozostawiało to pewien margines swobody w interpretacji zakresu
zadań poszczególnych ogniw intendentury. W opinii francuskiej Misji
Wojskowej czytamy: Dominującym wrażeniem, jakiego doznaje się przy wizytacji różnych
oddziałów służby intendentury na froncie i w kraju, jest brak koordynacji i jednolitości w
działaniu. Przede wszystkim wydaje się być bardzo różnorodna jakość personelu
(Stypułkowski, 1934, s. 9).
Na tzw. obszarze etapowym, który oddzielał obszar wojenny
podlegający Naczelnemu Dowództwu od obszaru kraju podległego
kompetencjom MSWojsk., lokowano magazyny etapowe poszczególnych
frontów (armii) zawierające trzydziestodniowy, stale odnawiany, zapas żywności
i paszy dla wojska. Na etapach funkcjonowały się także rozmaite zakłady
przetwórcze i usługowe pracujące na rzecz wojska (Odziemkowski, 2011; 2019).
Zaopatrywanie wojska w broń, amunicję, sprzęt bojowy należało do
służby uzbrojenia. W 1920 r. na szczeblu NDWP zajmował się tym Oddział IV
Materiałowy podlegający II zastępcy Głównego Kwatermistrza. W
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kwatermistrzostwach frontów, przy sztabach armii, w dywizjach piechoty i
brygadach jazdy znajdowały się Sekcje Uzbrojenia i Parki Uzbrojenia.
Infrastruktura transportowa
System dostarczania zaopatrzenia na front był oparty na kolei, jedynym
wówczas środku szybkiego transportu masy sprzętu, amunicji i uzupełnień na
duże odległości. Front wschodni łączyło z centrum kraju pięć linii kolejowych:
 Siedlce-Wołkowysk-Mołodeczno i dalej na Wilno lub Dźwińsk
(Dyneburg),
 Siedlce-Brześć Litewski i dalej na Mińsk lub Łuniniec
 Warszawa-Białystok-Grodno-Wilno
 Dęblin-Lublin-Lwów-Tarnopol
 Dęblin-Lublin-Kowel
Od ich funkcjonowania zależała płynność dostaw dla wojska, a co za
tym idzie możliwości działania armii, jako, że niemal wszystko co było
potrzebne do walki sprowadzano z centrum kraju. Każde zakłócenie ruchu
kolejowego mogło mieć fatalne skutki. Polskie wojska etapowe zasadniczo
potrafiły zapewnić bezpieczeństwo liniom kolejowym. Problem leżał w
kiepskim stanie torowisk, mostów i przejazdów nie remontowanych należycie
podczas wojny światowej, w niedostatku wykwalifikowanego personelu i taboru
kolejowego. Spośród ponad 140 tys. wagonów obsługujących w 1914 r. ziemie
jakie weszły w skład II Rzeczypospolitej, pozostało w 1918 r. niespełna 40 tys.
Utracono także 70% parowozów. Dzięki zakupom, wypożyczeniu taboru w
Niemczech i stosunkowo obfitej zdobyczy wojennej, wiosną 1920 r. zdołano
podnieść liczbę wagonów towarowych do 70 tys. i podwoić tabor parowozów.
Było to jednak wciąż bardzo mało w stosunku do potrzeb. Większość
parowozowni i warsztatów kolejowych leżała w ruinie.
Transporty z zaopatrzeniem i wyposażeniem docierały do wyznaczonych
stacji etapowych, położonych w pobliżu frontu. Brakowało rokadowych linii
kolejowych, a budowę lokalnych połączeń wąskotorowych ograniczał brak
materiałów. Ładunek trafiał więc do magazynów etapowych, bądź też wprost z
wagonów był pobierany przez czołówki amunicyjne wystawiane przez parki
uzbrojenia i czołówki prowiantowe jednostek. Jeśli ładunek był przeznaczony
dla dywizji zajmujących pozycje w dużej odległości od stacji etapowej,
przewożono go lokalnymi kolejami lub taborem konnym do magazynów tych
jednostek. Nad przepływem transportów wojskowych czuwała wojskowa służba
transportowa, współpracująca w tym zakresie z władzami kolejnictwa cywilnego.
Na obszarze wojennym wojskowa służba transportowa została
podporządkowana, przez szefów kolejnictwa poszczególnych armii, Szefowi
Kolejnictwa Polowego przy Naczelnym Dowództwie. Przy każdej armii
powołano do życia Kierownictwo Transportów Polowych wraz z podległym
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aparatem Nadzoru Transportów Polowych i Dowództw Dworców. System ten
funkcjonował z dużymi zakłóceniami, które przysparzały kwatermistrzom wielu
trosk, niemniej zapewniał minimum niezbędnego zaopatrzenia (CAW, sygn.
I.301.10.23; sygn. I.300.1.461). Wysiłek wojskowej służby transportowej ilustruje
liczba 78124 transportów kolejowych obejmujących od jednego do
kilkudziesięciu wagonów, odprawionych w okresie od 1 grudnia 1919 do 1 lipca
1920 r. (CAW, sygn. I.301.11.26). Do transportu wykorzystywano także
szczupły tabor samochodowy, i to w skali większej niż skłonni jesteśmy sądzić:
np. w kwietniu 1920 r. samochody przewiozły 13 tys. ton ładunków, w maju 18
tys., w czerwcu 28 tys. ton (Wykres…, 1921; s. 13-15).
Odwrót i ewakuacja
Podczas odwrotu latem 1920 r. transport wojskowy musiał zmierzyć się
z trudnościami do tej pory nie napotkanymi. Funkcjonował w miarę poprawnie
na południowym odcinku frontu, gdzie odwrót przebiegał stopniowo,
przerywany próbami ustabilizowania frontu. Uległ natomiast dezorganizacji na
Litwie i Białorusi, głównie z uwagi szybkie tempo ofensywy blisko dwu i
półkrotnie silniejszego nieprzyjaciela. Cechą charakterystyczną odwrotu wojsk
polskich, zarówno na Litwie i Białorusi jak i na Ukrainie, było jego powiązanie z
liniami kolejowymi. Stawały się one często „osiami odwrotu” dla większych
zgrupowań wojsk i dla poszczególnych dywizji, bowiem tylko kolej mogła
dostarczyć zaopatrzenie w pobliże pola walki. Tabory i nieliczne kolumny
samochodowe wysyłano na wyznaczone stacje i węzły kolejowe do których
dojeżdżały transporty z zaopatrzeniem. Pobierano je wprost z wagonów,
przeważnie w dużym pośpiechu, aby umożliwić pociągom odjazd zanim
nadciągnie nieprzyjaciel i rozwożono do oddziałów. Nieregularność dostaw,
stałe niebezpieczeństwo ich przerwania i konieczność rozwożenia ładunków ze
stacji powolnymi taborami konnymi do oddziałów rozrzuconych na obszernym
terenie były zmorą dla kwatermistrzów. Jak podaje Władysław Dec (1934, s. 35),
„Mechanizm zaopatrywania 7-ej dywizji <wisiał> na linii kolejowej Korosteń-Sarny-Kowel,
wzdłuż której dywizja cofała się z Polesia na Wołyń. Komunikacja ta wystarczała w
zupełności. Źle natomiast było z dowozem od stacji pobrania żywności (z czołówek
prowiantowych) do oddziałów. Rzadka sieć drogowa rokadowa zmuszała do dalekich
objazdów, co wpływało na opóźnienie dostaw, mimo, że tabory pracowały bez oglądania się na
regulaminowe 30 lub 35 kilometrów”. Dlatego starano się gromadzić „na czarną
godzinę” zapasy ponad wyznaczoną normę, wożąc je za jednostkami w
wagonach kolejowych zwanych popularnie „magazynami na kołach”, co
dodatkowo uszczuplało tabor kolei. Odwrotowi towarzyszyła stała troska o
ewakuację jak największej ilości taboru kolejowego. Tempo działań, stały nacisk
nieprzyjaciela i naturalny w takiej sytuacji pośpiech działań ewakuacyjnych były
przyczyną omyłek i błędów komplikujących funkcjonowanie logistyki
(Odziemkowski, 2011a,b; 2019; Szychowski,1922; Tym, 2010).
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Dla przykładu po zakończeniu odwrotu 4 DP na linię Bugu dywizyjny
urząd gospodarczy i piekarnia zostały wycofane 29 lipca na dworzec w
Siedlcach. Tutaj miały wyładować się, ale ponieważ obowiązywał rozkaz
bezwzględnego wysyłania taboru kolejowego za Wisłę, w gorączce ewakuacyjnej
wydano maszynistom polecenie nabrania wody i odjazdu do Warszawy. Nim
cofnięto błędne rozkazy oba pociągi odjechały i dywizja została bez
zaopatrzenia. Po wielu zabiegach wróciły do Siedlec 2 i 3 sierpnia, jadąc „pod
prąd” nurtu ewakuacyjnego (Burnagel 1931, s. 5-6). W takich warunkach wiele
zależało od zaradności i umiejętności improwizacji intendentów. Oto jak
poradził sobie intendent 4 dywizji, kiedy mimo nalegań organy transportowe nie
wysyłały do czołówki prowiantowej dywizji w Platerowie chleba wypieczonego
w Siedlcach i załadowanego już na wagony: …kiedy formowano pociąg do Platerowa i
nie było pewności legalnego doczepiania wagonów z chlebem, intendent dywizji łapie przygodny
parowóz, maszyniście każe dać kilka puszek konserw amerykańskich, wsadza na parowóz
oficera (aby parowóz nie uciekł) i przy pomocy innych oficerów pilnujących, aby pociąg do
Platerowa tymczasem nie odjechał, względnie aby wyciągnięto właściwe wagony spod rampy,
dyryguje przesunięcie wagonów z chlebem i doczepienie do transportu, jedynego zresztą na całą
dobę. Przy takich staraniach „mój” chleb pojechał do czołówki, a np. wagony dla 15 dywizji
piechoty zostały w Siedlcach, bo oficer z tej dywizji zadowolił się samą obietnicą organów
transportowych(ibid. s. 7).
W opinii cytowanego wyżej St. Burnagela (s. 13), praca intendenta
dywizji była wówczas wyczerpująca fizycznie …a jeszcze bardziej moralnie, kiedy się
stwierdzało swą bezsilność wobec braku odpowiednich środków do wykonania zaopatrzenia.
Ewakuacja materiałów, ośrodków zapasowych pułków, garnizonów, zakładów
przemysłowych pracujących na rzecz armii itp., prowadzona w niespotykanych
dotąd rozmiarach, angażowała olbrzymią liczbę wagonów. Masy transportów
ewakuacyjnych wręcz zatarasowały nieliczne szlaki kolejowe łączące tereny
wschodnie z centralną Polską. Zatory należało jak najszybciej likwidować, aby
cenne zapasy i tabor nie wpadły w ręce nieprzyjaciela. Największy zablokował
na węźle białostockim ponad 10 tys. wagonów; zlikwidowano go wspólnym
wysiłkiem kolejarzy i organów wojskowych odpowiedzialnych za przebieg
ewakuacji.
Z drugiej strony odwrót - paradoksalnie – poprawiał sytuację transportu
wojskowego. Front wchodził na obszary Królestwa i Galicji gdzie sieć dróg i
linii kolejowych była zdecydowanie gęstsza niż na terenach wschodnich.
Skracały się także odległości dzielące centra zaopatrzenia od walczących
oddziałów. To stwarzało szansę na usprawnienie transportu pod warunkiem
odblokowania linii kolejowych oraz szybkiego rozładunku taboru
„zamrożonego” w transportach ewakuacyjnych. W ostatnich dniach lipca z
Brześcia Litewskiego do Dęblina dotarło 201 parowozów i 379 wagonów
osobowych, 6029 towarowych szerokotorowych ewakuowanych z Białorusi
(przez Baranowicze) i z Ukrainy (przez Kowel). Było to możliwe dzięki ofiarnej
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pracy kompanii wojsk kolejowych i kolejarzy, którzy zdołali na czas „przeszyć”
tory na „szeroki” rozmiar rosyjski.2
Zanim jeszcze wyszły rozkazy przegrupowania wojsk do bitwy nad
Wisłą, poczyniono kroki zmierzające do bardziej ekonomicznego wykorzystania
wagonów i udrożnienia linii kolejowych. Instrukcja Naczelnego Dowództwa z 1
sierpnia nakazała „bezwzględne” oczyszczenie z transportów ewakuacyjnych
całej sieci kolejowej na wschód od Wisły i zaprzestanie ewakuacji zdobyczy
wojennej z wyjątkiem najcenniejszej (broni i amunicji). Gdyby jednak względy
operacyjne nakazywały opróżnienie linii kolejowej, wówczas nawet najcenniejszy
ładunek należało usunąć. Każdy transport, z wyjątkiem wojskowych czołówek
kolejowych, pociągów amunicyjnych i tranzytowych, miał być niezwłocznie
rozładowany pod osobistą odpowiedzialnością sądowo-karną dowódcy
transportu i urzędników kolei. Pragnąc odblokować stację w Dęblinie,
niezbędną do zaopatrywania 4 armii koncentrującej się nad Wieprzem, część
wagonów przybyłych ze wschodu, bez rozładowania, wyekspediowano w
kierunku na Radom. Aby z kolei nie zablokować stacji Radom, wiele wagonów
zostawiono na bocznicach mniejszych stacji. Po zwycięstwie nad Wisłą
przeprowadzono akcję poszukiwania i rozładowywania tego taboru; w pierwszej
kolejności szukano wagonów z amunicją. Daje to wyobrażenie o pośpiechu, z
jakim prowadzono „oczyszczanie” linii kolejowych dla transportów
operacyjnych (CAW, sygn. I.311.1.16; sygn.. I.311.6.223).
Dostawy amunicji
3 sierpnia Naczelne Dowództwo wydało zarządzenie w sprawie
zaopatrzenia w amunicję (CAW, sygn.. I.310.7.6). Dokument ten, podpisany
przez głównego kwatermistrza, określał dzienną dotację amunicji dla dywizji
piechoty i brygady jazdy oraz liczbę wagonów dla jej załadowania, której
przekroczenie było bezwzględnie zabronione. Dzienna dotacja amunicji, czyli
tzw. „dzień ognia” przewidywał zużycie: na karabin – 40 naboi, na ciężki
karabin maszynowy – 2000 naboi, na lekki karabin maszynowy – 500 naboi, na
ręczny karabin maszynowy – 200 naboi, na armatę polową – 60 pocisków, na
haubicę – 40 pocisków, na haubicę ciężką – 24 pociski. Rozkaz nie normował
zużycia amunicji do armatek piechoty 37 mm, dział najcięższych 210 mm i
armat 149 mm. Główny kwatermistrz wyjaśniał że „dzień ognia” jest taką porcją
amunicji …która według dotychczasowych doświadczeń i obliczeń statystycznych odpowiada
2

„Przeszywaniem” lub „przekuwaniem” torów nazywano zmianę ich szerokości. Istniał
jeszcze jeden, łatwiejszy sposób dostosowania szerokiego rosyjskiego toru do wagonów o
europejskim rozstawie kół: między dwie szyny toru szerokiego wstawiano trzecią,
zawężającą tor do szerokości europejskiej. Z takiego toru mogły korzystać transporty
szeroko i normalnotorowe. Niestety chroniczny brak szyn zmuszał do pracochłonnego
przeszywania torów (Szychowski, ibid., s. 276).
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przeciętnemu zużyciu amunicji w obrębie całej dywizji, obliczonemu na karabin stanu
bojowego w toku jednodniowej ciężkiej walki. (CAW, sygn. I.310.7.6). Tymczasem np.
obsługa francuskiej armaty polowej 75 mm używanej przez Wojsko Polskie
mogła wystrzelić 60 pocisków w ciągu 12-15 minut.
Wydaje się, że ustalając przewidywane dzienne zużycie amunicji brano
pod uwagę realia w jakich musiała funkcjonować armia; pod względem
zaopatrzenia w amunicję całkowicie uzależniona od importu. W sierpniu 1920 r.
brytyjskie związki zawodowe pod wpływem propagandy bolszewickiej
zablokowały transporty dla Polski. Czesi, pod pretekstem neutralności, zakazali
przewozu przez swoje terytorium materiału wojennego, a w Gdańsku robotnicy
odmawiali wyładunku towarów dla Rzeczypospolitej. Polska musiała stoczyć
Bitwę nad Wisłą dysponując ograniczonymi zapasami amunicji, na których
uzupełnienie nie można było liczyć w najbliższych tygodniach. Warto w tym
miejscu przypomnieć, że jedynym krajem, który pospieszył Polakom z pomocą,
nie pytając nawet o zapłatę, były Węgry, które wysłały do Polski niemal cały
swój zapas amunicji karabinowej (20 mln naboi). Bogatą dokumentację na temat
pomocy udzielanej Polsce zebrał historyk węgierski Endre László Varga (2016).
Według wymienionych wyżej norm dywizja piechoty potrzebowała
dziennie 54 tony amunicji, co wymagało podstawienia 6 wagonów (ładując
amunicję nie wolno było przekroczyć 75% nośności wagonu), brygada jazdy 12
ton (dwa wagony). Ponadto każda jednostka musiała dysponować zapasem kilku
„dni ognia”. Podczas przygotowań do bitwy nad Wisłą, tam gdzie w miejscach
koncentracji wojsk nie było wystarczającej bazy magazynowej, Naczelne
Dowództwo wyjątkowo zezwalało na przechowanie zapasu amunicji w
wagonach kolejowych. Zastrzegano jednak, że należy dążyć …do jak najmniejszej
ilości wagonów zajmujących stale pod amunicję, a więc części ruchomego zapasu, przynajmniej
w obrębie Dyw. tam gdzie inne środki na to zezwalają (kol. tab. i sam.) przełożyć na te
ostatnie w miarę możliwości na stałe, tworząc kolumny am. tab. lub sam. eskortowane przez
personel Parku Uzbrojenia Dywizji (CAW, sygn.. I.310.7.6).
Zebranie przepisowego dziesięciodniowego zapasu amunicji dla
wszystkich jednostek polskich uczestniczących Bitwie nad Wisłą, wymagało
użycia około 1200 wagonów towarowych. Zaopatrzenie w amunicję dodatkowo
komplikowała różnorodność broni w oddziałach polskich. Wprawdzie udało się
ujednolicić broń strzelecką w dywizjach, ale armia nadal używała karabinów
austriackich, angielskich, niemieckich, rosyjskich, kilku typów ciężkich i
ręcznych karabinów maszynowych, szesnastu (!) typów armat i haubic.3

3

Szczegółowo na ten temat p. Andrzej Konstankiewicz (2003, s. 74-81). Na polach bitew
miały miejsce wypadki, kiedy na skutek dostarczenia niewłaściwej amunicji poszczególne
pułki lub bataliony musiały być czasowo wycofywane z walki, ponieważ żołnierz nie miał
czym strzelać.
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Zarządzenie z 3 sierpnia nakazało także zredukowanie zapasów urzędów
gospodarczych dywizji do ilości odpowiadającej dziesięciodniowemu
zapotrzebowaniu i natychmiastowe odesłanie nadwyżek do Centralnego Urzędu
Gospodarczego w Warszawie. Ponieważ ekwipunek był pilnie potrzebny dla
oddziałów ochotniczych i kierowanych na front uzupełnień, zabroniono
trzymania jakichkolwiek jego zapasów w jednostkach i oddziałach. „Magazyny
na kołach” należało zlikwidować a znajdujące się w nich zapasy odesłać do
miejsc wskazanych przez Naczelne Dowództwo. Pod rygorem
odpowiedzialności sądowej zakazano wożenia w wagonach sprzętu zbędnego
np. mebli z ewakuowanych urzędów wojskowych itp. Transporty z zakładami
armijnymi odesłane do miejscowości na głębokich tyłach należało niezwłocznie
rozładować, aby zwolnić tabor kolejowy (Zarządzenia intendentury 4 armii z dn.
3 sierpnia 1920 r., Burnagel, op.cit.).
Przegrupowanie do Bitwy
W związku z przegrupowaniem wojsk do Bitwy nad Wisłą wyznaczono
nowe podstawy etapowe dla poszczególnych armii w miastach posiadających
odpowiednie zaplecze magazynowe, urządzenia stacyjne i dogodne połączenia
kolejowe z frontem. Na podstawach etapowych MSWojsk., w porozumieniu z
Naczelnym Dowództwem, gromadziło niezbędne zapasy. Tutaj także, albo w
pobliskich wyznaczonych przez NDWP miejscowościach, lokowano składnice
sanitarne, weterynaryjne, składy samochodów, warsztaty uzbrojenia, warsztaty
taborowe, szpitale koni Na podstawach etapowych umieszczano Centralne
Stacje Rozdzielcze Armii (CSRA) Każda dywizja, grupa operacyjna,
samodzielna brygada miała obowiązek wysłania oficera łącznikowego do CSRA
w wyznaczonej dla niej podstawie etapowej. Zadanie oficera polegało na
ekspediowaniu zaopatrzenia przydzielonego jednostce, którą reprezentował oraz
informowaniu jej dowództwa o wysłanych transportach (CAW, sygn..
I.310.7.29). Wytyczono linie etapowe do transportu zaopatrzenia z podstaw
etapowych na front. Bliżej frontu zakładano tzw. pomocnicze podstawy
etapowe, do których przewieziono część zapasów, aby w pilnej potrzebie
dostarczyć je walczącym oddziałom bez oczekiwania na transport z podstaw
etapowych.
Dla przyspieszenia ruchu transportów wskazano jako główne linie
rokadowe frontu dwutorowe magistrale: Lwów-Kraków-Warszawa i LwówKraków-Radom. Pomocniczymi liniami rokadowymi były: Rawa RuskaJarosław-Rozwadów-Lublin-Dęblin oraz Rawa Ruska-Jarosław-RozwadówSkarżysko-Koluszki-Warszawa. Jako że linia na Dęblin była przewidziana także
dla transportów ewakuacyjnych, zalecano korzystanie raczej z linii na Warszawę
(CAW, sygn. I.310.7.29).
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Tab. 1. Podstawy etapowe wojsk polskich podczas Bitwy nad Wisłą
Armia
Główna
Pomocnicza Linie dowozu zaopatrzenia na front
podstawa
podstawa
etap.
etap.
1 armia
Łódź
Warszawa
Koleją Łódź-Warszawa
2 armia
Radom
Grójec
Koleją Radom-Lublin, a także kolumnami
samochodowymi, taborowymi oraz kolejką
Warszawa-Góra Kalwaria
3 armia
Tarnobrzeg
Lublin,
Liniami kolejowymi Tarnobrzeg-Lublin,
Jarosław
Tarnobrzeg-Przeworsk-Jarosław
4 armia
Skarżysko
Dęblin,
Liniami kolejowymi Skarżysko-Dęblin
Lublin
Dęblin-Lublin
5 armia
Toruń
Mława,
Liniami kolejowymi Toruń-Mława,
Sochaczew
Toruń-Sochaczew oraz drogą wodną Wisłą do
Modlina
6 armia
Przemyśl
Lwów,
Liniami kolejowymi Przemyśl-Lwów,
Stanisławów Przemyśl-Stanisławów
Sojusznicza Identycznie jak 6 armia
armia
ukraińska
na podstawie: Sprawozdanie…, 1928, s. 18.

Dwie linie rokadowe o dużej przepustowości, uzupełnione przez dwie
lokalne, łączyły południowy odcinek frontu ze środkowym i północnym.
Ułatwiły dowództwu polskiemu przerzucanie oddziałów wzdłuż frontu i
przegrupowanie wojsk do bitwy nad Wisłą, dostarczenie na front wielkiej liczby
uzupełnień, formacji ochotniczych, a także transport żywności, paszy, amunicji
do nowo wyznaczonych głównych i zapasowych podstaw etapowych. Ponieważ
front wkraczał na obszary podległe dyrekcjom kolei państwowych:
warszawskiej, radomskiej, lwowskiej, stanisławowskiej, krakowskiej i gdańskiej,
funkcjonujące tutaj Oddziały Kierownictwa Transportów Wojskowych
(OKTW) podporządkowano szefom kolejnictwa frontów: OKTW Warszawa i
Gdańsk szefowi kolejnictwa Frontu Północnego, OKTW Radom i Kraków
szefowi kolejnictwa Frontu Środkowego, OKTW Lwów i Stanisławów szefowi
kolejnictwa Frontu Południowego (ibid).
Z obszarów zagrożonych inwazją Armii Czerwonej ewakuowano szkoły
wojskowe i obozy szkoleniowe, ośrodki zapasowe pułków piechoty, jazdy i
artylerii wraz z ich kadrą, wyposażeniem, zapasami broni i amunicji, tak aby na
nowych miejscach postoju, położonych na zachód od Wisły i Sanu mogły
możliwie szybko wznowić szkolenie uzupełnień dla frontu. Kolej ewakuowała
także około 30 tys. rannych i chorych żołnierzy wraz z personelem szpitalnym.
Wyznaczone zostały stacje zborne dla Kolumn Transportu Chorych (i rannych)
żołnierzy (dalej KTCh). W pasie Frontu Północnego KTCH należące do frontu
należało kierować do Warszawy na dworce wileński i kaliski, KTCh 1 armii do
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Tab. 2. Wykaz zakładów i urządzeń etapowych armii uczestniczących w Bitwie nad
Wisłą, 14 sierpnia 1920 r. znajdujących się na podstawach etapowych armii lub w
miejscowościach wyznaczonych przez NDWP
1 armia
2 armia
3 armia
4 armia
5 armia
podstawy
etapowe
armii

specjalnie
wyznaczone
miejscowości

Łódź

Radom

Tarnobrzeg

Skarżysko

Toruń

Etap. mag.
żywnościowy.

Etap. mag.
żywnościowy.

Etap. mag.
żywnościowy.

Etap. mag.
żywnościowy.

Etap. mag.
żywnościowy.

Skład amunicji.

Skład amunicji.

Skład
samochodów.

Skład amunicji.

Skład amunicji.

Skład
samochodów.

Skład
samochodów.

Skład
samochodów.

Skład
samochodów.

Składnica
sanitarna.

Ekspozytura
skład. sanitarnej.

Składnica
sanitarna.

Warsztat
uzbrojenia.

Składnica
aptecznoweterynaryjna
Warsztat
uzbrojenia
(tymczasowy)
Pruszków
Pociągi
amunicyjne
nr 111, 112, 113
Warszawa
Warsztaty
taborowe
wspólne z 5
armią Poznań
Szpital koni
Kutno

Składnica
sanitarna.

Warsztat
uzbrojenia.
Pomocniczy
warsztat
samochodowy
Pruszków
Skład amunicji
Grójec
Składnica
sanitarna
Łódź
Warsztaty
taborowe
Kielce
Szpital koni
Żurawica

Warsztat
ruchomy
Samochodowy
Pruszków

Skład
amunicji
Jarosław
Pociągi
amunicyjne
nr 131, 132, 133
na liniach
kolejowych
Warsztat
uzbrojenia
Jarosław
Szpital koni
Barycz-Rejowiec
Pomocniczy
warsztat
samochodowy
Pruszków
Tarnów lub
Dębica

Pociągi
amunicyjne
Nr 141, 142
na linii
Lublin-Dęblin
Warsztaty
taborowe
wspólne z
armią Łódź
Szpital koni
Skierniewice

Pociągi
amunicyjne
nr 152Modlin
nr 151 na
linii ToruńSitzberg
3

Składnica
sanitarna
Kutno
Ekspozytura
składnicy
sanitarnej
Modlin
Szpital koni
Kutno

Na podstawie: CAW, sygn.. I.311.2.419.

Tłuszcza, KTCh 2 armii do Grójca, a 5 armii do Nasielska. W pasie Frontu
Środkowego KTCh frontu kierowano do Radomia, KTCh 3 armii do
Rozwadowa, 4 armii do Lublina, zaś w pasie Frontu Południowego KTCh
frontu do Przemyśla, KTCh 6 armii do Lwowa, sojuszniczej armii ukraińskiej do
Stanisławowa (Zarządzenie…, 1920, s. 68; Bitwa…, 2004). Departament
Gospodarczy MSWojsk. otrzymał zadanie dostarczenia na podstawy etapowe
armii dwudekadowego zapasu prowiantu i paszy: w Toruniu dla 40 tys. ludzi i 19
tys. koni, w Warszawie – (względnie w Łodzi na wypadek gdyby Warszawa
przestała być bazą podstawową dla 1 armii) - dla 100 tys. ludzi i 45 tys. koni, w
Skarżysku dla 50 tys. ludzi i 25 tys. koni, w Tarnobrzegu dla 80 tys. ludzi i 20 tys.
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koni, w Radomiu dla 30 tys. ludzi i 15 tys. koni, w Przemyślu dla 65 tys. ludzi i
30 tys. koni - w tej liczbie mieścił się zapas dla 30 tys. ludzi i 15 tys. koni
sojuszniczej armii ukraińskiej (CAW, sygn.I.310.7.29). Kwatermistrzom frontów
polecono dopilnowanie, aby …bezwzględnie wszystkie zbyteczne armiom do życia
zakłady i urządzenia oraz zapasy… zostały odesłane do centrów ewakuacyjnych,
gdzie miały być natychmiast rozładowane i przekazane do rozporządzenia
organom MSWojsk. (Bitwa…, 2004; Zarządzenie…, 1920, s. 67). Jako centra
ewakuacyjne wyznaczono: dla 1 i 4 armii rejon Łowicz-Łódź-Kutno, dla 3 armii
rejon Radom-Kielce, dla 6 armii rejon Rzeszów-Tarnów-Nowy Sącz(CAW,
sygn.. I.310.7.29). Starano się maksymalnie zwiększyć liczbę taboru kolejowego
przeznaczonego do dyspozycji przewozów operacyjnych. 8 sierpnia szef
kolejnictwa polowego przekazał rozkaz szefa Sztabu Generalnego WP o
natychmiastowym zwolnieniu wszystkich pociągów zajmowanych dotąd przez
dowództwa dywizji, grup operacyjnych, armii i frontów w charakterze pociągów
mieszkalnych i przekazaniu ich do dyspozycji kolei. Za wykonanie rozkazu
odpowiadali osobiście szefowie kolejnictwa armii (CAW, op.cit.).
Uczyniono wiele, aby uniknąć błędów, które w 1919 r. i pierwszej
połowie 1920 r. powodowały zgrzyty i utrudnienia w ruchu transportów
wojskowych. Należały do nich między innymi: szwankujący obieg informacji
(korespondencji), krzyżowanie się i nakładanie kompetencji rozmaitych organów
odpowiadających za transport, stylistyka niektórych rozkazów utrudniająca ich
jednoznaczną interpretację. Starano się, aby polecenie były jasne, nie budzące
wątpliwości, a zakres kompetencji precyzyjnie określony. W cytowanym wyżej
piśmie o organizacji kierownictw kolejowych frontów i armii czytamy: Szefowie
kolejnictwa frontów, armii i referent kolejnictwa zawiadomią natychmiast oficerów
rozdzielczych (łącznikowych) poszczególnych dywizji, do których OKTW i NTW mają
kierować swe zapotrzebowania transportowe, oraz zwrócą im uwagę, że niezależnie od
zgłoszeń i zapotrzebowań skierowanych do wykonawczych władz transportowych (OKTW i
NTW) odpisy tychże bezwarunkowo winni są skierowywać do szefów kierownictwa armii,
których obowiązkiem jest prowadzić w ewidencji i śledzić bieg dotyczących transportów za
pośrednictwem OKTW, względnie NTW (tamże).
10 VIII 1920 r. NDWP wydało rozporządzenie dotyczące organizacji
zaopatrzenia materialnego wojska. Ustalono, że baza zaopatrzeniowa armii
powinna dysponować zapasem amunicji obejmującym 15 dziennych dotacji dla
dywizji piechoty i 5 dotacji dla brygad jazdy, żywności na 30 dni dla koni i ludzi,
zapasem umundurowania w wysokości 10% stanu osobowego armii i adekwatne
do tego zapasy sprzętu saperskiego, motorowego, taborowego środków
czystości, lekarstw, paliw. Dostarczenie takiej ilości zaopatrzenia dla armii
złożonej z trzech dywizji piechoty i brygady jazdy i jej obszaru etapowego
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wymagało wysłania na front około tysiąca załadowanych wagonów.4 W skali
całego frontu obsadzonego w 1920 r. przez 21 dywizji, 9 brygad jazdy i szereg
mniejszych oddziałów (lotnictwa, wojsk kolejowych, etapowych, broni
pancernej, które były przydzielane armiom w zależności od potrzeb i nie ujęto
ich w rozporządzeniu z 10 sierpnia) oznaczało to, że dla wypełnienia składów
armijnych należy wyekspediować ponad 8 tys. wagonów. Niezależnie od bazy
zaopatrzeniowej armii, każda dywizja i samodzielna brygada miała własne
magazyny zaopatrzenia. Według przytoczonego wyżej dokumentu zgromadzenie
zapasów dla bazy zaopatrzenia czteropułkowej dywizji piechoty wymagało ok.
90-100 wagonów ładunku, a dla trzypułkowej brygady jazdy 16 wagonów. W
przeliczeniu na dywizje i brygady jazdy Wojska Polskiego oznaczało to
konieczność zatrudnienia do transportu dodatkowo ok. 2300 wagonów.
Zapewnienie siłom zbrojnym aprowizacji oraz zapasów amunicji, paliwa
i innych środków pozwalających na prowadzenie walki przez około 2 tygodnie,
wymagało podstawienia do załadunku 10,3-10,4 tys. wagonów (nie licząc
potrzeb sojuszniczej armii ukraińskiej). Dziennie wojska frontowe zużywały
ładunek ok. 750 wagonów, przy czym liczba ta mogła wzrastać znacząco w
okresie intensywnych walk z powodu dużego zużycia sprzętu i amunicji. Przy
powyższych wyliczeniach za podstawę przyjęto ładowność ówczesnego wagonu
kolejowego, ponieważ kolej była podstawowym środkiem transportu
zaopatrzenia. Kolejnictwo polskie używało wówczas taboru ogromnie
zróżnicowanego od wagonów pochodzących z lat siedemdziesiątych XIX w. po
nowoczesny tabor wytworzony w latach wojny światowej. Ładowność i
pojemność wagonów była mocno zróżnicowana, podobnie jak ciężar i objętość
różnych rodzajów ładunku: metr sześcienny siana był wielokrotnie lżejszy od
metra sześciennego amunicji.5
Artyleria w obronie Przedmościa i I armia
Nie wszystko przebiegało w takim tempie i sprawności jakich wymagało
groźne położenie. Znaczące opóźnienia w zaopatrzeniu odnotowano między
innymi podczas przygotowań do obrony Warszawy. Przyczyna leżała w częstych
zmianach planów, utrzymującej się długo niepewności co do składu załogi
4

Obliczone na podstawie: CAW, sygn. I.300.27.24. Dokument nie wymienia wojsk
etapowych, ale zawiera rubrykę „inne potrzeby” zaspokajane przez 250 wagonów; można
zakładać, że mieszczą się w nich potrzeby wojsk etapowych.
5
Zwłaszcza pokrycie zapotrzebowania na amunicję artyleryjską wymagało dużej liczby
wagonów. Była ona ładunkiem ciężkim – jeden pocisk działa lekkiego ważył 7,5-8 kg, działa
ciężkiego, zależnie od kalibru – od 10,5 do 45 kg.. Przepisy nakazywały przy ładowaniu
amunicji wykorzystywać nie więcej niż 2/3 ładowności wagonu. Przy średniej ładowności
wagonów towarowych używanych wówczas przez koleje polskie oznaczało to, że jeden
wagon może pomieścić ok. 8,5-9 ton amunicji. Jedna bateria lekka wystrzeliwała w ciągu
dnia intensywnych walk 800-1000 pocisków, czyli ładunek wagonu kolejowego.
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trójkąta Modlin-Zegrze-Warszawa, oraz zbyt pośpiesznie, jak się wydaje,
podjętej decyzji ewakuowania ze stolicy magazynów Departamentu Uzbrojenia
wraz z amunicją dla artylerii. Gubernator Warszawy gen. Franciszek Latinik
oczekiwał dostarczenia amunicji przez Dowództwo Okręgu Generalnego
Warszawa (dalej DOGen.) (Rozkaz…, 1920, s. 42). Długo nie składano jednak
zapotrzebowania na amunicję, ponieważ z uwagi na zmieniające się plany trudno
było ustalić liczebność artylerii obrony. 5 sierpnia szef Departamentu
Uzbrojenia gen. Antoni Kaczyński wystosował do Gubernatorstwa pismo z
wnioskiem, aby w związku z ewakuacją amunicji działowej wydano jeszcze tego
dnia rozkaz nakazujący artylerii przeznaczonej do obrony Modlina-ZegrzaWarszawy uzupełnienia zapasów amunicji do wysokości 240 strzałów na armatę
lekką, 160 strzałów na armatę i haubicę 105 mm i 120 strzałów na haubicę
ciężką. I tym razem zapotrzebowanie nie wpłynęło, gdyż do 6 sierpnia trwała
organizacja dowództwa artylerii Gubernatorstwa, a dopiero ono mogło
przedstawić wykaz baterii obrony. Gen. Kaczyński z własnej inicjatywy zarządził
sprowadzenie do Warszawy amunicji do dział austriackich i francuskich z
DOGen. Kraków i DOGen. Kielce, oraz do dział niemieckich z DOGen.
Poznań. Mimo, że nakazano „pilne” wysłanie transportów z amunicją, przybyły
one do Warszawy dopiero 16 sierpnia, już po odparciu uderzenia Armii
Czerwonej na stolicę. Dopiero 8 i 9 sierpnia Gubernatorstwo złożyło
zapotrzebowanie na 9100 pocisków do armat franc. 75 mm, 1320 do dział 77
mm, 286 do dział franc. 155 mm. Amunicję ściągano do Warszawy
pospiesznymi transportami operacyjnymi. W piśmie gen. Norwid-Neugebauer z
24 VIII 1920 r. znajdujemy informację, że w chwili rozpoczęcia walk o
Warszawę w czołówkach amunicyjnych artylerii znajdowało się łącznie 47750
pocisków. Z tego 11860 przypadało na armaty włoskie 149 mm i moździerze
włoskie 210 mm tworzące artylerię najcięższą, których nie było na pozycjach.
Natomiast do 58 nowoczesnych armat francuskich 75 mm posiadano tylko
10240 pocisków (176 na działo), liczbę jaką armaty mogły zużyć w ciągu
jednego dnia walk.6 Czołówki w Wawrze i Rembertowie w ogóle nie miały
amunicji. Nie posiadano także amunicji do niektórych typów dział i haubic
austriackich i niemieckich. Zasadniczo tylko zaopatrzenie dla dział franc. 155 i
120 mm. była zadowalające. Gen. Norwid-Neugebauer stwierdził w konkluzji:
…przygotowania przyczółka Warszawa-Modlin-Zegrze pod względem uzbrojenia i
wyposażenia w amunicję było nieodpowiednie i zagrażało katastrofą (Bój na przedmościu…,
1934).
W koncepcji Naczelnego Wodza, obsada przedmościa Warszawy,
dobrze wyposażona w techniczne środki walki, miała zatrzymać i wykrwawić
wojska Tuchaczewskiego, zanim ruszy polska kontrofensywa znad Wieprza.
6

Obliczono na podstawie danych zawartych w zestawieniu zamieszczonym w: Bój na
przedmościu..,1934, s. 65.
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Liczono, że duża jak na warunki wojny polsko-rosyjskiej koncentracja artylerii
na przedmościu (ponad 200 dział), rozpęta „huragan ognia”, który załamie
szturm Armii Czerwonej. Jednak przy takich rezerwach amunicji z pewnością
nie byłoby to możliwe. W dniach 13-15 sierpnia artyleria polska odgrywała
stosunkowo niewielką rolę w walkach. Dopiero 16 sierpnia, czyli w dniu kiedy
przybyły do Warszawy transporty amunicji artyleryjskiej wysłane przez DOGen.
Poznań, Kielce i Kraków, pokazała swoje możliwości, rozbijając ogniem około
dwudziestu baterii koncentrację trzech pułków nieprzyjaciela w rejonie wsi
Mokre. Może zatem nie tylko kłopoty z łącznością, szeroko opisane w
literaturze przedmiotu, ale i obawa przed zużyciem szczupłych zapasów
amunicji była powodem, dla którego w pierwszych trzech dniach walk o
Warszawę nie stosowano planowanego „huraganu ognia” i raczej oszczędnie
używano artylerii.
Pozostaje pytanie, dlaczego gen. Latinik, jako gubernator wojenny
stolicy, nie wykorzystał swoich uprawnień dla zabezpieczenia odpowiedniej
ilości amunicji artyleryjskiej dla obrońców warszawskiego przedmościa. Analiza
bazy źródłowej wskazuje, że na prowadzonych w pierwszej połowie sierpnia
przygotowaniach do odparcia inwazji Armii Czerwonej, odcisnęły swoje piętno
ogromny pośpiech, napięcie, nerwowość i wielość realizowanych zadań.
Pamiętajmy, że wszystkie prace wykonywano w pośpiechu, w obliczu prącego
naprzód nieprzyjaciela. Nie usprawiedliwia to zaniedbań, zwłaszcza tak
oczywistych, i chaosu wkradającego się w przygotowania do walki, ale pomaga
zrozumieć ich przyczyny. Warszawa, z największym na ziemiach polskich
węzłem kolejowym, licznymi liniami wąskotorowymi, magazynami, szpitalami,
piekarniami, przemysłem i rzemiosłem była podczas Bitwy nad Wisłą głównym
węzłem komunikacyjnym dla wojsk Frontu Północnego i zapleczem
logistycznym dla 1 armii. Jednostki tej armii znalazły się pod względem
zaopatrzenia w sytuacji uprzywilejowanej. Przybyły na przedmoście warszawskie
wraz ze swymi taborami i zakładami gospodarczymi, mogły korzystać z
zasobów zgromadzonych w stolicy i jej zaplecza technicznego. Linia frontu
przebiegała od kilkunastu do 30-40 km od centrów zaopatrzenia, a dobrze
rozwinięta sieć dróg i linii kolejowych skracała czas dowozu ładunku do
walczących oddziałów (Tarczyński, red., 1995; Bój na przedmościu…, rozdział VI).
Na dworcu Gdańskim i na Cytadeli utworzono magazyny amunicyjne do
przyjmowania transportów dochodzących z Kielc, Poznania, Łodzi i Krakowa.
Z magazynów trzy pociągi amunicyjne rozwoziły amunicję do czołowych
punktów rozdzielczych 1 armii w Zegrzu, Markach i Rembertowie. Ponadto na
Pradze stał do dyspozycji dowódcy 1 armii pociąg amunicyjny z dwudniową
rezerwą dla wszystkich jednostek armii. Do transportu ludzi i wszelkiego
rodzaju zaopatrzenia przygotowano praskie kolejki wąskotorowe na liniach
Praga Most-Jabłonna, Praga Stalowa-Pustelnik-Radzymin, Praga Most-Falenica.
Cztery pociągi wąskotorowe opatrzono znakami Czerwonego Krzyża i
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przeznaczono do ewakuacji rannych, zapewniając im personel medyczny, zapasy
opatrunków i lekarstw. Stacje końcowe wyznaczono w pobliżu przewidywanej
linii frontu, tak aby ranni możliwie szybko trafiali do wagonów. W trakcie
obrony warszawskiego przedmościa, kiedy front przesuwał się bliżej Warszawy,
wąskotorówki odbierały rannych wprost z pola walki, pod ogniem
nieprzyjaciela. Ich personelowi niejeden żołnierz zawdzięcza prawdopodobnie
życie, bowiem transport taborem konnym do szpitali stołecznych zabierał cały
dzień, kolejka dostarczała tam rannych w ciągu godziny.7 Kolejka kursująca na
trasie Warszawa-Góra Kalwaria służyła do przewożenia amunicji z magazynów
stołecznych do Góry Kalwarii dla 4 DP, która wchodziła w skład 2 armii i
dozorowała środkową Wisłę. Rozkaz NDWP z 15 VIII nakazał
skoncentrowanie jednej brygady 4 DP w Górze Kalwarii, aby w razie
konieczności mogła być szybko przerzucona kolejką wąskotorową do Warszawy
dla wzmocnienia obrony stolicy lub 5 armii gen. Sikorskiego. (CAW, sygn.
I.341.1.190; I.301.7.100). Dworzec Wileński (zwany wówczas Petersburskim)
pełnił funkcję stacji rozdzielczej 1 armii, tutaj ulokowano także szpital
ewakuacyjny armii. Kierownictwo Transportów Wojskowych urządziło swoje
ekspozytury w Wawrze, na stacji Praga Stalowa i przy moście Kierbedzia.
Warszawska dyrekcja kolejowa poczyniła przygotowania, aby w przypadku
powodzenia polskiej kontrofensywy jak najszybciej uruchomić kolejową sieć
łączności na wyzwalanych terenach. W tym celu sformowano pięć pociągów
pogotowia telegraficznego, z personelem technicznym, sprzętem i narzędziami,
które stały w pogotowiu na stacjach Warszawa Główna i Warszawa Gdańska.
12 sierpnia szefostwo kolejnictwa 1 armii przejęło kierowanie ruchem
kolejowym na prawym brzegu Wisły. Z Pragi przeniesiono na lewy brzeg Wisły
cały tabor kolejowy, pozostawiając tylko wagony niezbędne dla obsługi
oddziałów wojska, konieczne do ewakuacji zapasów i naprawiane w warsztatach
kolejowych. Według zestawień z 16 sierpnia na stacjach Praga, Marki, Warszawa
Wileńska, Stacja Brzeska (dzisiejsza Warszawa Wschodnia na prawym brzegu
Wisły) znajdowało się 2430 wagonów i 57 czynnych parowozów. Zestawienia
nie uwzględniały ok. 350 wagonów znajdujących się w naprawach, taboru
stojącego na kilku mniejszych stacjach na obszarze warszawskiego przedmościa
bronionego przez 1 armię oraz taboru kolejek wąskotorowych.8
Reasumując, system dowozu zaopatrzenia ze stołecznych magazynów do
oddziałów broniących warszawskiego przedmościa, a także system ewakuacji
rannych, zbudowano w oparciu możliwości stołecznego węzła kolejowego. Nie
wszystkie prace organizacyjne zdążono zakończyć przed uderzeniem Armii
7

O organizacji służby sanitarnej i wykorzystaniu wąskotorówek do ewakuacji rannych na
warszawskim przedmościu p. relacja Jana Bularskiego, lekarza wileńskiego pułku strzelców
(CAW, sygn. I.400.1505/B).
8
Obliczono na podstawie: Bitwa Warszawska…, 1920, s. 794-795.

- 24 -

Odziemkowski, J., 2020. Przygotowanie logistyczne Bitwy nad Wisłą,
Przegląd Geopolityczny, 33, s. 9-32.

Czerwonej, niemniej logistyka na obszarze przedmościa działała poprawnie.
Błędem było natomiast dopuszczenie do tego, aby prąd ewakuacji porwał ze
sobą część magazynów amunicyjnych. W przypadku dłużej trwających walk i
silnego naporu przeciwnika fakt ten mógł postawić obrońców w trudnym
położeniu. Na szczęście dla strony polskiej, Armia Czerwona miała własne
poważne problemy logistyczne, spowodowane nie tyle odległością od baz
zaopatrzenia – co najczęściej podnosi literatura przedmiotu – ile umiejętnym
niszczeniem linii kolejowych przez wycofujących się polskich saperów i wojska
kolejowe. W trakcie walk o Warszawę również nieprzyjaciel odczuwał brak
amunicji artyleryjskiej; w bateriach XVI Armii Sołłohuba racjonowano pociski,
zaś grupa artylerii ciężkiej przeznaczona do ostrzeliwania stolicy Polski w ogóle
nie weszła do akcji.9
Zaopatrzenie pozostałych armii
Zachowane relacje i dokumenty wskazują, że znacznie gorzej
funkcjonowała logistyka na odcinku 2 armii gen. Roi nad środkową Wisłą.
Dywizje 2 armii zajmowały szerokie odcinki obrony, a niektóre ich zakłady
gospodarcze w trakcie odwrotu za Wisłę utraciły kontakt z macierzystymi
jednostkami. Dotkliwie odczuwano brak rokadowej linii kolejowej na tyłach.
Armia nie dysponowała także kolumnami samochodów ciężarowych.
Przychodzące zaopatrzenie odbierały tabory konne, co znacząco opóźniało
dostawy dla oddziałów rozrzuconych na szerokim froncie. Inną przyczyną
kłopotów było, jak się wydaje, zatłoczenie stacji i linii kolejowych dużą liczbą
rozmaitych transportów ewakuacyjnych wypychanych pospiesznie ze
wschodniego brzegu Wisły na zachodni. Wprowadziło to sporo chaosu i
zamieszania. Za przykład służyć mogą podejmowane przez intendenta 4 DP St.
Burnagela poszukiwania zagubionego w ostatniej fazie odwrotu Urzędu
Gospodarczego i piekarni polowej dywizji: W dniu 14 VIII rozpocząłem
urzędowanie w centrali pocztowej od rana. Depesza skierowana do delegata Intendentury 4
armii w Skierniewicach por. Głębskiego z zapytaniem, czy znajdują się tam U.G. (Urząd
Gospodarczy – przyp. aut.) i piekarnia polowa 4 dywizji piechoty pozostała bez
odpowiedzi. Wywiad telefoniczny nie dał wyników, tak samo telegramy do dowództwa dworca
w Skierniewicach, Skarżysku i Radomiu. Wreszcie koło południa otrzymałem depeszę od
wysłanego ppor. Gościńskiego z Tomaszowa: <Urząd Gospodarczy znajduje się w Kielcach,
ewentualnie w Jędrzejowie, obecnie jestem w Tomaszowie ponieważ pociągi w kierunku
Skarżyska chwilowo wstrzymane>. Wysłałem więc depeszę do Kielc i Jędrzejowa bez
skutku. Dopiero w dniu 16 VIII depeszował ppor. Gościński, że urząd gospodarczy
9

Grupa ta, posiadała 34 działa, ale w jaszczach pozostało po kilkanaście pocisków. Do
końca walk o Warszawę nie doczekała się obiecanego transportu amunicji. Podczas odwrotu
została rozbita 20 VIII pod Milejczycami przez 4 BJ (Bobrownicki-Libchen, 1931; J.
Odziemkowski, 1992, s. 9-11).
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odnalazł w Lublinie. Piekarnię polową odnaleziono 15 sierpnia; okazało się, że
wbrew ustaleniom została skierowana do dalszego odwrotu poza Skierniewice.
W efekcie żołnierze otrzymali chleb dopiero 16 sierpnia. Urząd Gospodarczy
dołączył do dywizji dopiero 22 sierpnia w Nasielsku (Burnagel, 1931, s. 14-16).
Opóźniał się transport amunicji którą dla 4 dywizji miała dowieźć ze
stołecznych magazynów do Góry Kalwarii kolejka wąskotorowa. 13 sierpnia
dywizyjne rezerwy amunicji spadły do zera – pozostał tylko szczupły zapas
znajdujący się w dyspozycji oddziałów. Do 13 sierpnia dywizja nie otrzymała
także spodziewanej dostawy umundurowania i obuwia; komunikat operacyjny 2
armii informował, że …żołnierze w większej części chodzą w strzępach i boso (CAW,
I.341.1.190). 2 DP Leg. miała zaopatrywać się w prowiant i amunicję w
Radomiu lub w Dęblinie. Rozkaz operacyjny dowództwa 2 armii z 15 sierpnia
wskazuje, że do tego dnia zaopatrzenia jeszcze nie dostarczono, podobnie
zresztą jak obiecanych dostaw amunicji z Warszawy dla 4 dywizji. Trudno dziwić
się zniecierpliwieniu dowódcy armii, który nakazał natychmiastowe wysłanie
oficerów celem uregulowania spraw zaopatrzenia (tamże).
Zdołano natomiast zabezpieczyć niezbędne dostawy dla wojsk
koncentrujących się nad Wieprzem. Oddziały 14 dywizji piechoty, która w
pierwszej fazie polskiej kontrofensywy miała uderzyć z rejonu Dęblina na Mińsk
Mazowiecki, po ciężkich marszach odwrotowych zaznały pod Dęblinem dawno
nie widzianego luksusu: regularnego odżywiania i gorących posiłków. Podobnie
jak 4 DP, również 14 dywizja przejściowo „utraciła” swój Urząd Gospodarczy,
który porwany gorączką ewakuacyjną odjechał do Jędrzejowa, ale pułki
otrzymywały dostawy prowiantu i paszy, uzupełniane dodatkowo przez zakupy
u miejscowej ludności. Do dywizji nadeszła także duża partia nowych
drelichowych mundurów, lepszych na skwarne dni lata od mocno
sfatygowanego umundurowania sukiennego, oraz transport trzewików
żołnierskich, który pozwolił wymienić najbardziej zniszczone obuwie. Do
szeregów wcielano kompanie marszowe przysyłane przez bataliony zapasowe z
Wielkopolski i ochotników z Kongresówki.10
Do Dęblina, który ze swymi magazynami i stacją kolejową stał się
zapleczem logistycznym dla wojsk 4 armii gen. Leonarda Skierskiego, ściągano
koleją transporty zaopatrzenia, rozsyłane następnie partiami do poszczególnych
dywizji. W zapisie rozmowy przeprowadzonej o północy 13/14 sierpnia między
płk Tadeuszem Piskorem szefem Oddziału III Naczelnego Dowództwa i kpt.
Nałęcz-Korzeniowskim z Adiutantury Generalnej i Kwatery Głównej
Naczelnego Wodza odnajdujemy szereg informacji na ten temat. I tak 13
sierpnia centralna stacja rozdzielcza 4 armii otrzymała 10 cystern benzyny,
cysternę oliwy, 1,5 tony smarów, 500 kg karbidu, 1000 kg nafty, z Warszawy
10

Duże uzupełnienia otrzymały także inne dywizje 4 armii; stan liczebny armii zwiększył
się w ciągu trzech dni o jedną czwartą (Borkiewicz, 1925, s. 190).
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odszedł do Dęblina transport artylerii oraz radiostacja Nr 17 dla 4 armii, w
Pruszkowie trwał załadunek do wagonów trzech baterii 5 pułku artylerii
polowej, których w Dęblinie można było oczekiwać w dniu 15 sierpnia. W
drodze do twierdzy dęblińskiej znajdował się transport 8 tys. pocisków do armat
włoskich 14 pułku artylerii polowej, szykowano do wysłania eszelony z IV
brygadą piechoty Legionów, z uzupełnieniami dla 14 i 16 DP i XII brygady
piechoty. Na dęblińskie lotnisko przerzucano 3 eskadrę lotniczą z Chełma (8
samolotów) oraz 10 eskadrę lotniczą (10 samolotów). W Dęblinie trwało
przygotowywanie szpitali na przyjęcie dużej liczby chorych i rannych żołnierzy
pacjentów 4 armii (CAW, sygn.. I.342.1.177).
Transporty ekwipunku żołnierskiego dotarły także do pozostałych
jednostek 3 armii.11 Nie pokryły wszystkich braków, bowiem przed Bitwą nad
Wisłą nie nadeszły do Polski dostawy z zachodu, a wyniszczony przemysł
krajowy, borykający się dodatkowo z niedostatkiem surowców, mógł je zastąpić
tylko częściowo. W tej samej sytuacji znalazła się 5 armia gen. Sikorskiego,
której w przededniu bitwy nad Wkrą do wymiany zniszczonego wyposażenia
brakowało między innymi: 20 tys. par trzewików żołnierskich, 20 tys. płaszczy,
30 tys. bluz, 30 tys. spodni, 25 tys. kompletów bielizny, 20 tys. ładownic, 20 tys.
plecaków, 20 tys. chlebaków, 20 tys. pasów głównych. 3 armia (80 tys.
żołnierzy), sygnalizowała pod koniec Bitwy nad Wisłą brak m.in. 20 tys.
kompletów umundurowania, 10 tys. kompletów bielizny, 2 tys. par butów
(Tarczyński, red., 1996; Komunikat…, 1920).
Lepiej wyglądało zaopatrzenie w amunicję; 4 armię zaopatrywały składy
amunicji w Skarżysku, 3 armię składy w Jarosławiu. Z zachowanych relacji
wynika, że amunicja przyszła na czas, w wystarczającej ilości, a ruszając do
kontrofensywy żołnierze otrzymali znacznie większy niż zazwyczaj przydział
naboi do karabinów i broni maszynowej.
Dla wojsk zgrupowanych do kontrofensywy przygotowano w Dęblinie
dwa pociągi sanitarne po 50 wagonów. Miały one posuwać się za nacierającymi
oddziałami liniami Dęblin-Mińsk i Dęblin Łuków. Opracowano także plan
obsadzania stacji na wyzwalanych terenach personelem kolejowym (podczas
ewakuacji większość kolejarzy ewakuowano) i usuwania zniszczeń, tak aby koleje
mogły niezwłocznie przystąpić do pracy i dowozić zaopatrzenie dla oddziałów
frontowych (CAW, I.341.1.178).
Bazą zaopatrzenia 5 armii był Modlin. Tutaj jednostki miały pobierać
amunicję i prowiant. Na potrzeby armii przygotowano dwa pociągi amunicyjne
oraz pociąg żywnościowy. Urząd Gospodarczy Twierdzy Modlin i pociąg
11

Jedynie 1 DP Leg., która zdążała nad Wieprz po stoczonej 8 sierpnia zwycięskiej bitwie
pod Świniuchami (na południowy zachód od Łucka), przybywszy na miejsce koncentracji w
ostatniej chwili, nie zdążyła odebrać przysłanego przez dowództwo armii ekwipunku, ani
uzupełnić zapasów żywności i amunicji (Borkiewicz, 1929, s. 762).
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żywnościowy dysponowały wszystkimi artykułami z wyjątkiem chleba, który
dowożono z Centralnego Urzędu Gospodarczego na Pradze. Gorzej wyglądała
organizacja zakładów gospodarczych w dywizjach pospiesznie formowanej
armii. Zakłady zreorganizowanej po ciężkich walkach odwrotowych 9 DP
znajdowały się 15 sierpnia za Wisłą w rejonie Sochaczewa. Brygady dywizji,
ruszając do bitwy nad Wkrą, dysponowały tylko szczupłym zapasem amunicji i
żywności w taborach bojowych. Zakłady 18 DP dopiero docierały do Modlina.
W stadium organizacji znajdował się aparat gospodarczy Dywizji Ochotniczej.
Aby usprawnić dowóz zapatrzenia do jednostek dowództwo 5 armii,
rozpoczynając 14 sierpnia bitwę nad Wkrą, przydzieliło 18-tej dywizji piechoty
sześć samochodów ciężarowych, sześć kolejnych otrzymała dywizja jazdy gen.
Karnickiego. Grupa gen Zarzyckiego dysponowała kolumną samochodową nr
87. Pozostałe jednostki 5 armii: 17 DP, Dywizja Ochotnicza, XVIII brygada
piechoty, Brygada Syberyjska pobierały zaopatrzenie wyłącznie taborami
konnymi (Bitwa Warszawska…, 1995, s. 54-56; Izdebski, 2000, s. 67-68;
Zakrzewski, 2016, s. 328, 333).
Na obecnym etapie badań stosunkowo niewiele wiemy o
funkcjonowaniu transportu samochodowego w pierwszej dekadzie sierpnia 1920
r. Podczas odwrotu wojska samochodowe straciły wiele sprzętu, głównie na
skutek kiepskiego stanu samochodów i niedostatecznego zaplecza technicznego.
Mimo to w lipcu przewiozły 27 tys. ton ładunku. 8 sierpnia sekcja
samochodowa NDWP zlikwidowała dotychczasowy system przydzielania
kolumn samochodowych poszczególnym dywizjom; odtąd wszystkie kolumny
przydzielone danej armii podlegały wprost jej dowództwu i to ono decydowało
gdzie w danej chwili będą najbardziej przydatne. Był to niewątpliwie system
bardziej elastyczny, który pozwalał uwzględniać zadania i potrzeby
poszczególnych dywizji, a także układ sieci komunikacyjnej. Zastrzeżono, że
kolumny samochodów ciężarowych mają być używane wyłącznie do przewozu
żywności i amunicji; traktowano je jako „przedłużenie linii kolejowych”. Rozkaz
przydzielał: 1 armii kolumnę osobową nr 1, kolumny sanitarne nr 31 i 63,
kolumny ciężarowe nr 11, 13, 14, 28, 76, 612, 2 armii - kolumnę osobową nr 2,
kolumnę sanitarną nr 82, kolumny ciężarowe nr 32, 78, 79, 250, 300, 610, 3
armii - kolumnę osobową nr 3, kolumnę sanitarną nr 3, kolumny ciężarowe nr
10, 22, 26, 27, 100, 4 armii - kolumnę osobową nr 4, kolumnę sanitarną nr 33,
kolumny ciężarowe nr 1, 8, 16, 25, 77, 5 armii - kolumnę osobową nr 5,
kolumnę sanitarną nr 5, kolumny ciężarowe nr 5, 6, 23, 87, 200.
W rozkazie uprzedzono, że zapas samochodów ciężarowych w kraju jest
wyczerpany. Sprzęt należy „jak najdalej oszczędzać” i używać go umiejętnie
podczas każdej akcji. Stan techniczny pojazdów pozostawiał wiele do życzenia;
większość wymagała napraw i przeglądów. Niektóre, najbardziej zdezelowane
maszyny rozbierano, aby pozyskać części niezbędne do naprawy pozostałych. W
zbiorach CAW/WBH nie odnaleziono danych o przewozach dokonanych przez
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wojska w pierwszej połowie sierpnia. Podczas Bitwy nad Wisłą do transportu
wojskowego wykorzystywano również tabor samochodowy znajdujący się w
dużych miastach. Z powodzeniem użyto m.in. autobusów warszawskich, które
przewoziły żołnierzy i amunicję podczas obrony stolicy. Kolumna autobusów
była wykorzystana także w dalszej fazie Bitwy nad Wisłą, podczas pościgu za
nieprzyjacielem. Daje to podstawy do przypuszczenia, że podczas przygotowań
do Bitwy przewozy transportu samochodowego mogły być zbliżone do
wyników z lipca i czerwca i sięgały kilkunastu tys. ton ładunku. Są to dane
szacunkowe, aktualnie niemożliwe do zweryfikowania w oparciu o materiał
źródłowy. W porównaniu z przewozami towarowymi kolei rzędu stu
kilkudziesięciu tys. ton, transport samochodowy może wydać się niewielki.
Docierał jednak tam gdzie nie dochodziły pociągi, do jednostek
skoncentrowanych z dala od węzłów komunikacyjnych lub wprost na linię walk.
To sprawiało, że był cennym uzupełnieniem transportu kolejowego
(Odziemkowski, 2006, s. 165-180).
Mówiąc o przygotowaniach logistycznych do Bitwy nad Wisłą wypada
uwzględnić jeszcze jeden, nieuchwytny w liczbach, ale bardzo istotny czynnik.
Jest nim pomoc materialna społeczeństwa dla wojska. Pomoc powszechna i
udzielana w najrozmaitszych formach: przez zbiórki lekarstw, bielizny, odzieży,
papierosów, prowiantu, elementów żołnierskiego ekwipunku, organizowanie
herbaciarni i punktów wyżywienia w miastach i na stacjach kolejowych,
wysyłanie paczek dla żołnierzy, obdarowywanie idących na front itd. Zachowały
się dane o efektach zbiórek prowadzonych przez niektóre organizacje społeczne
i Obywatelskie Komitety Obrony Państwa, ale jest to tylko część pomocy jakiej
społeczeństwo armii udzieliło. Abstrahując od wartości materialnej, pomoc ta
miała ogromny walor moralny, którego ślady oddziaływania znajdujemy w
zachowanych relacjach i dziennikach żołnierskich. Wojsko poczuło, że jego
walkę z najazdem wspiera całe bez mała społeczeństwo. To dodawało sił do
znoszenia trudów wojennych i wzmacniało determinację.
* * *
W ciągu niespełna dziesięciu dni sierpnia 1920 r. dowództwa i służby
odpowiedzialne za zabezpieczenie logistyczne sił zbrojnych wykonały ogromną
pracę. W warunkach odwrotu, ewakuacji, wdzierania się nieprzyjaciela do
centrum kraju, potrafiły one przenieść znad Bugu za Wisłę system
zaopatrywania wojska z wszystkimi urządzeniami i zakładami, uruchomić jego
działanie na nowym terenie, zabezpieczyć dla wszystkich armii nowe podstawy
etapowe z niezbędnym zapleczem magazynowym, wyznaczyć trasy dowozu
zaopatrzenia dostosowane do nowej linii frontu i miejsc koncentracji wojsk. Nie
uniknięto błędów, przejawów bałaganu, chaosu, wątpliwych decyzji, niemniej
jako całość, system zaopatrzenia zadziałał sprawnie. Oddziały frontowe
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otrzymały na czas środki niezbędne do prowadzenia walki. Nadal sygnalizowano
wiele braków, ale nie miały one istotnego wpływu na gotowość bojową wojska.
Dzienniki i relacje żołnierzy wskazują, że obok powszechnie widocznego
wsparcia społeczeństwa i napływu ochotników, właśnie dawno nie widziane
duże dostawy ekwipunku, oporządzenia, obuwia, amunicji niezwykle pozytywnie
wpływały na nastroje w szeregach.
Przedstawiony w skrócie system zaopatrzenia wojska zdał egzamin także
podczas Bitwy nad Wisłą. Ułatwił utrzymanie niezwykle wysokiego tempa
polskiej kontrofensywy, które spowodowało, że przegrana bitwa zamieniła się w
pogrom wojsk Frontu Zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego.
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Logistic preparation of the Battle of the Vistula
Logistic preparation is one of the factors determining the fate of war battles.
The article presents the situation of the Polish army in the supply of ammunition, food,
fuel, equipment and other materials during preparation and during the Battle of the
Vistula itself. Based on the literature, and especially the documents collected in the
Central Military Archive of the Military Historical Office, the conditions in which the
army supply system was organized during the retreat and evacuation in the face of the
advancing Red Army were reconstructed. Particular emphasis was placed on the
operation of the railway, supply of ammunition, and preparations for defending the
outskirts of Warsaw. The short distance between sources of supply and places of
fighting, as well as good organization of transport during the battle, contributed greatly
to the historic victory of the Polish army.
Key words: ammunition, provisioning, Battle of the Vistula, railways, army
supply.
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NATO AND CSTO: THE GAME
OF POWER AND INTERESTS

Abstrakt:
Artykuł przedstawia układ sił pomiędzy Organizacją Traktatu
Północnoatlantyckiego a Organizacją Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego w
odniesieniu do interesów geopolitycznych obu sojuszy polityczno-wojskowych. W
badaniach potęgi gospodarczej, wojskowej i geopolitycznej wykorzystano metody
polskiej szkoły potęgometrycznej. Prezentowane wyniki badań oparto na aktualnych
danych empirycznych. Konkluzje wskazują na ilościowe i jakościowe dysproporcje w
układzie sił oraz oceniają ich wpływ na realizację interesów geopolitycznych obu
organizacji
Słowa kluczowe: NATO, WNP, OUBZ, geopolityka, potęgometria, potęga
gospodarcza, potęga wojskowa, potęga geopolityczna.

Introduction
The rising tension in political-military relations between the West and
Russia is taking on the symptoms of the new Cold Warwith the more advantage
of struggling over cooperation. The game of power and interests between the
two West and East military alliances, the North Atlantic Treaty Organization
(NATO) and the Collective Security Treaty Organization (CSTO) is an
important factor in the study of the international security system. The both
alliances are increasing their power to successfully implement adopted
geostrategic goals. The economic, military (conventional) and geopolitical power
of these two military alliances as well as their permanent member states are
calculated according to the methodology of powermetrics (Białoskórski,
Kiczma, Sułek, 2019, p. 7; 2020)1.
1

Powermetrics is a new term, introduced by the Polish scientist Mirosław Sułek, combining
two concepts –“power” and “metric”. It has been adopted on the ground of Polish science.
Powermetrics is the applied science dealing with measurements, assessments and evaluation
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The states are rivaling about the possible best position in the hierarchy
(ranking) of the international system. This rivalry is a so-called ‘zero-sum game’,
where winning of one side is a loss the other side with the same size. A global
power is always equal to a one hundred percent, while the ratio of power of
states is constantly changing. To get the best possible position in the
international system states have to maximize their power. It depends on the
state’s geostrategy and will and political determination to achieve assumed
national interests (goals). Such interactions (clash) of national interests are
determined by the political system (authority) and the implementation
conditions. Thus, states has to calculate the possibility of pursuing their national
interests according to their power and will of society (in democratic system) or
hard decision of leader(s) (in an autocratic regime). It is also limited by the
global energy resources and takes two forms: (1) cooperation (trade resources)
or (2) struggle (taking other people’s resources). The cooperation is a so-called
‘positive-sum game’, where all players profit, though in different degree.
Struggle (in a different spheres: political, economic, military etc.) is a so-called
‘negative-sum game’, in which all players lose, though in different degree. Thus,
in constant competition for maximum share of power, states alternate between
cooperation and struggle, depending on the specific conditions (Sułek, 2013, pp.
23–27). The military alliances are strong the resultant of the power and
geopolitical ambitions (interests) of their member states.
Powermetric methodology
The powermetric study based on the quantitative and qualitative
methods of the research of the international balance of power seems to be very
useful in the geostrategic studies (Białoskórski, 2018). To fulfill this scientific
task a powermetrics implements the formal models of power and its derived
indicators. Among many different approaches (Höhn, 2011) I have adopted the
modern model developed by the Polish scientist Mirosław Sułek (Sułek, 2020),
(Sułek, 2013).2 This model recognizes three types of power: (1) economic
(general) power (EP), (2) military power (MP) and (3) geopolitical power (GP).

of public life participant’s (actors) power, particularly of states, and the modelling,
simulation and forecast of relationship between them in global, regional and local dimension.
The powermetric research focused on two main areas: (1) economic – resulting from the
desire to rationalize the costs (expenditures) of the development and defence in the certain
circumstances and conscious of their formation; (2) political-military – resulting from the
desire to occupy the best position and to play the best role in the international distribution
system.
2
Mirosław Sułek is a professor at the Faculty of Political Science and International Studies
of the Warsaw University. He is an economist, praxeologist and analyst of the strategic
studies. He is an active member of the Polish Society of International Studies and Polish
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The rivalry in the international system, states aims at maximization of
power in form of sociological power (Mazur, 1996, p. 183).3 It relies on
establishing proportions between cooperation and struggle (and therefore
changing management standards) in order to achieve the best ratio of power.
The international relations are synthesis of cooperation and struggle, in different
spheres and proportions, determined during rivalry.
In the international distribution of power, the states pursue their goals
defining a potential (capability) and employing social support (will) and
appropriate strategy.
In general approach, the national power is the product of tangible,
intellectual and spiritual potential (Sułek, 2010, p. 98), (Moczulski, 1999, pp.
402–403):

Where:
NP – national power,
TP – tangible potential,
IP – intellectual potential,
SP – spiritual potential.
It can be also expressed as the product of national resources (potential),
strategy and will to pursue national strategy by the political unit:

Where:
NP – national power,
R – resources,
NS – national strategy,
W – will to pursue of national strategy.
In both formulas, the tangible potential (resources) relates to presented
synthetic concept of economic power (EP), military power (MP) and
geopolitical power (GP).Taking, that the expression of the organizational and
production ability or the collective action ability is the stream (flow) of the gross
Geopolitical Society and Vice-President of the Polish Scientific Society of Praxeology. He is
considered as the founder and popularizer of the Polish powermetric school.
3
It refers to cybernetic theory of known Polish scientist Marian Mazur and considers a
power in the category of sociological power. There are two principle forms of sociological
power of state: (1) Internal power – within political system of state and (2) External power –
in the international system.
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domestic product (GDP) in time, economic (general) power can be expressed
by the formula4:

Where:
EP – economic (general) power (Sułek, 2001, p. 87–97),
GDP – gross domestic product,
L – population,
a – area (territory).
Concept of military power (MP) formal (synthetic) model is based on
economic power approach (EP) stressing the total character of state power,
including military power.
Assuming that the expression of organizational and production skills
(ability to collective activity) is the flow of military expenditures (expressed in
time unit), the military power can be expressed by the following formula:

Where:
MP – military power,
MEX – military expenditures,
S – soldiers (active),
a – area (territory).
It has to be noted that the synthetic model takes into account the
military power, as a conventional military power without nuclear factor, which
must be researched separately.
The concept of geopolitical power (GP) formal (synthetic) model is
based on economic (general) power (EP) and military power approach stressing
the total character of state power, including economic power and military
power.
The geopolitical power is expressed by the following formula:

4

The economic power can be understood narrowly or broadly. In the narrow meaning of the
main component of economic power is the value of GDP expressed in time, while in a broad
sense, the expression of economic power are also demographic and spatial (territory) factors,
which are an expression of the general power. In reflection, I took the view of a broad
economic (general) power, which part is the military power. The exponent values of the
powermetric formal model formulas were determined by the deductive method.
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Where:
GP – geopolitical power,
EP – economic (general) power,
MP – military power.
This formal model has assumed that the power of the world is a whole
and equals 1. The power of each state is therefore a fraction (share) of this size.
To clarity of the presented results, the fractions can be multiplied by any
number, e.g. if we multiply them by 100, we will get results in percent of the
world's power (then the power of the world = 100%). We can also multiply
them by 1000 (then the power of the world = 1000), which means that it can be
expressed in the millimir (mM) i.e. the thousandth parts of the power of the
world.
The formal powermetric model adopted in this research can be
implemented to measure the power of the individual states as well as the
organizations (i.e. a sum of power values of the all permanent member states).
The synthetic balance of power
The research results clearly indicate a significant advantage of all
indicators of the powermetric formal model related to NATO over CSTO. The
all three power indicators (EP, MP, GP) of CSTO are the only about 10% of
NATO volumes. The equally low values of GDP (11%), L (5%) and MEX (5%)
are accompanied by a smaller difference values of a (86%) and S (33%)
indicators of CSTO in relation to NATO (Figure 1).
The quantitative indicator of the difference in the number of the alliance
permanent member states gives NATO advantage (NATO – 29; CSTO – 6),
but the qualitative indicators ultimately determine the balance of power. The
power of top member states (the political-military leaders), i.e. the United States
(NATO) and the Russian Federation (CSTO) is the most important (Table
1&2).
The United States and the Russian Federation belong to ten top world
power countries (Table 3). The United States plays the role of the second
economic power (together with the leading China) and the leader of the military
and geopolitical global systems. Additionally four NATO countries, Germany,
France, the United Kingdom and Canada belong to this power ranking. The
Russian Federation is the seventh economic power and fourth military and
geopolitical world power. Other CSTO countries occupy further positions in the
world power ranking.
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Figure 1. The powermetric formal model indicators of the NATO and CSTO in 2018
(world=100%) and the percentage share of CSTO/NATO rate

Source: Own elaboration on the basis of Sułek powermetric formal model and data from: The
World Bank (2019) and The Military Balance (2019).
Table 1. The ranking of CSTO countries related to the indicators of the powermetric
formal model in 2018 (world=100%)
Rank
1
2
3
4
5
6
Rank
1
2
3
4
5
6
Rank
1
2
3
4
5
6

Country
Name
Russian Federation
Kazakhstan
Belarus
Kyrgyz Republic
Tajikistan
Armenia
Total
Country
Name
Russian Federation
Kazakhstan
Belarus
Armenia
Kyrgyz Republic
Tajikistan
Total
Country Name
Russian Federation
Kazakhstan
Belarus
Armenia
Tajikistan
Kyrgyz Republic
Total

EP
[%]
2.582
0.307
0.101
0.025
0.025
N/A
3.073
GDP
[%]
1.932
0.199
0.070
0.014
0.009
0.009
2.233
MEX [%]
2.722
0.095
0.036
0.030
0.013
N/A
2.897

Country
Name
Russian Federation
Kazakhstan
Belarus
Tajikistan
Armenia
Kyrgyz Republic
Total
Country
Name
Russian Federation
Kazakhstan
Belarus
Tajikistan
Kyrgyz Republic
Armenia
Total
Country Name
Russian Federation
Belarus
Armenia
Kazakhstan
Kyrgyz Republic
Tajikistan
Total

MP
[%]
3.910
0.183
0.076
0.026
N/A
N/A
4.294
L
[%]
1.902
0.241
0.125
0.120
0.083
0.039
2.510
S [%]
4.597
0.230
0.230
0.199
0.056
0.046
5.358

Country
Name
Russian Federation
Kazakhstan
Belarus
Tajikistan
Kyrgyz Republic
Armenia
Total
Country Name
Russian Federation
Kazakhstan
Belarus
Kyrgyz Republic
Tajikistan
Armenia
Total

GP
[%]
3.468
0.224
0.084
0.026
0.008
N/A
3.887
a
[%]
12.860
2.120
0.159
0.151
0.109
N/A
15.399

Legend: N/A – no data available for formula calculation;
Source: Own elaboration on the basis of Sułek powermetric formal model and data from: The
World Bank (2019) and The Military Balance (2019).
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Table 2. The ranking of NATO countries related to the indicators of the powermetric
formal model in 2018 (world=100%)
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Country
Name
United States
Germany
France
United Kingdom
Canada
Italy
Spain
Turkey
Poland
Netherlands
Belgium
Norway
Romania
Denmark
Czech Republic
Portugal
Greece
Hungary
Slovak Republic
Bulgaria
Croatia
Lithuania
Slovenia
Latvia
Luxembourg
Estonia
Iceland
Albania
Montenegro
Total
Country
Name
United States
Germany
United Kingdom
France
Italy
Canada
Spain
Netherlands
Turkey
Poland
Belgium
Norway
Denmark
Czech Republic
Romania
Portugal
Greece
Hungary
Slovak Republic
Luxembourg
Bulgaria
Croatia

EP
[%]
14.911
2.671
2.113
1.951
1.841
1.596
1.253
0.990
0.636
0.562
0.357
0.348
0.297
0.244
0.235
0.233
0.231
0.175
0.112
0.094
0.074
0.064
0.053
0.044
0.038
0.036
0.027
0.026
0.009
32.292
GDP
[%]
23.885
4.658
3.293
3.237
2.417
1.996
1.662
1.065
0.893
0.683
0.620
0.507
0.410
0.286
0.279
0.277
0.254
0.181
0.124
0.081
0.076
0.071

Country
Name
United States
France
United Kingdom
Germany
Italy
Canada
Spain
Turkey
Poland
Netherlands
Greece
Norway
Romania
Belgium
Denmark
Portugal
Czech Republic
Hungary
Slovak Republic
Lithuania
Bulgaria
Croatia
Latvia
Estonia
Slovenia
Luxembourg
Albania
Montenegro
Iceland
Total
Country
Name
United States
Germany
Turkey
France
United Kingdom
Italy
Spain
Poland
Canada
Romania
Netherlands
Belgium
Greece
Czech Republic
Portugal
Hungary
Bulgaria
Denmark
Slovak Republic
Norway
Croatia
Albania
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MP
[%]
22.618
2.175
1.918
1.822
1.189
1.152
0.843
0.733
0.640
0.398
0.362
0.338
0.318
0.218
0.179
0.160
0.158
0.120
0.085
0.080
0.073
0.060
0.047
0.043
0.036
0.016
0.015
0.008
N/A
38.217
L
[%]
4.308
1.092
1.084
0.882
0.876
0.796
0.615
0.500
0.488
0.256
0.227
0.150
0.141
0.140
0.135
0.129
0.092
0.076
0.072
0.070
0.054
0.038

Country Name
United States
France
Germany
United Kingdom
Canada
Italy
Spain
Turkey
Poland
Netherlands
Norway
Greece
Romania
Belgium
Denmark
Portugal
Czech Republic
Hungary
Slovak Republic
Bulgaria
Lithuania
Croatia
Latvia
Slovenia
Estonia
Luxembourg
Albania
Iceland
Montenegro
Total
Country
Name
United States
Canada
Turkey
France
Spain
Norway
Germany
Poland
Italy
United Kingdom
Romania
Greece
Bulgaria
Iceland
Portugal
Hungary
Czech Republic
Lithuania
Latvia
Croatia
Slovak Republic
Estonia

GP
[%]
20.049
2.155
2.105
1.929
1.382
1.325
0.980
0.819
0.639
0.453
0.342
0.318
0.311
0.264
0.201
0.185
0.184
0.138
0.094
0.080
0.075
0.065
0.046
0.042
0.041
0.023
0.019
0.009
0.008
36.242
a
[%]
7.183
7.141
0.604
0.430
0.392
0.287
0.274
0.240
0.231
0.190
0.181
0.101
0.085
0.079
0.072
0.071
0.061
0.049
0.049
0.044
0.038
0.034
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23
24
25
26
27
28
29

Slovenia
Lithuania
Latvia
Estonia
Iceland
Albania
Montenegro
Total

0.063
0.062
0.041
0.035
0.030
0.018
0.006
47.210

Lithuania
Slovenia
Latvia
Estonia
Montenegro
Luxembourg
Iceland
Total

Rank

Country Name

MEX [%]

Country Name

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

United States
United Kingdom
France
Germany
Italy
Canada
Spain
Netherlands
Poland
Turkey
Norway
Belgium
Greece
Romania
Denmark
Czech Republic
Portugal
Hungary
Slovak Republic
Lithuania
Croatia
Bulgaria
Latvia
Estonia
Slovenia
Luxembourg
Albania
Montenegro
Iceland
Total

38.610
3.368
3.203
2.742
1.493
1.095
0.907
0.678
0.649
0.474
0.408
0.299
0.294
0.278
0.255
0.165
0.155
0.098
0.077
0.063
0.045
0.043
0.041
0.038
0.032
0.024
0.008
0.005
0.002
55.551

United States
Turkey
France
Germany
Italy
United Kingdom
Greece
Spain
Poland
Romania
Canada
Netherlands
Bulgaria
Hungary
Belgium
Portugal
Norway
Czech Republic
Lithuania
Slovak Republic
Denmark
Croatia
Albania
Slovenia
Latvia
Estonia
Montenegro
Luxembourg
Iceland
Total

0.037
0.027
0.025
0.017
0.008
0.008
0.005
12.349
S
[%]
6.941
1.813
1.042
0.919
0.873
0.756
0.725
0.613
0.603
0.352
0.342
0.179
0.158
0.143
0.138
0.138
0.117
0.117
0.102
0.082
0.077
0.077
0.041
0.036
0.031
0.031
0.010
0.005
N/A
16.462

Denmark
Netherlands
Belgium
Albania
Slovenia
Montenegro
Luxembourg
Total

0.033
0.026
0.024
0.022
0.016
0.011
0.002
17.970

Legend: N/A – no data available for formula calculation;
Source: Own elaboration on the basis of Sułek powermetric formal model and data from: The
World Bank (2019) and The Military Balance (2019).

The quantitative indicator of the difference in the number of the alliance
permanent member states gives NATOadvantage (the NATO - 29 and the
CSTO – 6), but the qualitative indicators ultimately determine the balance of
power. Qualitatively, the Russian economic, military and geopolitical power is
the only 17% of the American power (Białoskórski, 2020).
The United States is the leader of NATO's total power. It covers as
much as 46% of economic power, 59% of military power and 55% of
geopolitical power of the alliance. The EU countries of NATO (22 countries)
cover 41% of economic power, 30% of military power and 33% of geopolitical
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power (Figure 2).This EU’s power indicators will significantly decrease after the
complete Brexit implementation. The accession of the Northern Macedonia to
NATO on March 27, 2020 as the 30th member state does not significantly
affect the balance of the total alliance's power.
Table 3. The world ranking of ten top economic, military and geopolitical power in 2018
(world=100%)
Rank

Economic Power

Military Power

Geopolitical Power

State

EP [%]

State

MP [%]

State

GP [%]

1

China

15.679

United States

22.618

United States

20.049

2

United States

14.911

China

10.326

China

12.110

3

India

4.818

India

4.218

India

4.418

4

Japan

3.391

Russian Federation

3.910

Russian Federation

3.468

5

Brazil

2.812

Saudi Arabia

3.445

Saudi Arabia

2.605

6

Germany

2.671

France

2.175

Japan

2.466

7

Russian Federation

2.582

Brazil

2.139

Brazil

2.363

8

France

2.113

Japan

2.004

France

2.155

9

United Kingdom

1.951

United Kingdom

1.918

Germany

2.105

10

Canada

1.841

Korea, Rep.

1.880

United Kingdom

1.929

Source: Own elaboration on the basis of Sułek formal model and data from:
The World Bank (2019) and The Military Balance (2019).
Figure 2. The percentage share of the indicators of the powermetric formal model for
NATO in 2018

Source: Own elaboration on the basis of Sułek formal model and data from:
The World Bank (2019) and The Military Balance (2019).
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The Russian Federation is the CSTO’s political-military hegemonic state.
It covers as much as 84% of economic power, 91% of military power and 89%
of geopolitical power of the alliance. Russia provides CSTO the conventional as
well as the nuclear military power. The share of Russia's military expenditure in
CSTO is up to 94% (Figure 3). In practice, CSTO’s military power is the military
power of the Russian Federation.
Figure 3. The percentage share of the indicators of the powermetric formal model for the
CSTO in 2018

Source: Own elaboration on the basis of Sułek formal model and data from:
The World Bank (2019) and The Military Balance (2019).

The game of the political-military interests
The North Atlantic Treaty Organization (NATO) geostrategic goals are
focused on the collective defence and protection of peace and security of all
member states. It is supported by the Western political-military alliance of the
Australian, New Zealand and the United States (ANZUS) and the European
Union (EU), economic regional organization with the common security and
defence ambitions. NATO is strong of the joined economic, military and
geopolitical power of their member states capable of implement its geostrategic
interests, but it has to be released by the political will, readiness and strong
cooperation of all allies. Due to the top world power status, the United States
has a privileged political position in NATO, often disputed by the top European
NATO’s countries, France and Germany.
The Russia's aggression against Ukraine (armed annexation of Crimea
and military operations in eastern Ukraine) has influenced the NATO's
decisions to strengthen the defence of the Eastern Flank. In 2014, the Alliance
- 42 -

Białoskórski, R., 2020. NATO and CSTO: the Game of Power and Interests,
Przegląd Geopolityczny, 33, s. 33-49.

has decided to create a Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) and two
years later to install a permanent military presence in the Central and Eastern
Europe. At the same time, the United States has decided to deploy an armoured
brigade and return to development of the ballistic missile defence project in this
region. In December 2017, the United States in strategy ‘preserve peace through
strength’ has identified revisionist power of Russia as well as China, the rogue
states of Iran and North Korea and transnational threat organizations as one of
three main sets of security challengers. The Russia's geopolitical challenge to the
West has intensified NATO-CSTO struggle in the international system. There
are also some internal NATO’s challenges: (1) the differing narratives on the
future of trans-Atlantic relations; France and Germany focus on the U.S. rivalry
with China and claim that Washington is gradually withdrawing politically and
militarily from Europe, while the eastern flank countries (with Poland for the
forefront) emphasise the return of the U.S. to Europe and the unprecedented
political and military engagement in the region, (2) the varying threat
perceptions; since 2014, NATO has started to strengthen the collective defence
on the eastern flank countries by increasing allied military presence in Poland,
the Baltic states and Romania; Washington wants to direct the NATO attention
to China’s increasingly assertive and growing economic and military power, also
(or above all) relates to Chinese activity in Europe affecting broader security
(5G civilian telecommunication network discussion); France and Germany
present the different political-military attitude to the Russian threat than Middle
and Eastern Europe countries, (3) insufficient consultations on strategic issues,
like operations in northern Syria (e.g. the U.S. decision to withdrawal of troops;
Turkish uncoordinated military offensive targeted against Kurdish groups allied
with the U.S.; a German proposal to set up a security zone and French
concerning reopening a strategic dialogue with Russia without consulting the
Allies), (4) disagreements over defence spending; the 2% of GDP defence
investment pledge to be fulfilled by 2024 is inalterably on NATO’s agenda,
however, twelve Allies (including Germany and Italy) still allocate less than 1.4%
of their military expenditures and (5) the imbalance of power as the question of
leadership inside the Alliance, especially between U.S. and the European
countries (Gotkowska, 2019).
NATO is still in transformation process and faces the challenge how to
better manage Europe’s collective defence on the eastern flank and crisis
response in the southern neighbourhood. The European pillar of NATO has to
be strengthened and an intra-European unity and consensus in European
security and defence policy, taking into account various perspectives i.a.
between France, Germany and Poland, has to be found. The political-military
agreement on the European military capabilities and policy coordination should
be developed to strengthen the Alliance and relations with the United States
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without adversely affecting the NATO and trans-Atlantic ties. It is still the best
political-military option for all NATO allies (Gotkowska, 2019).
CSTO plays the role of the Collective Forces of the Commonwealth of
Independent States created with the political-military ambitions as the NATO
equivalent (so called ‘East NATO’).There are the following geostrategic goals of
CSTO: strengthening peace, international and regional security and stability,
ensuring the collective defense of independence, territorial integrity and
sovereignty of the member states, in attainment of which the member states
shall give priority to political measures. The Allies shall also coordinate and
harmonize their efforts in combating international terrorism and extremism, the
illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and arms, organized
transnational crime, illegal migration and other threats. CSTO has been created
by the Russian Federation to keep its geopolitical interests in the CIS zone.
After 17 years of development, CSTO is still far away from full operational
readiness with many problems and disappointments. The CSTO Collective
Forces consist of the CSTO Peacekeeping Forces (CSTO PF) created in
October 2007 to conduct peacekeeping operations (ca. 4-5 thous.), the CSTO
Collective Rapid Reaction Forces (CSTO CRRF) created in Febrauary 2009 (ca.
5-6 thous.) to repel military aggression, conduct anti-terrorist operations, fight
transnational crime and drug trafficking and neutralize the effects of natural
disasters (the reaction to interstate conflicts is not within the range of their
responsibility; they are located in Russia, under one command) and the CSTO
Collectvie Operational Reaction Forces (CSTO CORF) created in June 2009
composed of the special forces and airborne troops to conduct the rapid
military operations in any area. The structures of the CSTO Collective Air
Forces (CSTO CAF) and the CSTO Crisis Response Center (CSTO CRC) are
under development. The future and the international role of the CSTO depends
on the geostrategic interests of the Russian Federation. This leads also to
internal conflicts in the Alliance because not all members agree with the Russia’s
hegemonic policy (Nikitina, 2013), (de Hass, 2016), (Mrvaljevic, 2015),
(Dąbrowski, 2019). The CSTO Allies of Russia are divided into insignificant and
loyal and significant, whose loyalty is questionable (Makijenko, 2020). The
geostrategic ambitions of the CSTO to get a political-military balance relative to
NATO military power is unreal from powermetric research, because the
economic, geopolitical and conventional military power of CSTO is much lower
(the only ca. 11%) than the power of NATO (Figure 1). Of course, the Russian
Nuclear Forces provide the CSTO nuclear power, but this problem is beyond
this study. The CSTO political efforts expended towards securing international
recognition as a regional security organization and getting acknowledged by
NATO as an equal and legitimate partner are ineffective. Even interaction with
the Shanghai Cooperation Organization (SCO) is limited due to Chinese
reservations and fears that a closer relationship between CSTO and SCO might
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give the impression to the outside world that SCO endeavoured to become a
‘NATO of the East’ preferring political and economic cooperation (de Hass,
2016, p. 37) and NATO has consistently refused to enter into any contacts with
the quasi alliance. On the other side, Russia is building ties with China in SCO
and keeping it away by strengthening CSTO (Baev, 2014, p. 42; 46).
The Shanghai Cooperation Organization (SCO) is Eurasian political,
economic, and military organization based on group of states ‘Shanghai Five’
with the participation of China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan.
After accession of Uzbekistan, this formula has been changed to SCO in 2001.
It is open for enlargement now, although the initial positions of parties were
quite different. The largest members (China and Russia) claimed that it was
premature and undesirable (Douhan, 2013, p. 6). Finally India and Pakistan have
joined SCO in 2017. SCO aims to strengthen mutual security, fight terrorism,
extremism and separatism (‘three evil forces’), promote trade and, in practice, to
resist Western-type democratic changes and NATO enlargement and serves as a
counterpoise to Western organizations (Oldberg, 2010, p. 9) (Oldberg, 2016, p.
5). To achieve these goals, SCO has adopted the Shanghai Convention on
Combating Terrorism, Separatism and Extremism and created the Regional
Anti-Terrorist Structure (RATS) of SCO with headquarters in Tashkent in 2001
(operating since 2003). To build anti-drug zone around Afghanistan the
Agreement on cooperation in combating illicit trafficking of drugs, psychotropic
substances and their precursors was accepted in 2004 (Rozanov, 2013, pp. 43–
45). SCO is an organization with two political-military leaders - China and
Russia, in contrast to CSTO with the only one leader – Russia (De Hass, 2016).
The future role of SCO depends mainly on two factors: (1) relations between
Russia and China; the degree of compatibility of their interests and priorities in
the Eurasian region, (2) American foreign and security policy in the Central Asia
(Rozanov, 2013, pp. 48–49). The SCO development may have negative
consequences for the broader American interests in the Eurasian region
(Boland, 2011, p. 50). From other side, SCO can play an important role in axis
of power – the US, Europe and Japan – not be seen as a threat but a vehicle for
increasing economic and social prosperity in the region (Prajakti&Siddharth,
2007).
Conclusions
The balance of power of two regional security organizations, NATO and
CSTO in the context of their political and military interests (goals) has been
examined. NATO has the largest global economic, military and geopolitical
power to implement its security interests. The power of NATO is the power of
the United States supported by the power of the European and non-European
member states. The United States demands European allies to increase their
military power. The top American position in NATO is often disputed by the
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top European members - France and Germany. The Russia’s imperial political
and military aspirations and its aggressive foreign policy are among the major
challenges and threats of NATO, which decided to strengthen the eastern flank
militarily. The NATO's weakness is the complicated political-military decisionmaking process and the transfer of armed forces into the operational region.
The political-military aspirations of CSTO under the Russian hegemony to play
NATO’s equivalent role (so called ‘East NATO’) must be assessed as unreal.
The powermetric research prove a powerful advantage of economic, military
and geopolitical power of NATO. The future and the international role of
CSTO fully depends on the geostrategic interests of the Russian Federation to
maintain political and military control over the part of the former post-Soviet
area. Compared to NATO, the CSTO decision-making process based on the
Russia's political and military supremacy allows for rapid use and deployment of
armed forces in the operational area. To strengthen the political and military
position of CSTO, Russia is seeking cooperation with Central and East Asian
countries, especially China, India and Pakistan under SCO and ASEAN. As the
economic world power and the military great power, China rivalling the United
States on the domination in the international system is potentially very attractive
partner for the Russian Federation. However, the Chinese-Russian relations are
complicated for historical and geopolitical reasons.
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NATO and CSTO: the Game of Power and Interests
The paper examines the balance of power in relation to the security interests of
the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and the Collective Security Treaty
Organization (CSTO). The economic, military (conventional) and geopolitical power of
these two military alliances as well as their permanent member states are calculated
according to the powermetric methodology and actually available data. It refers to a
powermetrics as the applied science dealing with measurements, assessments and
evaluation of public life participant’s (actors) power, particularly of states, and the
modeling, simulation and forecast of relationship between them in global, regional and
local dimension. Studying the ratio of power it has been estimated the abilities of the
alliances to achieve their security interests.
Key words: NATO, CIS, CSTO, ODKB, geopolitics, powermetrics, economic
power, military power, geopolitical power.
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„RUSKI MIR” JAKO NARZĘDZIE
ROSYJSKIEJ EKSPANSJI GEOPOLITYCZNEJ
NA TERYTORIUM UKRAINY

Abstrakt:
Federacja Rosyjska jest zainteresowana destabilizacją państw, które uznaje za
swoją strefę wpływów. Dotyczy to w największym stopniu przestrzeni tzw. Świętej
Rusi, czyli Ukrainy i Białorusi. Inspiruje więc działania mające na celu tzw. „wtórną
nacjonalizację”, czego przykładem jest koncepcja „ruskiego miru” (Русский мир), która
opiera się na integracji narodowo-kulturowej i historyczno-politycznej wspólnoty
rosyjskojęzycznej.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli tej koncepcji w polityce Federacji
Rosyjskiej wobec Ukrainy. „Ruski mir” stanowi narzędzie rosyjskiej ekspansji
geopolitycznej na terytorium tego państwa, chociaż projekt stracił zdecydowanie na
znaczeniu po nadaniu Cerkwi Ukraińskiej statusu autokefalicznego 6 stycznia 2019
roku.
Realizacja koncepcji wiąże się dążeniem do odzyskania statusu imperium,
opierając się na przekonaniu o odrębności rosyjskiego świata cywilizacyjnego i rosyjskiej
duchowości, szczególnej mesjańskiej roli rosyjskiego prawosławia oraz prawie do
ekspansji politycznej i kulturowej. Wpisuje się w to także prawo do zbrojnej interwencji
humanitarnej w obronie „ruskiego miru”.
Słowa kluczowe: Ruski mir, prawosławie, Ukraina, ekspansja geopolityczna,
separatyzm.

Wprowadzenie
Współcześnie na obszarze poradzieckim zauważalna jest wzmożona
aktywność ruchów separatystycznych. Ich działalność wiąże się ze specyfiką
uwarunkowań międzynarodowych i wewnętrznych oraz stosunkiem do państwa,
w którym funkcjonują. Należy przy tym podkreślić sprzeczność zachodzącą
między zasadą poszanowania integralności terytorialnej a prawem narodów do
- 50 -

Delong, M., 2020. „Ruski mir” jako narzędzie rosyjskiej ekspansji geopolitycznej na
terytorium Ukrainy, Przegląd Geopolityczny, 33, s. 50-64.

samostanowienia. Po prostu prawo międzynarodowe nie określa, którym
grupom społecznym przysługuje prawo do samostanowienia1.
Federacja Rosyjska wspiera ruchy separatystyczne, gdyż jest
zainteresowana destabilizacją państw, które uznaje za swoją strefę wpływów.
Dotyczy to w największym stopniu przestrzeni tzw. Świętej Rusi, czyli Ukrainy i
Białorusi. Wzmacnianie tendencji separatystycznych wpisuje się w taktykę wojny
hybrydowej, która oficjalnie nie opiera się na klasycznej agresji. Brak
bezpośredniego zaangażowania militarnego oddala zarzut złamania prawa
międzynarodowego, mimo że aneksja Krymu i utworzenie sił separatystycznych
quasi-republik na terytorium Donbasu były aktami agresji.
Zmiana sytuacji geopolitycznej w regionie obnażyła kryzys
ukształtowanego historycznie systemu bezpieczeństwa oraz nieskuteczność
dążeń najsilniejszych państw świata do zagwarantowania bezpieczeństwa.
Przypadek Krymu dobitnie pokazał, że nienaruszalność granic w przestrzeni
poradzieckiej pozostaje martwą zasadą prawa międzynarodowego.
Od początku pierwszej kadencji prezydenckiej Władimira Putina (20002008) w Federacji Rosyjskiej można było zauważyć renesans kategorii narodu
względem idei cywilizacyjnej lub wspólnoty religijnej. Wiąże się to z
inspirowaniem przez władze działań mających na celu „wtórną nacjonalizację”2.
Przykładem jest tu koncepcja „ruskiego miru”, która opiera się na dążeniu do
integracji narodowo-kulturowej i historyczno-politycznej na obszarze
poradzieckim (Wierzbicki, 2015; Wasiuta, 2017). „Ruski mir” to nie tylko
rosyjski świat, ale także cały obszar oddziaływania kultury rosyjskiej. Zdaniem
wielu badaczy polityka Rosji wobec Rosjan i ludności rosyjskojęzycznej w

1

Szerzej na temat prawa do samostanowienia i secesji w kontekście sytuacji na Krymie:
Kranz, 2014.
2
Zdaniem Przemysława J. Sieradzana (2011, s.84-85) Federacja Rosyjska pod względem
administracyjnym przypomina imperium znacznie bardziej niż państwo narodowe.
„Sztucznie stworzone pojęcie Rossijanie – pisał – oznaczające ogół obywateli państwa
rosyjskiego (naród polityczny, wywodzący się z myśli oświeceniowej), zupełnie nie przyjęło
się w języku mówionym – kojarzy się głównie z będącymi tematem żartów i anegdot
orędziami telewizyjnymi prezydenta Borysa Jelcyna, który zwykł rozpoczynać je od słów:
„Dorogije Rossijanie!” Ruskie, czyli Rosjanie w znaczeniu etnicznym stanowią wprawdzie
około 80% mieszkańców federacji, ale mimo to nie są wymienieni z nazwy w żadnym
dokumencie prawnym, fundamentalnym z punktu widzenia ustroju państwowego. Kręgi
etnonacjonalistyczne od dawna postulują formalno-prawne uznanie etnicznych Rosjan
(ruskich) za naród państwowotwórczy (gosudarstwo-obrazujuszczij), lecz koncepcja ta nie
ma zbyt wielu orędowników wśród elit władzy rosyjskiej. Postulat nadania etnicznym
Rosjanom specjalnego statusu prawnego jest powszechnie kojarzony z ksenofobią i
nacjonalizmem puryfikacyjnym. W konstytucji Federacji Rosyjskiej występuje sformułowanie
„wielonarodowościowy lud Rosji” (mnogonacijonalnyjna rod Rossiji), które sugeruje nie
narodowy, a imperialny lub quasi-imperialny charakter państwa”.
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krajach byłego ZSRR jest pochodną aktywności rosyjskiej polityki
międzynarodowej (Wierzbicki, Karolak-Michalska, 2016, s. 278).
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli koncepcji „ruskiego miru”
w polityce Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy za prezydentury Władimira
Putina. Uzasadnione jest postawienie tezy, że „ruski mir” stanowi narzędzie
rosyjskiej ekspansji geopolitycznej na terytorium tego państwa, chociaż projekt
ten stracił zdecydowanie na znaczeniu po autokefalii Cerkwi Prawosławnej
Ukrainy, która stała się faktem w grudniu 2018 roku. W artykule wykorzystano
metody badawcze stosowane w nauce o bezpieczeństwie oraz nauce o polityce i
administracji: analizę źródeł, analizę systemową oraz metodę genetycznohistoryczną.
Koncepcja „ruskiego miru”
Kategoria „ruskiego miru” ma bogatą przeszłość w rosyjskiej myśli
politycznej i od dawna była przedmiotem refleksji teoretycznej. Jest postrzegana
nie jako projekt polityczny, ale uniwersalny model jedności wszystkich narodów,
który obejmuje terytorium kanoniczne Patriarchatu Moskiewskiego Rosyjskiej
Cerkwi Prawosławnej. Można ją też traktować jako kontynuację idei „Świętej
Rusi” oraz „Moskwy – Trzeciego Rzymu”, której jednym z pierwszych autorów
był ihumen monasteru z Pskowa Filoteusz. Obie te idee miały charakter religijny
i polityczny, stały się później oficjalną ideologią uzasadniającą ekspansywną
politykę Księstwa Moskiewskiego, a następnie Cesarstwa Rosyjskiego
(Piekarska-Winkler, 2005, s. 83)
W XIX wieku duże znaczenie miała cywilizacyjna triada ideologii
imperialnej – „prawosławie, autokracja, narodowość”, autorstwa ministra
oświaty hrabiego Siergieja Uwarowa, który uczynił z tematyki słowiańskiej
integralną część rosyjskiej doktryny imperialnej. Misja Rosji wobec
Słowiańszczyzny stanowi w niej pochodną absolutyzmu i istniejącego ładu
społecznego. Polityczne scalenie poszczególnych części państwa rosyjskiego
musi być poprzedzone ich zjednoczeniem moralnym i intelektualnym. W
związku z tym uznał za konieczne rozwinięcie rosyjskiego poczucia
narodowego, które będzie ostoją istnienia państwa i podstawą moralności.
Triada Uwarowa jest odbiciem rosyjskiej mentalności, pojmowania Rosji jako
najważniejszego ośrodka Słowiańszczyzny, z podkreśleniem jej wyższości nad
pozostałymi narodami słowiańskimi, co daje jej legitymację do ekspansji
politycznej i kulturowej (Georgiewa, 2005, s.247). Wyeksponowanie
prawosławia świadczy o dużym znaczeniu czynnika religijnego: „Prawosławie –
twierdził Uwarow – jest podstawą życia ludu, obejmuje wszystkie aspekty jego działalności
i bytu. […] Wiara ta zapewnia więź krwi między pokoleniami, ciągłość tradycji, ponieważ

- 52 -

Delong, M., 2020. „Ruski mir” jako narzędzie rosyjskiej ekspansji geopolitycznej na
terytorium Ukrainy, Przegląd Geopolityczny, 33, s. 50-64.

bez miłości do wiary przodków naród, jak i każdy człowiek, musi zginąć”3. Autokracja
jest głównym warunkiem istnienia Rosji, służy jako fundament, na którym
utrzymuje się całe państwo. Tworzy jego potęgę, zapewnia niezależność i
integralność, wzmacniając poczucie narodowości.
Duże znaczenie dla kształtowania koncepcji „ruskiego miru” miała
teoria geopolityczna Aleksandra Dugina, który głosił potrzebę prowadzenia
przez Rosję polityki izolacjonistycznej wobec Zachodu i utworzenia sojuszu
państw poradzieckich, co miałoby zapewnić jej bezpieczeństwo i silną pozycję w
Eurazji. Dugin podkreślał tożsamość cywilizacyjną Rosji, a nie dążenie do
utożsamiania się z Zachodem i przejęcia jego wzorców jak miało to miejsce za
czasów cara Piotra I.
Na uwagę zasługuje również koncepcja geokulturowa, której
przedstawicielami byli Siergiej Gradirowski i Borys Meżewiew. Jej głównym
założeniem jest integracja Rosji z krajowymi źródłami przepływów
migracyjnych w krajach postradzieckich, mająca jej ułatwić tworzenie struktur
podobnych do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, Unii Narodów
Południowoamerykańskich, czy też Międzynarodowej Organizacji Frankofonii
(Nikonow, red., 2010, s. 6-7).
Przez pewien czas koncepcja „ruskiego miru” była używana jako
koncepcja teoretyczna i po raz pierwszy została wprowadzona do dyskursu
społeczno-politycznego przez Władimira Putina w 2007 roku. Za jej autorów
uważani są: Piotr Szczedrowicki, Jefim Ostrowski, Gleb Pawłowski, Walerij
Tiszkow. Intelektualiści rosyjscy zapoczątkowali proces formowania tej doktryny
tuż po rozpadzie Związku Sowieckiego, na początku lat dziewięćdziesiątych XX
w. Uznaje się, że pojęcie „ruski mir” wprowadził do języka potocznego w 2005
roku Władysław Surkow, twórca pojęcia „suwerenna demokracja”. „Ruski mir”
jest uznawany za jedną z prób stworzenia utopijnego rosyjskocentrycznego,
wschodnio-słowiańskiego bieguna cywilizacyjnego jako alternatywy dla integracji
europejskiej. Wcześniej uważano go za projekt neokolonialny lub koncepcję
cywilizacji opierającej się na prawosławiu, kulturze rosyjskiej, a szczególnie
języku rosyjskim (Makar, Novoskoltseva, 2018, s. 187). Jej podstawą jest
istnienie wspólnoty, identyfikowanej przez religię i kulturę prawоsławną,
obejmującej swoim zasięgiem przede wszystkim Ukrainę, Białoruś, Mołdawię,
Kazachstan, ale także inne państwa obszaru postradzieckiego. Narodom tych
państw proponuje się integrację polegającą na faktycznym podporządkowaniu
się duchowej, kulturowej i politycznej tradycji rosyjskiej4.

3

S. Łabanow, Siergiej Semieniewicz Uwarow (1786-1855),
http://www.pravaya.ru/ludi/450/9041, [21.01.2020].
4
W. Buszanskij, Rosijskij impierializm i nowyj swiatowyj pariadok,
https://www.pravda.com.ua/columns/2014/11/7/7043013/, [07.11.2019].
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„Ruski mir” jest często przedstawiany jako rosyjski projekt cywilizacyjny,
a sama Rosja jako centrum cywilizacji prawosławnej (Curanović, 2010, s. 215).
„Cywilizacja prawosławna” wyraża zbieżność wizji państwa i Cerkwi w
odniesieniu do takich problemów, jak tożsamość, ład międzynarodowy czy
misja. „Cywilizacja prawosławna” jest także jednym z czynników
identyfikujących Federację Rosyjską. Posługując się odmiennymi pojęciami i
argumentacją, państwo i kościół mają wspólną koncepcję porządku
międzynarodowego, specyfiki cywilizacyjnej oraz misji Rosji. Po ponownym
objęciu stanowiska prezydenta przez Władimira Putina i tronu patriarszego w
Moskwie przez Cyryla, państwowa (geopolityczna) i cerkiewna koncepcja
„ruskiego miru” nałożyły się na siebie, a sama cerkiew stała się narzędziem w
rękach władzy świeckiej (Jędraszczyk, 2018, s. 195).
Rosyjski Kościół Prawosławny popiera politykę władz w kwestii obrony
interesów ludności rosyjskojęzycznej zamieszkującej poza granicami Federacji
Rosyjskiej, a identyfikującej się z rosyjskim dziedzictwem narodowym. Kreml
zaczął wówczas postrzegać cerkiew jako narzędzie utrzymania swoich wpływów
w krajach „bliskiej zagranicy”, przede wszystkim na Ukrainie i Białorusi.
Patriarchat Moskiewski wykazuje się dużą aktywnością w propagowaniu
koncepcji „ruskiego miru”. Przykładem są regularne (od 2009 roku) wizyty na
Ukrainie patriarchy Cyryla, których częstotliwość wzrosła po 2010 roku. W
swoich rozważaniach teologicznych, komentarzach i refleksjach dotyczących
głównych problemów współczesności podkreślał wielokrotnie, że Ukraina jest
integralną częścią cywilizacji prawosławnej, powstałej na obszarze historycznej
Świętej Rusi. Idea ta jest motywem przewodnim większości jego przemówień i
wystąpień. Po nabożeństwie na Wzgórzu Włodzimierza 27 lipca 2009 roku,
mówiąc o chrystianizacji ziem ruskich i roli księcia Włodzimierza w
rozpowszechnianiu wiary chrześcijańskiej, patriarcha Cyryl podkreślał rolę
tradycji historycznej łączącej Rosjan i Ukraińców5. W jego wypowiedziach
przewijały się np. takie sformułowania: „Kijów jest naszą Jerozolimą i naszym
Konstantynopolem”, „nasz Kościół lokalny, który istnieje od tysiąca lat”, „zarówno Rosjanie,
jak i Ukraińcy, bracia w wierze”, „świadomość siebie jako następcy Kijowa i wszystkich
ruskich metropolitów”. Zgodnie z tą retoryką podjęto próbę mitologizacji historii,
legitymizując w ten sposób ideę tysiącletniego państwa rosyjskiego i jego
roszczeń do dziedzictwa Rusi Kijowskiej. „Bliskość <tronu i ołtarza> – pisała
Agata Włodkowska-Bagan (2017, s. 79) – pozwala również wykorzystywać argument
braterstwa religijnego między Rosją a państwami z nią skonfliktowanymi lub odwoływać się
do RCP (Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej – MD) jako instytucji łagodzącej spory czy
podtrzymującej dialog”. Reakcje na nauczanie patriarchy Cyryla były różne, od
całkowitej akceptacji po oskarżanie go o działalność antyukraińską. Trzeba
5

Słowo Jego Świątobliwości Patriarchy Cyryla po nabożeństwie na Wzgórzu Włodzimierza w
Kijowie, 27 lipca 2009 r., http://www.patriarchia.ru/db/text/703827.html, [23.05.2019].
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jednak zaznaczyć, że jego osiągnięciem stało się przeniesienie dyskusji na temat
idei „ruskiego miru” do szerszych mas ukraińskiego społeczeństwa, co stało się
szczególnie widoczne w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami
parlamentarnymi w październiku 2012 roku. Do tej pory dyskusje na ten temat
toczyły się głównie w środowiskach intelektualnych i politycznych.
Dla Kremla Rosyjski Kościół Prawosławny stał się narzędziem
utrzymania Ukrainy w swojej strefie wpływów, ponieważ Ukraiński Kościół
Prawosławny do niedawna był podporządkowany Patriarchatowi
Moskiewskiemu. Stąd też ostry sprzeciw ze strony rosyjskiej w kwestii nadania
autokefalii Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu, która stała się faktem 6
stycznia 2019 roku na podstawie uzyskania od Patriarchatu
Konstantynopolitańskiego statusu kanonicznej cerkwi autokefalicznej (Myślicki
2019).
Rosyjska Cerkiew Prawosławna jest przeciwna autonomii Ukraińskiej
Cerkwi Prawosławnej, gdyż autokefalia ukraińskiego prawosławia pozbawia
Rosję jednego ze skutecznych instrumentów wpływu na Ukrainę, przyczynia się
do stopniowego oddzielenia tego państwa od udziału w imperialnych projektach
Rosji. Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow mówił:
„Nasze stanowisko jest proste: należy unikać jednokierunkowych kroków w stosunkach
między krajami, a zwłaszcza w takiej sferze, jak stosunki między Kościołami. W ramach
prawosławia istnieje porozumienie na terytoriach kanonicznych i należy być bardzo
ostrożnym, ponieważ ten problem wpływa na uczucia wierzących”6.
Autokefalia ukraińskiego prawosławia spowodowała dotkliwe straty
materialne i kadrowe dla Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Osłabia to pozycję
Patriarchatu Moskiewskiego w samej Rosji i powoduje naruszenie całej struktury
ideologicznej „ruskiego miru” z jej podstawową zasadą duchowej jedności
dwóch bratnich narodów (Jędraszczyk, op.cit.,s 207).
„Ruski mir” w polityce Władimira Putina
Idea „ruskiego miru” została przejęta przez Władimira Putina od Cerkwi
Prawosławnej i przystosowana do celów politycznych. „Według Rosyjskiej Cerkwi
Prawosławnej – pisała Alicja Stępień (1999, s. 79) – <ruski mir> to wschodni
Słowianie będący częścią <Świętej Rusi> (Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini), a także
diaspory rosyjskojęzyczne i prawosławne w innych państwach świata. Są oni częścią jednego
Kościoła i jednego narodu”. Podstawą doktryny Putina jest konserwatyzm – tradycja
rosyjska, prawosławie oraz odrębność względem Zachodu (Zachód jako wróg
Rosji) (Stępniewski, 2017, s. 124).
Doktryna rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa opiera się na
dążeniu do budowania świata wielobiegunowego. Zasadniczym celem jest
6

Prezydenci Rosji i Ukrainy rozmawiali na temat wspólnych obchodów 1020. rocznicy chrztu
Rusi, http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=24831, [23.05.2019].

- 55 -

Delong, M., 2020. „Ruski mir” jako narzędzie rosyjskiej ekspansji geopolitycznej na
terytorium Ukrainy, Przegląd Geopolityczny, 33, s. 50-64.

powstrzymanie wpływów Zachodu na terytorium Rosji oraz w przestrzeni
poradzieckiej. W tym kontekście „ruski mir” tworzy przestrzeń wartościowosemantyczną, w której państwowość rosyjska zyskuje swoją tożsamość. Zgodnie
z takim punktem widzenia jednym z najważniejszych zadań państwa rosyjskiego
jest „ochrona praw i interesów rosyjskich obywateli oraz rodaków mieszkających
za granicą, na podstawie prawa międzynarodowego i istniejących umów
dwustronnych”7.
W trakcie swojej drugiej kadencji prezydenckiej (2005-2008) Władimir
Putin, w wystąpieniu przed Zgromadzeniem Federalnym, uznał okres sowiecki
za złoty wiek rosyjskiej państwowości, a lata dziewięćdziesiąte za najgorszy
okres w dziejach narodu. Upadek Związku Sowieckiego określił jako największą
katastrofę geopolityczną wieku. „W czasach rządów Borysa Jelcyna – pisał
Włodzimierz Marciniak (2010, s. 19) – Rosja jako rodzaj wspólnoty politycznej
stylizowała się na naród obywatelski, aczkolwiek późniejsze słowa Putina o tym, że wiele
tysięcy rodaków znalazło się poza terenami rosyjskich granic w rezultacie rozpadu ZSRR,
dają jasny sygnał o swoistej gotowości, aby przyjąć koncepcję ponadetnicznego narodu
imperialnego. Słowa te znalazły odbicie w praktyce, kiedy to masowo przyznawano
obywatelstwo rosyjskie obywatelom Gruzji, którzy zamieszkiwali tereny Abchazji i Osetii
Południowej”. Podkreślanie przez władze państwowe występowania licznej
diaspory rosyjskiej w obszarze bliskiej zagranicy i innych państw ma na celu
pobudzenie nastrojów neoimperialnych, dlatego też do doktryny bezpieczeństwa
Federacji Rosyjskiej wprowadzono nakaz obrony interesów wszystkich Rosjan,
bez względu na ich miejsce zamieszkania (Jach, 2015, s. 81)
Prezydent Federacji Rosyjskiej odwoływał się w swoich wystąpieniach
publicznych do sytuacji rodaków mieszkających za granicą w kontekście ich
językowej, kulturowej i cywilizacyjnej jedności. W październiku 2006 roku, w
powitalnym przemówieniu do uczestników Światowego Kongresu Rodaków z
okazji Dnia Jedności Narodowej, oświadczył: „Ten dzień niewątpliwie, jednoczy nie
tylko wielonarodowościowy naród Rosji, ale i miliony naszych rodaków za granicą. Jednoczy
cały tak zwany <ruski mir>. Jesteśmy naprawdę zjednoczeni, a żadne granice i bariery nie
przeszkadzają w naszej jedności. Mamy tylko jeden wspólny cel – uczynić tą jedność jeszcze
mocniejszą”8. Na spotkaniu z przedstawicielami inteligencji Władimir Putin
ogłosił rok 2007 Rokiem Języka Rosyjskiego i wyjaśnił znaczenie pojęcia „ruski
mir”: „Może i powinien zjednoczyć wszystkich tych, którzy mówią w drogim języku

7

Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 15 lipca 2008 roku
http://www.kremlin.ru/acts/785, [22.05.2019].
8
Przemówienie prezydenta Władimira Putina na światowym kongresie rodaków
mieszkających
za
granicą
24
października
2006
roku,
http://council.gov.ru/media/files/41d44f2436b81b8ff253.pdf, [27.01.2020].
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rosyjskim i kochają kulturę rosyjską, gdziekolwiek żyją, w Rosji lub poza nią. Używajcie
częściej tego połączenia słów – „ruski mir”9.
Kolejne przesłanie zostało zawarte w przemówieniu prezydenta do
Zgromadzenia Federalnego w 2007 roku, który – jak już wspomniano – w
Federacji Rosyjskiej obchodzono jako Rok Języka Rosyjskiego: „Nasz kraj
historycznie ukształtował się jako związek wielu narodów i kultur. A podstawą duchowości
narodu rosyjskiego była idea uniwersalnego świata – wspólnego dla ludzi różnych narodowości
i wyznań. W tym roku, ogłoszonym Rokiem Języka Rosyjskiego, jest okazja, jeszcze raz
przypomnieć, że język rosyjski jest językiem historycznego braterstwa narodów, językiem
komunikacji międzynarodowej. To nie tylko strażnik całej warstwy prawdziwie światowych
osiągnięć, ale także przestrzeń życiowa wielomilionowego <ruskiego miru>, który oczywiście
ma znaczenie szersze niż sama Rosja”10.
Rosja podkreśla, że stawia sobie za cel powstrzymanie wpływów
Zachodu na jej terytorium oraz w przestrzeni poradzieckiej. Biorąc pod uwagę
wielomilionową diasporę rosyjską – „ruski mir” odgrywa istotną rolę w
rozwijaniu i wzmacnianiu zasięgu języka rosyjskiego i kultury11. Realizacja
potrzeb humanitarnych i kulturalnych diaspory wiąże się także z
wykorzystywaniem „ruskiego miru” do kreowania pozytywnego wizerunku
państwa. W konsekwencji „ruski mir” jest przedmiotem rosyjskiej polityki
zagranicznej i jednocześnie instrumentem służącym jej realizacji.
Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 15 lipca 2008
wiąże ideę „ruskiego miru” z kategorią „miękkiej siły”: „...udoskonalić system
zastosowania „miękkiej siły”, uzyskać najlepsze formy działalności w tym
kierunku, biorąc pod uwagę zarówno doświadczenie międzynarodowe, jak i
specyfikę krajową oraz wsparcie mechanizmem współdziałania ze
społeczeństwem obywatelskim i ekspertami”12.
Kategorie „miękkiej siły” i „ruskiego miru” są wyeksponowane w
rozdziale dotyczącym międzynarodowej współpracy humanitarnej, i są ze sobą
wyraźnie skorelowane. Międzynarodowa współpraca humanitarna jest również
związana z realizacją projektów geopolitycznych i geoekonomicznych. Dlatego
promowanie wartości „ruskiego miru” za pomocą mechanizmów „miękkiej siły”
ma być czynnikiem wzmacniającym pozycję Rosji na arenie międzynarodowej.
Nie chodzi tu jedynie o ochronę interesów ludności rosyjskojęzycznej
zamieszkującej poza granicami państwa, ale także o wzmocnienie wpływu Rosji
9

L. Syczewa, Russkij jazyk, russkaja kultura, russkij mir, „Rossijskaja Fiedieracja
siewodnia”, Nr 14/2007, s. 3, http://russia-today.ru [20.04.2020].
10
Orędzie prezydenta Rosji Władimira Putina do Zgromadzenia Federalnego z 27 kwietnia
2007 roku, http://www.rg.ru/2007/04/27/poslanie.html, [22.01.2020].
11
Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 15 lipca 2008 roku,
http://www.kremlin.ru/acts/785, [22.01.2020].
12
Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 15 lipca 2008 roku,
http://www.kremlin.ru/acts/785, [22.01.2020].
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na procesy integracyjne w przestrzeni poradzieckiej przy użyciu mechanizmów
kulturowych i informacyjnych. W przemówieniu do kierownictwa rosyjskiego
ministerstwa spraw zagranicznych, Władimir Putin wezwał do wzmocnienia
pozycji języka rosyjskiego za pomocą mechanizmów „miękkiej siły”,
promowania pozytywnego wizerunku Rosji za granicą i wykorzystania w tym
celu globalnego przepływu informacji.
W nieco innym aspekcie koncepcja ta została przedstawiona w
przemówieniu prezydenta do kierownictwa Federalnej Służby Bezpieczeństwa
11 lutego 2013 roku13. Mówiąc o procesach integracyjnych na obszarze
poradzieckim, Putin podkreślił potrzebę stosowania „miękkiej siły” wobec
przeciwników integracji euroazjatyckiej: „Możemy zetknąć się z próbami
zahamowania integracyjnej pracy. I tutaj, mogą być wykorzystane te same różne instrumenty
presji, w tym mechanizmy tak zwanej <miękkiej siły>. Suwerenne prawo Rosji i naszych
partnerów do budowy i rozwoju naszego projektu integracyjnego musi być chronione. Proszę
ściśle współpracować z kolegami i partnerami z Białorusi, Kazachstanu i innych krajów
uczestniczących w wyznaczonych procesach integracyjnych”14.
Wykorzystanie mechanizmów humanitarnych jest postrzegane jako
istotny element realizacji rosyjskiej polityki ekspansji, więc istnieje bezpośredni
związek między pojęciem „ruskiego miru” jako idei, a „miękkiej siły” jako
środków do jej realizacji.
Początek drugiej kadencji prezydenckiej Władimira Putina w 2012 roku
cechowała ewolucja w dotychczasowym podejściu do tradycji prawosławnej
oraz wartości moralnych i obyczajowych. W ten sposób zamierzano w większym
stopniu wpływać na państwa prawosławne, doprowadzić do konsolidacji reżimu
politycznego, a z Moskwy uczynić alternatywny ośrodek cywilizacyjny. Zauważa
się wówczas większą niż do tej pory aktywność hierarchii kościelnej, co więcej
„sojusz ołtarza i tronu” podkreślono w dokumentach państwowych, w
największym stopniu w „Strategii bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej” z
2009 roku. „Zadania, jakie przed RCP stawia władza – pisała Agata WłodkowskaBagan (op.cit. s. 78) – to m.in.: integracja rosyjskiej ludności rozsianej po świecie,
umacnianie rosyjskich wpływów na obszarze byłego ZSRR, w tym podtrzymywanie bliskości
kulturowo-religijnej republik słowiańskich, tj. Rosji, Białorusi i Ukrainy. RCP często
wspiera politykę Kremla w odniesieniu do interpretacji wydarzeń tak historycznych, jak i
bieżących wydarzeń politycznych, promując w ten sposób interesy polityczne Rosji. Czyni to
także w nawiązaniu do obecnej sytuacji na Ukrainie. W swym liście z 2 sierpnia 2014 roku

13

Przemówienie prezydenta Władimira Putina na spotkaniu z przedstawicielami rosyjskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 11 lutego 2013 roku http://kremlin.ru/news/17490,
[22.01.2020].
14
Przemówienie prezydenta Władimira Putina na posiedzeniu zarządu Federalnej Służby
Bezpieczeństwa 14 lutego 2013 roku, http://kremlin.ru/news/17516, [22.01.2020].
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patriarcha Cyryl stwierdził, że na Ukrainie toczy się wojna religijna przeciw rosyjskiemu
prawosławiu, wspierana przez Zachód”.
Fundacja Ruski Mir
Fundacja Ruski Mir została powołana specjalnym dekretem Władimira
Putina w roku 2007, który był obchodzony w Federacji Rosyjskiej jako Rok
Języka Rosyjskiego. Oficjalnym celem fundacji stało się popularyzowanie języka
rosyjskiego w kraju i za granicą. Podkreślono, że jest on narodowym skarbem
Rosji oraz ważnym elementem kultury rosyjskiej i światowej. Poza tym fundacja
ma wspierać programy nauczania języka rosyjskiego za granicą. Założycielami
Fundacji Ruski Mir są, w imieniu Federacji Rosyjskiej, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Federacji Rosyjskiej i Ministerstwo Edukacji Federacji Rosyjskiej.
Majątek funduszu stanowią środki z budżetu państwa, środki pochodzące z
dobrowolnych wpłat i darowizn, a także z innych źródeł, dozwolonych prawem
Federacji Rosyjskiej. Najważniejszym organem wewnętrznym fundacji jest Rada
Powiernicza, której zadaniem jest zapewnienie zgodności jej działania z
wytyczonymi celami i nadzorowanie polityki finansowej. Przewodniczący i
członkowie rady powierniczej są mianowani przez Prezydenta Federacji
Rosyjskiej. Zarząd funduszu, w skład którego wchodzą przewodniczący,
wiceprzewodniczący i członkowie, również jest mianowany przez Prezydenta
Federacji Rosyjskiej15.
Dyrektorem wykonawczym fundacji został Wiaczesław Nikonow, wnuk
i jednocześnie biograf Wiaczesława Mołotowa, współtwórcy i sygnatariusza
Paktu Ribbentrop-Mołotow. Do zarządu fundacji i rady opiekuńczej weszło
wielu intelektualistów,
duchownych
prawosławnych,
przedstawicieli
administracji prezydenckiej i ministerstwa spraw zagranicznych. W zarządzie
fundacji zasiada m.in. minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oraz
doradca Putina, reżyser Nikita Michałkow (Kramar, 2016, s. 251).
Fundacja Ruski Mir opracowała własną koncepcję rosyjskiego świata.
Wiaczesław Nikonow, pisał we wstępie do czasopisma „Strategie Rosji”, że
„ruski mir” powinien być traktowany nie jako wspomnienie przeszłości, ale
marzenie przyszłości16. Rosjanie to nie tylko grupa etniczna, bo zarówno w
Cesarstwie Rosyjskim, jak i w Związku Radzieckim stanowili wyraźną
mniejszość. Rosyjskości nie należy też kojarzyć z prawosławiem, bo istotna
część „ruskiego miru” to wyznawcy islamu, judaizmu, a także buddyzmu. Z
kolei w Stanach Zjednoczonych wśród mniejszości rosyjskojęzycznej jest więcej
parafii protestanckich niż prawosławnych. Wyłącznym wyznacznikiem nie jest
15

Dekret Prezydenta Federacji Rosyjskiej w sprawie utworzenia Fundacji Russkij Mir,
http://www.russkiymir.ru/fund/the-decree-of-the-president-of-the-russian-federation-oncreation-of-fund-russian-world.php#1, [23.09.2019].
16
W. Nikonow, Słowo redaktora…, op. cit., http://sr.fondedin.ru/new/, [14.01.2020].
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też język rosyjski, bo jest wiele osób czystego rosyjskiego pochodzenia, które nie
mówią już w tym języku. Przykładem jest Francja albo Paragwaj, gdzie ludzie
chodzą do cerkwi, mają rosyjskie korzenie, ale nie mówią po rosyjsku. „Ruski
mir” jest wieloetniczny, wielojęzykowy, społecznie i etnicznie heterogeniczny
oraz podzielony geograficznie, ale zjednoczony poprzez świadomość potrzeby
zaangażowania dla Rosji. Przedstawiciele Fundacji Ruski Mir z pewną nostalgią
odwołują się do czasów radzieckich, wskazując na pozytywne, w ich opinii,
cechy organizacji społeczeństwa w tym okresie: „Bez względu na to, jak
skrytykowane zostały terminy <społeczność>, <kolegialność>, <kolektywizm>, ich
historyczne istnienie opierało się na pewnej praktyce społecznej. Praktyka ostatnich
dziesięcioleci pokazuje, że jednym z problemów dzisiejszej Rosji jest rozdrobnienie
społeczeństwa, indywidualizm, niszczenie więzi społecznych. Zadanie zbudowania
społeczeństwa obywatelskiego jest niemożliwe bez przywrócenia, wzmocnienia, odtworzenia
wspólnoty, jedności i przestrzeni w historii. Wszystkie te procesy stanowią w istocie pojęcie
<rosyjskiego świata>”17.
Fundacja jest wyrazicielem przeświadczenia, że „ruski mir” to cywilizacja
wykraczająca poza grupy etniczne, narody, terytoria, religie i systemy polityczne.
To kategoria bardzo trudna do zdefiniowania, oznaczająca duchową wspólnotę
obejmującą wiele rosyjskich diaspor rozproszonych po całym świecie, do
których należy niemalże tyle samo ludności rosyjskojęzycznej co w samym kraju.
Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku po rosyjsku mówiło 350 milionów
ludzi, z czego 290 milionów mieszkało w Związku Radzieckim. Jego rozpad
spowodował gwałtowne obniżenie pozycji języka rosyjskiego w świecie.
Współcześnie jest on językiem ojczystym 130 milionów obywateli Federacji
Rosyjskiej, niemal 25 milionów mieszkańców krajów wchodzących w skład
Wspólnoty Niepodległych Państw i krajów bałtyckich oraz dla 7 milionów
mieszkańców krajów spoza WNP. Fundacja Ruski Mir szacuje, że około 120170 milionów obywateli byłego Związku Radzieckiego używa języka rosyjskiego
jako drugiego, głównie w krajach WNP i bałtyckich (Nikonow, red., 2010).
Zdaniem Wiaczesława Nikonowa język rosyjski został niesłusznie
ukarany za prawdziwe i wyimaginowane grzechy caratu i władzy radzieckiej.
Przeważa niechlubna pamięć o polityce rusyfikacyjnej, a zapomina się o
cywilizacyjnej roli Rosji na terytorium Związku Radzieckiego, a wcześniej
Cesarstwa Rosyjskiego. W konsekwencji w krajach byłego Związku
Radzieckiego dochodzi do permanentnego eliminowania języka rosyjskiego z
życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Dyrektor fundacji podkreślał,
że największe zmiany w tym zakresie miały miejsce na Ukrainie po objęciu
prezydentury przez Wiktora Juszczenkę.
Rosja dąży do umocnienia swoich wpływów na obszarze poradzieckim
również poprzez działania w sferze nauki i edukacji, które mają przede
17

Karta Fundacji Russkij Mir, http://www.russkiymir.ru/fund/, [24.03.2020].
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wszystkim na celu promocję języka rosyjskiego i rosyjskiej kultury. Przejawia się
to m.in. w organizowaniu wymiany naukowej i otwieraniu filii rosyjskich uczelni,
np. Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. M. W. Łomonosowa otworzył filie
w: Azerbejdżanie (Baku), na Ukrainie (Sewastopol), w Kazachstanie (Astana), w
Uzbekistanie (Taszkent) i w Tadżykistanie (Duszanbe). W 2008 roku powstała z
inicjatywy rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów sieć uniwersytetów
Wspólnoty Niepodległych Państw, która miała stworzyć system wymiany
alternatywny dla unijnego programu Erasmus. Warto wspomnieć również o
tworzeniu
wspólnych
uniwersytetów
na
podstawie
porozumień
międzyrządowych, np. Rosyjsko-Kirgiski Uniwersytet Słowiański, RosyjskoTadżycki Uniwersytet Słowiański i Rosyjsko-Armeński Uniwersytet. W celu
rozwoju współpracy z naukowcami z państw WNP utworzono Centrum
Innowacyjne w Skołkowie (Włodkowska-Bagan, op.cit., s. 80-81).
*
*

*

Po upadku Związku Radzieckiego nie dоszło do radykalnej zmiany elit
politycznych, dlatego Rosja zachowała silną pozycję w relacjach z byłymi
republikami, mimo że musiała budować je na partnerskich zasadach i
zrezygnować z paternalizmu. Będąc sukcesorem ZSRR, mimo wysiłków, straciła
pozycję supermocarstwa i tym samym stała się przedmiotem rozgrywek sił
zewnętrznych, ulegając interesom innych, tracąc przy tym wiele z poczucia
wyjątkowości w polityce światowej (Łoś, 2017, s. 565).
Z biegiem czasu rosyjska polityka na obszarze poradzieckim stawała się
coraz bardziej ekspansywna. Pierwszoplanowym celem jest restytucja imperium,
a koncepcja „ruskiego miru” stanowi jedną z metod i strategii służących do jego
osiągnięcia (Makar, Novoskoltseva, op.cit. s. 186). Spadek jej pozycji, będący
skutkiem m.in. „kolorowych rewolucji”, spowodował falę wewnętrznej krytyki
władz. Najostrzejsza związana była z sytuacją na Ukrainie (Kaczmarski, 2006, s.
101).
Rosja nie chce dopuścić do rozszerzania wpływów Zachodu na obszarze
poradzieckim, stąd zaostrzenie kursu politycznego i zdecydowana werbalizacja
interesów. Stało się to szczególnie widoczne w wystąpieniu Władimira Putina na
szczycie NATO w Bukareszcie w 2008 roku, oraz w reakcji rosyjskich elit
politycznych na wzrost aktywności Unii Europejskiej w krajach Wspólnoty
Niepodległych Państw w ramach unijnego programu Polityki Sąsiedztwa18.
Realizacja koncepcji „ruskiego miru” wiąże się z dążeniem do
odtworzenia imperium w granicach, które wyznaczała jednolita struktura
18

P. Lickiewicz, Imperium Rosyjskie kontratakuje, http://www.psz.pl/tekst-30449/ImperiumRosyjskie-kontratakuje [05.04.2014].
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Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego z 1917 roku (Nikonow, op.cit., s. 6-7).
Sam prezydent Putin podkreślał, że dla Rosji Krym, starożytny Chersonez
Taurydzki i Sewastopol mają ogromne znaczenie cywilizacyjne i sakralne,
podobnie jak Wzgórze Świątynne w Jerozolimie dla wyznawców islamu i
judaizmu. W orędziu do Zgromadzenia Federalnego, wygłoszonym 14 grudnia
2014 roku, stwierdził, że Rosja musiała zareagować na zbrojne przejęcie władzy
na Ukrainie w obliczu tragedii na południowym wschodzie kraju, masowej
przemocy i zabójstw. Oskarżanie Rosji o łamanie prawa międzynarodowego i
praw człowieka uznał za czysty cynizm i hipokryzję, a reakcję Zachodu i sankcje
wymierzone przeciwko Rosji za nieuzasadnione: „Jestem pewien, że gdyby tego
wszystkie nie było, to byłyby wymyślane jakieś inne powody, aby powstrzymać rosnące
możliwości Rosji, wpłynąć na nią lub wykorzystać ją do własnych celów19”.
„Ruski mir” jest projektem neoimperialnym. Opiera się na idei
wyłączności rosyjskiego świata cywilizacyjnego i rosyjskiej duchowości,
szczególnej mesjańskiej roli rosyjskiego prawosławia, prawie do ekspansjonizmu
politycznego i kulturowego. Wpisuje się w to także prawo do interwencji
humanitarnej na terytoriach państw poradzieckich, co zostało wyraźnie
sformułowane w Koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 30
listopada 2016 roku (Międzynarodowa współpraca humanitarna i prawa
człowieka, pkt 45)20. Dla uzasadnienia swojej polityki Rosja odwołuje się do
pozaprawnych kategorii takich jak interes narodowy, prawda i sprawiedliwość.
Oznacza to uzurpowanie sobie prawa do użycia siły jako uprawnionego
narzędzia ochrony interesów wspólnoty rosyjskojęzycznej poza granicami kraju
(Menkiszak, 2014, s. 1). Zdaniem Jerzego Kranza (op.cit. s. 35) aneksja Krymu i
wojna na Donbasie świadczy o pogardzaniu przez Rosję normami i wartościami
prawa międzynarodowego, a jej czyny godzą w mozolnie budowaną konstrukcję
międzynarodowego bezpieczeństwa i współpracy, zwłaszcza w Europie.
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„Russkiy mir” as a tool of Russian geopolitical expansion on the territory
of Ukraine
The Russian Federation is interested in destabilizing the states that it
recognizes as its sphere of influence. This applies to the greatest extent to the so-called
Holy Rus, that is, Ukraine and Belarus. So it inspires activities aimed at the so-called
„Secondary nationalization”, as exemplified by the concept of „Russkiy mir”, which is
based on the pursuit of national-cultural and historical-political integration of the
Russian-speaking community.
The purpose of this article is to show the role of this concept in the policy of the
Russian Federation towards Ukraine. "Russkiy mir" is a tool of Russian geopolitical
expansion on the territory of this country, although the project lost its significance after
the autocephalous status of the Ukrainian Church was granted on January 6, 2019.
The implementation of the concept is associated with the desire to regain the
status of an empire, based on the conviction of the exclusivity of the Russian civilization
and Russian spirituality, the special messianic role of Russian Orthodoxy, and the right
to political and cultural expansionism. This also includes the right to armed
humanitarian intervention in defense of the "Russian world".
Key words: Russkiy mir, Orthodoxy, Ukraine, geopolitical expansion,
separatism.
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EWOLUCJA ROSYJSKIEJ MASKIROWKI

Abstrakt:
W artykule ukazano zasadnicze sposoby i środki prowadzenia działań
wchodzących w skład tzw. maskirowki, realizowanych przez Federację Rosyjską.
Zaprezentowano różne definicje maskirowki oraz wyjaśniono jej miejsce w walce
informacyjnej, której rola szybko rośnie w związku z przenikaniem technologii
informatycznych do wszystkich dziedzin działalności człowieka, w tym do środowiska
wojskowego. Proces ten doprowadził do głębokich zmian w teorii i praktyce sztuki
wojennej. Zmienił też poglądy na temat charakteru konfrontacji między stronami
konfliktu, a także postrzegania wojny i metod jej prowadzenia. Szczególne miejsce w
artykule zajmuje analiza ewolucji rosyjskiej maskirowki od drugiej wojny światowej do
inwazji na Ukrainę, ukazana na historycznych przykładach.
Słowa kluczowe: dezinformacja, maskirowka, operacje wpływu, Rosja,
ukrywanie, walka informacyjna, wprowadzanie w błąd.

Wstęp
Celem artykułu jest ukazanie ewolucji rosyjskiej maskirowki, czyli
ukierunkowanego zastosowania szeregu technik i procedur w celu
wprowadzania w błąd przeciwnika i opinii publicznej. Badania naukowe
zmierzały do udzielenia odpowiedzi na następujące główne pytanie badawcze:
Jak przebiegał proces zmian w zakresie przedsięwzięć prowadzonych w
ramach maskirowki w rosyjskiej walce informacyjnej w okresie po II wojnie
światowej. Podjęcie badań dotyczących rosyjskiej maskirowki było wynikiem
osobistych zainteresowań autora, który w codziennej działalności zajmuje się
zagadnieniami związanymi z operacjami informacyjnymi. Ponadto istotne
znaczenie miał element poznawczy, czyli określenie jak ewoluowała rosyjska
maskirowka. Równie ważny był aspekt dydaktyczny, gdyż autor, będąc
wykładowcą i prowadząc zajęcia z przedmiotu operacje informacyjne zauważył
brak w literaturze, zwłaszcza polskiej, publikacji zawierających analizę
maskirowki (jak i innych terminów wykorzystywanych do określenia tego
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samego zjawiska). Ukazało się dotychczas tylko kilka artykułów, głównie
angielskojęzycznych, o kluczowym znaczeniu dla zrozumienia tej problematyki,
ale brakuje przekrojowego ujęcia tego problemu.
Definiowanie maskirowki
Od początku XXI wieku coraz więcej rozwiniętych krajów świata
koncentruje swoje wysiłki na tworzeniu skutecznych zasobów i metod
prowadzenia walki informacyjnej, która odgrywa coraz poważniejszą rolę w
osiąganiu zakładanych celów w trakcie operacji wojskowych. Zdaniem
analityków wojskowych wywieranie ukierunkowanej presji informacyjnej na
polityczne i wojskowe centra administracyjne, ludność i siły zbrojne
nieprzyjaznego kraju, może skutkować szybkim i skutecznym osiągnięciem
zamierzonego celu, niekiedy nawet bez przelewu krwi. Doskonale zdają sobie
sprawę z tego Rosjanie, którzy nie tylko adoptują już sprawdzone metody, ale
twórczo je rozwijają i wprowadzają nowe.
Prowadzenie kampanii dezinformacyjnych ma w Rosji długą historię.
Terminem, który nieodłącznie łączony jest z tymi działaniami jest maskirowka.
Maskirowka w dosłownym tłumaczeniu oznacza maskowanie i jest używane do
opisu radzieckiej (za czasów ZSRR) i rosyjskiej doktryny wojskowej zaskoczenia
poprzez oszustwo, w którym znaczącą rolę odgrywa kamuflaż. Siły Zbrojne
Federacji Rosyjskiej kontynuują osiągnięcia Związku Radzieckiego w zakresie
teorii, doktryny i myśli wojskowej, ukierunkowane na realizację celów
politycznych i wojskowych. Maskirowka jest kulturowo zakorzeniona w
rosyjskim społeczeństwie i jest ważnym elementem rosyjskich operacji
wojskowych.
Z rosyjskiego punktu widzenia maskirowka (kamuflaż, ukrywanie i
oszustwo) jest kluczowym komponentem wojny informacyjnej. Rosyjska
definicja maskirowki jest następująca: różnorodne przedsięwzięcia wspierające
działania bojowe oraz codzienną działalność wojsk; zestaw powiązanych ze sobą
środków organizacyjnych, operacyjno-taktycznych i inżynieryjno-technicznych,
wykorzystywanych w celu wprowadzenia przeciwnika w błąd, co do obecności,
dyspozycji, składu, stanu, działań i zamiarów wojsk, a także planów działania
(Limno, Krysanov, 2003).
Rosyjska maskirowka w odróżnieniu od koncepcji prowadzenia działań
dezinformacyjnych innych armii, to połączenie działań prowadzonych na
poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym, które realizowane są
zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. Jest nieodłącznym składnikiem wojny
informacyjnej w czasie pokoju. Jest to element strategii, która polega na
ukierunkowaniu poczynań przeciwnika, poprzez tworzenie fałszywego wrażenia
faktycznej sytuacji, statusu sił przeciwnika oraz koncepcji, czasu i charakteru
jego działań, zmuszając go niejako do działania w przewidywalny sposób, który
będzie dla niego niekorzystny (Heickerö, 2010, s. 20).
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Na poziomie strategicznym (państwa), maskirowka obejmuje różne
ministerstwa i agencje rządowe oraz operacje dwóch lub więcej frontów. Na
poziomie operacyjnym dotyczy operacji frontu, armii i korpusu. Natomiast na
poziomie taktycznym – operacji połączonych jednostek, jednostki (np. brygady,
pułku) lub pododdziału (batalion, kompania). Na każdym poziomie dowodzenia
opracowywany jest plan dezinformacji, który zawiera zestaw środków i działań
mających na celu wprowadzenie w błąd przeciwnika. Należy zaznaczyć, że plany
niższych poziomów dowodzenia są ściśle powiązane z planami wyższych
poziomów, gdyż przy ich opracowaniu brane są pod uwagę dyrektywy i plany
przełożonego. Zatem ideą maskirowki jest ciągłe utrzymywanie przeciwnika w
niepewności, nigdy nie przyznawanie się do prawdziwych intencji, zawsze
zaprzeczanie własnym działaniom (nie przyznawanie się, że coś się robi lub
zrobiło) i wykorzystanie wszelkich środków politycznych i wojskowych w celu
zachowania przewagi nad przeciwnikiem.
W kontekście rosyjskim termin maskirowka jest często używany, aby
objąć wiele innych pojęć: strategiczna dezinformacja, operacje informacyjne,
operacje psychologiczne, środki aktywne, ukrywanie i zaprzeczanie. Wspólnym
czynnikiem jest stosowanie różnych narzędzi informacyjnych w celu przekazania
selektywnych, niekompletnych lub zniekształconych wiadomości oraz
wpływanie na myślenie strony przeciwnej. Niektórzy analitycy nazywają to
jednym wyrażeniem - broń informacyjna.
Kluczowym narzędziem wykorzystywanym w ramach rosyjskiej
maskirowki bez wątpienia jest dezinformacja. Niekiedy oba terminy traktowane
są wręcz jak synonimy, o czym świadczą chociażby słowa Morgana Maiera
(2016, s. 6): „przez ostatnie pięćdziesiąt lat Zachód uważał maskirowkę za synonim
dezinformacji”. Według Maiera, „głównym tematem maskirowki jest przedstawienie
wiarygodnego kłamstwa, aby ukryć prawdę. Maskirowka dąży do stworzenia fałszywej
rzeczywistości dla odbiorców docelowych”. W literaturze anglojęzycznej termin
dezinformacja pojawił się dopiero wiosną 1926 r. w ukazującym się w Londynie
miesięczniku „The Whitehall Gazette & St. James’s Review”.1 Użyto go w opisie
działań sowieckich służb specjalnych, a ponieważ rok później w ukazującym się
w Rydze „białym” rosyjskim piśmie „Siegodnia” wspomniano, że podsuwanie
obcym służbom dezinformacji należy do głównych zadań GPU (następca
CzeKa).2 Można przyjąć, że termin ten zrodził się w służbach sowieckich
(Brzyski, 2012). Ciekawostkę o pochodzeniu terminu dezinformacja możemy
1

http://socjocybernetyka.wordpress.com/2012/02/10/r-brzeski-dezinformacja/ sdfootnote8sym#sdfootnote8sym
2
http://socjocybernetyka.wordpress.com/2012/02/10/r-brzeski-dezinformacja/ sdfootnote9sym#sdfootnote9sym GPU (Gosudarstwiennoje Politiczieskoje Uprawlenije) –
Państwowy Zarząd Polityczny. Nazwa radzieckiej policji politycznej. CzeKa to akronim
nazwy tajnej policji w Rosji Sowieckiej w latach 1917-1922.
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przeczytać w książce Iona Pacepy i Ronalda Rychlaka (2013, s. 53-54). Według
autorów dezinformacja to historycznie rosyjskie słowo, ale Stalin uznał, że
powinno wydawać się terminem pochodzenia zachodniego, wskazując na
Francję jako kraj, w którym się narodziło. Chodziło o to, żeby dezinformację
przedstawić jako narzędzie francuskich kapitalistów wymierzone przeciwko
miłującym pokój ludziom z bloku sowieckiego. W tym celu na początku lat
pięćdziesiątych XX wieku rumuński wywiad zagraniczny otrzymał od Rosjan
rozkaz rozpowszechnienia fałszywej informacji, że słowo dezinformacja
pochodzi z języka francuskiego.
Dezinformacja ma w wydaniu rosyjskim ścisły związek z tradycyjną
dyplomacją i „miękką siłą”, gdyż występuje w formie powiązań handlowych i
kulturowych oraz promuje narrację strategiczną. Rozpowszechniana jest przez
oficjalne źródła, które działają ze wzmożoną siłą, w celu kształtowania opinii
obiektów oddziaływania. Jak zauważa J. Darczewska: „dezinformacja jest dla Rosji
atrakcyjnym narzędziem z wielu względów: ma szeroki transgraniczny zasięg, niewiele
kosztuje, jest anonimowa, pozwala ukryć tożsamość dezinformatora, umożliwia realizację
celów polityki Kremla. Wielostronne akcje dezinformacyjne Rosji nie słabną. Ponadto
obserwujemy tendencję do poszerzenia zaplecza wykonawczego i koncepcyjnego operacji
wpływu”3.
Cerwyn Moore (2019, s. 5) wskazuje, że w operacjach wpływu
stosowane są następujące techniki:
 wpływanie na politykę rządu innego kraju;
 podważanie zaufania do przywódców i instytucji;
 zakłócanie relacji między innymi narodami;
 dyskredytowanie i osłabianie przeciwników rządowych i
pozarządowych.
W późniejszym okresie dezinformacja występowała pod pojęciem
„środki aktywne”. „Środki aktywne” oznaczały przedsięwzięcia ofensywne o
charakterze dezinformacyjnym, dywersyjnym, destabilizującym i agenturalnym,
których celem było zmuszenie przeciwnika do działań zgodnych z polityką
radziecką, a później rosyjską. Termin ten łączył w sobie jawne i niejawne
techniki wykorzystywane w operacjach wpływu realizowanych w celu wpłynięcia
na wydarzenia lub zachowanie innych krajów (otoczenie międzynarodowe). Jako
przykład opisujący wykorzystanie środków aktywnych można podać przekazanie
w 1986 r. amerykańskim mediom kopii podrobionego listu, pochodzącego
rzekomo od jednego z urzędników Agencji Informacyjnej Stanów
Zjednoczonych, zaadresowanego do senatora Dave’a Durenbergera,
przewodniczącego senackiej Komisji Śledczej ds. Wywiadu. Wspomniany list
3

J. Darczewska, Dezinformacja – rosyjska broń strategiczna,
http://rcb.gov.pl/dezinformacja-rosyjska-bron-strategiczna/, (05.12.2019).
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omawiał plan propagandowego wykorzystania katastrofy elektrowni jądrowej w
Czarnobylu, która miała miejsce 26 kwietnia 1986 r. Komisja opublikowała
później analizę tego fałszerstwa (Wrzosek, 2005, s. 44).
Według specjalistów Ośrodka Studiów Wschodnich współczesny aparat
środków aktywnych można podzielić analogicznie do jednego z najczęściej
spotykanych podziałów propagandy ze względu na stopień zafałszowania treści i
stopień utajnienia nadawcy na trzy kategorie: czarny, szary i biały (tab. 1).
Tab. 1. Współczesny aparat środków aktywnych

RODZAJ
CZARNY
(koordynowany
przez służby)

SZARY
(koordynowany
przez Kreml)

BIAŁY
(koordynowany
przez Kreml)

WYKORZYSTYWANE TECHNIKI
- pozyskiwanie agentury wpływu;
- fabrykowanie dowodów;
- prowokacje (np. dewastowanie pomników żołnierzy
radzieckich i miejsc pamięci);
- działania dywersyjne;
- organizowanie protestów ulicznych np. przeciwko
ukraińskiemu rządowi);
- przekupstwo, szantażowanie, korumpowanie i oczernianie
polityków;
- ataki cybernetyczne (np. Estonia, Gruzja);
- propaganda 2.0.
- inspirowanie grup społecznych, w tym partii i organizacji
skrajnych;
- działanie prowadzone za pomocą kontrolowanych
organizacji międzynarodowych;
- instrumentalizowanie rosyjskich fundacji i stowarzyszeń
(np. Ruski Mir, Rosyjskie Towarzystwo Historyczne);
- zakładanie prorosyjskich portali i ich finansowanie;
- zakładanie farm trolli i ich finansowanie;
- atakowanie poprzez media społecznościowe.
- akcje informacyjne przy użyciu państwowych agencji
informacyjnych i multimedialnych (Regnum, RIA Novosti,
TV RT, Sputnik itd.);
- działalność wydziałów informacyjnych, oddziałów
Rossodrużestwa, ośrodków nauki i kultury przy ambasadach
rosyjskich;
- organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym i
kulturalnym (konferencje naukowe, wystawy, rajdy pamięci,
stypendia, kursy językowe).

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Darczewska, op.cit.
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Na podstawie powyższej tabeli można wnioskować, że aparat używany
do prowadzenia działań dezinformacyjnych uległ rozszerzeniu, a jedna z
najważniejszych ról przypada współcześnie Internetowi. Ponadto wszystkie trzy
kategorie są faktycznie koordynowane przez władze Federacji Rosyjskiej i nic
nie jest pozostawione przypadkowi. Jest to sprawnie działający aparat wpływania
informacyjnego na zatwierdzone przez prezydenta Putina obiekty
oddziaływania. Obiektami tymi w zależności od sytuacji mogą być np.
społeczeństwa innych krajów, rządy innych państw lub własne społeczeństwo.
Bardziej wyrafinowaną wersją maskirowki jest teoria zarządzania
refleksyjnego. Według Timothy Thomasa (2004, s. 237-256), badania nad
zarządzaniem refleksyjnym ewaluowały w Rosji przez kilka dziesięcioleci, od
badań naukowych od wczesnych lat sześćdziesiątych do późnych lat
siedemdziesiątych, poprzez praktyczną orientację od późnych lat
siedemdziesiątych
do
wczesnych
lat
dziewięćdziesiątych,
procesy
psychologiczno-pedagogiczne – od początku do połowy lat dziewięćdziesiątych,
do procesów psychospołecznych w okresie późnych lat dziewięćdziesiątych XX
wieku. Według ekspertów, pojęcie zarządzania refleksyjnego istnieje znacznie
dłużej niż koncepcja walki informacyjnej i operacji informacyjnych. Za twórcę
tej koncepcji uważany jest rosyjski psycholog i matematyk – Vladimir Lefebvre,
który opracował ją w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Lefebvre
definiował zarządzanie refleksyjne jako: „proces, w którym jeden przeciwnik
przekazuje podstawy lub powody do podjęcia decyzji przez drugiego przeciwnika” (Thomas,
ibid.).
Jednym z pierwszych teoretyków wojskowych, który doceniał wartość
zarządzania refleksyjnego, był rosyjski emerytowany generał major M.D. Ionov.
Ionov zauważył, że celem zarządzania refleksyjnego jest zmuszenie wroga do
podejmowania decyzji, które prowadzą do jego porażki dzięki wpływaniu lub
przejęciu kontroli nad jego procesem decyzyjnym. Według niego jest to forma
sztuki zbudowanej na posiadanej wiedzy o ludzkim myśleniu, historii
wojskowości, korzeniach konkretnego konfliktu i możliwościach bojowych
przeciwników (własnych i strony przeciwnej). W tym przypadku kontrolę nad
przeciwnikiem osiąga się podejmując szereg działań związanych z czasem, celem
i miejscem, które zmuszą przeciwnika do porzucenia pierwotnego planu,
podejmowania niekorzystnych decyzji lub błędnego reagowania na rozwój
sytuacji.
Kontynuacją starego podejścia wojskowego jest maskirowka 2.0.
Zdaniem Robertsa (2015, s. 2): „stara maskirowka miała na celu ochronę Związku
Radzieckiego na polu bitwy i zapewnienie sukcesu militarnego. Natomiast nowa maskirowka
ma umożliwić Rosji przywrócenie (w razie potrzeby siłą) jej strefy wpływów w krajach
sąsiednich”. Obejmuje ona, oprócz starych i sprawdzonych, również nowe
narzędzia takie jak: manipulację mediami, cyberataki, wykorzystanie agentów
wpływu, przymus, agitację polityczną, wykorzystanie zasobów energetycznych i
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ich ceny jako broni (np. gazu), rozmieszczenie wojsk o statusie tajnym,
rozmieszczenie sił zastępczych oraz zapewnienie im broni, sprzętu, szkolenia,
zabezpieczenia logistycznego, dowodzenia oraz informacji rozpoznawczych.
Ponadto maskirowka 2.0 opiera się na tajnej dyplomacji i szerokim
przygotowaniu otoczenia politycznego, wojskowego, ekonomicznego i
informacyjnego. Połączenie tych starych i nowych zdolności ma zapewnić
Federacji Rosyjskiej wyrafinowane możliwości prowadzenia wojny hybrydowej
w celu przywrócenia swojego imperium sprzed rozpadu ZSRR. Rosja zamierza
osiągnąć swoje cele polityczne i geograficzne (uzyskanie nowych terenów)
pozostając poniżej progu wojny, który mógłby wywołać bezpośrednią reakcję
militarną ze strony NATO. W przypadku Ukrainy wspiera siły separatystów
działaniami wojsk regularnych oraz dostarczaniem im zaopatrzenia. Dodatkowo
rozmieszczone wzdłuż granicy z Ukrainą duże zgrupowania wojsk mają
zastraszać siły zbrojne państw sąsiednich groźbą eskalacji konfliktu i
powodować niepewność w państwach europejskich i kwaterze głównej NATO.
Rozmieszczenie wojsk w pobliżu granicy tłumaczone jest prowadzeniem
ćwiczeń wojskowych. Wszystkie działania Kremla wzmocnione są głośną i
dobrze przygotowaną kampanią informacyjną, którą należałoby raczej nazwać
kampanią dezinformacyjną. Dezinformacja i propaganda są kluczowymi
komponentami rosyjskiej kampanii.
Maskirowka narzędziem wojny informacyjnej
Początki nowej rosyjskiej strategii wojny informacyjnej sięgają co
najmniej lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy rosyjska Rada Bezpieczeństwa
Narodowego zidentyfikowała rosnącą potrzebę zajmowania się informacją jako
towarem w erze cyfrowej. Jednakże prawdopodobnie najbardziej widocznym
posunięciem było przyjęcie przez państwo rosyjskie w 2000 r. Doktryny
Bezpieczeństwa Informacyjnego Federacji Rosyjskiej. W dokumencie tym
bezpieczeństwo informacji traktowane jest jako kluczowy aspekt polityki
bezpieczeństwa, który posiada strategiczną wartość i jest postrzegany jako
priorytetowy czynnik dla stabilności państwa, rządu oraz wpływowych i
wiodących podmiotów. Właściwie od 2000 r. można zaobserwować, że Rosja
zaczęła nadawać informacji wymiar militarny, co odzwierciedlone zostało w
kolejnych oficjalnych dokumentach, w tym w kolejnych doktrynach wojennych
i bezpieczeństwa informacyjnego. Ponadto, należy zaznaczyć, że w strategiach
bezpieczeństwa narodowego i doktrynach wojennych, poczynając od 2000 r.,
Rosjanie wprowadzili wiele pojęć maskujących: „specjalne środki wpływu”,
„środki niewojskowe”, „działania niebezpośrednie, tj. dywersja, sabotaż,
organizowanie nieregularnych formacji zbrojnych”, „neutralizacja konfliktów”,
„oddziaływanie informacyjne”, „oddziaływanie informacyjno-psychologiczne”,
„oddziaływanie informacyjno-techniczne”. Wymienione pojęcia są umieszczone
w kontekście bezpieczeństwa „cywilizacyjnego” Rosji. W najnowszej Doktrynie
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bezpieczeństwa informacyjnego Federacji Rosyjskiej z grudnia 2016 r. resort obrony
otrzymał
zadanie
neutralizowania
oddziaływania
informacyjnopsychologicznego na społeczeństwo FR oraz kultywowania historycznych,
duchowych i patriotycznych tradycji. Zarówno doktryna ta, jak i Strategia dla
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Federacji Rosyjskiej na lata 2017-20304 zostały
wprowadzone w celu wzmocnienia państwa w zakresie kontroli wewnętrznej
przestrzeni
informacyjnej,
identyfikacji
zewnętrznych
priorytetów
informacyjnych oraz zwiększenia gotowości Rosji do prowadzenia wojny
informacyjnej.
Jak zauważają eksperci, Rosja definiuje wojnę informacyjną jako
oddziaływanie na masową świadomość w międzypaństwowej rywalizacji, z
wykorzystaniem
szczególnych
sposobów
kontroli
nad
zasobami
informacyjnymi, które mogą być stosowane jako swego rodzaju broń. Działania
te skierowane są nie tylko przeciw siłom zbrojnym, ale przede wszystkim
ukierunkowane są na całe społeczeństwo oraz jego świadomość, a także na
aparat administracyjny, świat nauki i kultury oraz przemysł i ekonomikę danego
państwa. Wojna informacyjna może mieć na celu przygotowanie, w założonej
perspektywie czasowej, zbrojnej interwencji mogącej mieć charakter typowych
działań wojennych między państwami, bądź też realizowanej jako wojna
hybrydowa5.
Teoretycy rosyjscy mają różne podejście do elementów wchodzących w
skład walki (wojny) informacyjnej. Według rosyjskiego analityka V.I. Tsymbala:
„walka informacyjna powinna być postrzegana jako zintegrowana całość współdziałających ze
sobą systemów, która obejmuje osiem podkategorii:
 zbieranie danych wywiadowczych i kontrwywiadowczych;
 maskowanie i dezinformację;
 wykorzystanie systemów walki radioelektronicznej;
 osłabianie komunikacji i szyfrowanie danych przeciwnika;
 ustalanie od czego zależy osiąganie celów militarnych przez przeciwnika;
 niszczenie wsparcia nawigacyjnego przeciwnika;
 stosowanie presji psychologicznej na przeciwnika;
 niszczenie wrogich sieci komputerowych” (za: Thomas, 2000, s. 343).
Zdaniem J. Darczewskiej (2015, s. 7): „doktrynalne założenia dotyczące walki
informacyjnej unaoczniają nie tyle zmiany w teorii jej prowadzenia[…], ile przywiązanie do
starych metod (sabotaż, dywersja, dezinformacja, terror państwowy, manipulacja, agresywna
4

Dokument ten zastąpił Strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego Federacji
Rosyjskiej obowiązującą od 7 lutego 2008 r.
5
Vide: Wojna informacyjna jako skuteczne narzędzie destabilizacji państw i rządów,
http://www.defence24.pl/299734,wojna-informacyjna-jako-skuteczne-narzedziedestabilizacji-panstw-i-rzadow-raport, (03.02.2016).
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propaganda, wykorzystywanie potencjału protestu spośród miejscowej ludności)”. Wszystkie
wymienione formy w większej lub mniejszej skali mogliśmy zaobserwować w
konflikcie na Ukrainie.
Historyczne przykłady stosowania maskirowki
W 1904 r. w Rosji powstała pierwsza oficjalna szkoła maskirowki, która
istniała do roku 1926 (Thomas, 2004). To w niej stworzone zostały podstawy
koncepcji maskirowki i podręczniki z tej dziedziny. Przykładem ilustrującym
zastosowanie maskirowki na poziomie operacyjnym jest operacja „Bagration”,
która miała miejsce między 22 czerwca a 19 sierpnia 1944 r. i uważana jest za
jedną z najbardziej udanych ofensyw sowieckich podczas drugiej wojny
światowej. Celem operacji było zniszczenie Grupy Armii „Środek” dowodzonej
przez feldmarszałka Ernsta Buscha, a następnie, po jego odwołaniu,
feldmarszałka Otto Modela oraz wyzwolenie Białorusi. Sukces operacji możliwy
był dzięki sekwencji operacji w całym teatrze działań, aby odzyskać zachodnią
Ukrainę i dostać się do państw bałtyckich i Polski. Rosja w tym celu zastosowała
dezinformację oraz operacje wywiadowcze ukierunkowane na zakłócenie środka
ciężkości działań wojsk niemieckich. Po skomplikowanej kampanii
dezinformacyjnej, która sprawiła, że większość niemieckich dywizji pancernych
pozostała przez pierwszy tydzień operacji na zachodniej Ukrainie i w północnej
Rumunii, Sowieci uderzyli na Grupę Armii „Środek” czterema frontami, czym
kompletnie zaskoczyli Niemców.
Operacja „Bagration” ukazała, że na poziomie operacyjnym można
wykorzystać dezinformację, aby wpłynąć na postawę przeciwnika. W wyniku tej
operacji hitlerowskie Niemcy nie tylko straciły ok. 670 tys. żołnierzy (w tym ok.
300 tys. zabitych, 250 tys. rannych i 120 tys. wziętych do niewoli) oraz 2 tys.
czołgów, ale trzeba też zwrócić uwagę na morale wojsk, które wyraźnie spadło,
a żołnierze niemieccy zaczęli powszechnie uważać, że front wschodni oznacza
dla nich śmierć.
W czasach „zimnej wojny” Rosjanie stosowali maskirowkę chociażby w
postaci wydawania map drogowych, które często zawierały nieścisłości. Nie
tylko frustrowały korzystających z nich kierowców, przede wszystkim służyły
celom bezpieczeństwa narodowego, gdyż np. jeśli zostały użyte przez szpiega,
czy wywiad innej armii, to wprowadzały w błąd co do oceny terenu (dostępne
drogi dofrontowe, czy rokadowe). W ten sposób pozornie przydatne z punktu
widzenia najeźdźcy drogi mogły okazać się np. prowadzącymi na bagna lub
nieistniejącymi w rzeczywistości. W tym okresie ZSRR wykorzystywało
maskirowkę do ukrycia przed Stanami Zjednoczonymi przerzutu rakiet
balistycznych i głowic jądrowych oraz personelu technicznego do ich obsługi na
Kubę. Jak pisze M. Wrzosek (op.cit. s. 46): „utrzymane w tajemnicy transporty ludzi,
uzbrojenia i sprzętu - przewożone przez statki pochodzące z różnych krajów bloku
wschodniego, aby uniemożliwić identyfikację charakteru transportu i przewożonych ładunków
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– zaczęły przybywać na Kubę od 26 lipca 1962 r.”. Tak, więc rozpoczęło się to trzy
miesiące od kryzysu kubańskiego. Operacja ta była realizowana pod
kryptonimem „Anadyr” i objęła dostarczenie drogą morską na Kubę 36
pocisków rakietowych uzbrojonych w głowice jądrowe oraz przerzut ok. 51 tys.
żołnierzy i personelu technicznego do ich obsługi. Realizacja tego
przedsięwzięcia wymagała szeregu działań dezinformacyjnych, propagandowych
i politycznych. Swój udział miał w tym nawet Nikita Chruszczow, który podczas
wakacji na Krymie poinformował ambasadora USA Foya Kohlera, że Związek
Radziecki utworzy port rybacki na Kubie. Podczas spotkania Chruszczow
zapewnił Kohlera, że Związek Radziecki ma jedynie intencje obronne mające
pomóc Kubańczykom. Ta dezinformacja była w rzeczywistości pierwszą z kilku
prób Sowietów, by ukryć rozmieszczenie kontrolowanej przez ZSRR broni
nuklearnej na Kubie. Działania dezinformacyjne polegały również na
kontrolowanym wycieku prawdziwych informacji z niewiarygodnych źródeł.
Źródłem tym byli dysydenci kubańscy, w których rewelacje nie uwierzyła CIA.
Rosjanie wykorzystując okres urlopowy wysyłali na Kubę liczne
wycieczki z ludźmi z ówczesnych krajów demokracji ludowej. Tylko wnikliwi
obserwatorzy dostrzegli, że jedynie część uczestników wycieczek wracała do
domu. Pozostali zamieszkali w przygotowanych specjalnie dla nich osiedlach
stanowiąc zaplecze personelu technicznego na potrzeby montowanych wyrzutni
(ibidem s. 47).
W praktyce każde rozmieszczenie wojsk sowieckich, a następnie
rosyjskich, w ciągu ostatniego półwiecza, poczynając od Praskiej Wiosny do
Afganistanu, Czeczenii i Ukrainy, rozpoczynało się od prostej, ale skutecznej
sztuczki: żołnierze pojawiali się najpierw jako cywile lub osoby w mundurach
bez oznaczeń przynależności państwowej. Przykładowo w sierpniu 1968 r. do
Pragi przyleciały samoloty Aerofłotu z nieproporcjonalnie dużą liczbą młodych
mężczyzn, którzy następnie zajęli lotnisko. Byli to komandosi rosyjscy. W 1983
r. żołnierze rosyjscy przebrani za turystów wpłynęli do Syrii, a podstęp ten
został nazwany: „towarzysz turysta” („comrade tourist”). Podobnie pojawienie
się tajemniczych zakamuflowanych żołnierzy w Kabulu (Afganistan) i Groznym
(Czeczenia) było zapowiedzią większego rozmieszczenia wojsk rosyjskich w
1979 i 1994 r.
Współczesne wykorzystanie maskirowki
Współczesnym zastosowaniem maskirowki jest aneksja Krymu i inwazja
na wschodzie Ukrainy. Symbolem tych działań stały się „Małe Zielone Ludziki”
(„Little greenman”), czyli dobrze uzbrojeni mężczyźni w mundurach bez
oznaczeń, dystynkcji i nazwisk. Dzisiaj nie ma już wątpliwości, że atakującymi
cele na Ukrainie byli żołnierze wojsk specjalnych Specnaz oraz wojsk
powietrznodesantowych i piechoty morskiej Federacji Rosyjskiej.
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Witold Sokała wskazuje, że: „trudno jednoznacznie stwierdzić, kto
pierwszy nazwał ich zielonymi ludzikami; niewykluczone, że był to Władimir
Putin, kpiący w jednym z wywiadów, że to może właśnie kosmici.
Sformułowanie przyjęło się i zrobiło nadspodziewaną karierę”6. Termin ten
możemy dzisiaj znaleźć zarówno w Wikipedii, jak i w propozycjach nowych
terminów z dziedziny bezpieczeństwa opracowanych przez Biuro
Bezpieczeństwa Narodowego. Według wspomnianego opracowania BBN:
„zielone ludziki”, to: „potocznie stosowane określenie uzbrojonych żołnierzy
nieposiadających dystynkcji wojskowych, ani innych wyróżników, które pozwalałyby na
określenie ich narodowości, prowadzących zbrojne działania regularne i nieregularne na
terytorium wschodniej Ukrainy, wymierzone przeciwko jej integralności i niezawisłości” 7.
Prawie sześć lat temu, bo dokładnie w nocy z 26 na 27 lutego 2014 r.,
tzw. „zielone ludziki” zaatakowały Krym, a rosyjskie flagi zostały zawieszone na
budynkach rządu i parlamentu Republiki Autonomicznej Krymu. Dla uczczenia
tego wydarzenia od 2015 r., na podstawie decyzji prezydenta Putina, w Rosji 27
lutego obchodzony jest „Dzień Sił Operacji Specjalnych” Federacji Rosyjskiej.
Chociaż oficjalnie nie podano powodu wyboru tego konkretnego dnia na takie
święto, to skojarzenie może być tylko jedno i dotyczy rozpoczęcia operacji
specjalnej na Krymie.
Jak zauważa Jolanta Darczewska (2014, s. 5): „W bezprecedensowej pod
względem skali kampanii dezinformacji na temat sytuacji na Ukrainie uruchomiono
wszystkie federalne kanały telewizyjne, radiowe, gazety, mnóstwo zasobów internetowych.
Front informacyjny wsparli dyplomaci, politycy, politolodzy, eksperci, elita nauki i kultury.
Front ten został rozwinięty wiele lat wcześniej. Na początku kryzysu ukraińskiego
(Euromajdan) sprzężono go z dywersją ideologiczną, polityczną, socjokulturową, prowokacją i
aktywnością dyplomacji. Słowem - uruchomiono działania wielokierunkowe i masowe. Po
wojskowym zajęciu i inkorporacji Krymu do Rosji mechanizmy dezinformacji miały
uwiarygodnić intencje Moskwy i ukryć braki w argumentacji, co do działań wojskowych oraz
samego wcielenia Krymu”. Przykładem maskirowki poziomu politycznego jest
oświadczenie prezydenta Putina, które wygłosił bezpośrednio po inwazji na
Krym. Stanowczo zaprzeczył on, że „zielonymi ludźmi”, których widzowie
ujrzeli na ekranach telewizorów są rosyjscy żołnierze, mówiąc, że każdy może
kupić mundur wojskowy i go nosić. Dopiero pięć tygodni później Putin
przyznał, że żołnierze to Rosjanie. Kolejny przykład to zaprzeczenie
twierdzeniu Stanów Zjednoczonych przez Ministerstwo Obrony Rosji, że
6

W. Sokała, Bez oznaczeń, dystynkcji i nazwiska. Rosyjskie zielone ludziki na Ukrainie,
https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/596967,zielone-ludziki-donbas-rosjakrym.html, (02.12.2019).
7
(MINI) SŁOWNIK BBN: Propozycje nowych terminów z dziedziny bezpieczeństwa,
https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbnpropozy/6035,MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedzinybezpieczenstwa.html, (02.12.2019).
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rosyjskie samoloty bojowe zaatakowały konwój humanitarny w Syrii.
Ministerstwo na początku twierdziło, że ciężarówki mogły zostać zaatakowane
ogniem z moździerzy należących do rebeliantów. Później, że atak został
przeprowadzony przez amerykański bezzałogowy statek powietrzny Predator, a
na koniec, że po prostu przewożony ładunek sam się zapalił (nastąpił
samozapłon). Wiele innych przykładów wykorzystania maskirowki zawierają
publikacje, w tym Modrzejewskiego (2018, 2019) oraz Wrzoska, Markiewicza i
Modrzejewskiego (2019).
Maria Snegovaya (2015, s. 7) do kluczowych elementów rosyjskiego
zarządzania refleksyjnego, o którym wspomniano we wstępie teoretycznym,
wykorzystanego na Ukrainie zalicza:
 zaprzeczanie i wprowadzanie w błąd mające na celu ukrycie lub
zakamuflowanie obecności sił rosyjskich na Ukrainie, w tym
wysłanie „małych zielonych ludzi” w mundurach bez insygniów;
 ukrywanie faktycznych celów Moskwy w konflikcie, co ma w
niektórych ludziach wzbudzić obawy, a innym pozwala utwierdzić się
w przekonaniu, że cele Kremla są ograniczone i ostatecznie możliwe
do zaakceptowania;
 zachowanie pozornie wiarygodnej legalności działań Rosji poprzez
zaprzeczanie jej udziałowi w konflikcie, wywieranie wpływu na
społeczność międzynarodową, aby ta uznała Rosję za
zainteresowaną siłę, a nie za stronę konfliktu, wskazuje się przy tym
na rzekomo równoważne zachodnie działania, takie jak jednostronna
deklaracja niepodległości Kosowa w latach dziewięćdziesiątych XX
w. i inwazja na Irak w 2003 r.;
 równoczesne zastraszanie Zachodu poprzez demonstrację siły
militarnej w postaci przelotów w przestrzeni powietrznej NATO i
krajów spoza NATO, groźbę użycia broni jądrowej oraz
przesadzone roszczenia uznania rosyjskiej potęgi militarnej i
wyolbrzymianie sukcesów militarnych;
 wdrożenie ogromnego i złożonego globalnego wysiłku w celu
ukształtowania narracji o konflikcie na Ukrainie za pośrednictwem
mediów tradycyjnych i społecznościowych.
Trudno nie zgodzić się ze zdaniem T. Grabowskiego (2016, s. 33), że:
„informacyjny komponent wojny hybrydowej jest trudny do przecenienia. Na przykład
w przypadku aneksji Krymu przez Rosję działania kinetyczne nie miały być może
pierwszorzędnego znaczenia. Ważniejsze było uzyskanie zamętu informacyjnego i utrudnienie
adekwatnej odpowiedzi przeciwnikowi i społeczności międzynarodowej”.
W opinii Luisa L. Tijerina: „współcześnie maskirowka nie jest już
wykorzystywana w tradycyjny, ściśle radziecki sposób, ale w bardziej
sympatyczny, nowoczesny sposób rosyjski, to znaczy poprzez: propagandę
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polityczną, manipulację medialną i dezinformację wojskową. Narzędzia te
wykorzystywane są w celu realizacji założeń rosyjskiego ekspansjonizmu”8.
Podsumowanie
Koncepcje i techniki stosowane przez Rosjan w przeważającej
większości nie są nowe, a już z pewnością nie są nowe dla nich. Sposób ich
wykorzystania jest głęboko zakorzeniony w doktrynie starej szkoły radzieckiej.
Dowiedziono, że rosyjska maskirowka ewaluowała z koncepcji wojskowej do
koncepcji realizowanej przez cały rząd i państwo. Początkowo była to przede
wszystkim dezinformacja wojskowa polegająca na realizacji przedsięwzięć
mających wprowadził w błąd wojska przeciwnika. Obecnie jest to spektrum
działań obejmujące zarówno działania prowadzone przez najwyższych
przedstawicieli władzy, jak i te realizowane przez siły zbrojne.
Maskirowka w wydaniu rosyjskim daleko wykracza poza zwykły
kamuflaż używany przez wszystkie armie świata i obejmuje szereg pomysłów na
temat wprowadzania w błąd i dezinformacji. W rzeczywistości maskirowka w
sensie politycznym i wojskowym była i jest sztuką wprowadzania w błąd.
Dezinformacja polityczna i wojskowa pozostaje elementem zaskoczenia i
ostatecznie kontroli nad przeciwnikiem. Jest ona sztuką twórczą, w której
wykorzystywane są wszelkie teoretyczne i praktyczne metody wpływania na
polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne działania przeciwnika, w tym na
programy dyplomatyczne i wojskowe.
Na podstawie przedstawionego w artykule rozwoju maskirowki można
wnioskować, że współcześnie jest ona używana przez Kreml jako nowoczesne
narzędzie geopolityczne do oszukania i wymanewrowania przeciwników, do
których zaliczane są przede wszystkim rządy państw zachodnich. Siły Zbrojne
Federacji Rosyjskiej kontynuują osiągnięcia w tej dziedzinie z czasów Związku
Radzieckiego, twórczo je rozwijając. Najdobitniejszym dowodem
potwierdzającym powyższą tezę są przedsięwzięcia dezinformacyjne i
propagandowe prowadzone przed i podczas działań na Ukrainie.
Przykłady zaprezentowane w niniejszym opracowaniu świadczą o tym,
że maskirowka jest stosowana przez Rosję na wszystkich poziomach kierowania
i dowodzenia, zarówno w aspektach politycznych, jak i wojskowych.
Problemy przedstawione w opracowaniu stanowią tylko asumpt do
dalszych badań nad szeroko rozumianą walką informacyjną prowadzoną przy
użyciu m.in. przedsięwzięć określanych mianem maskirowki. W opinii autora
należy spodziewać się dalszego rozwoju form, metod i środków prowadzenia

8

L.L. Tijerin, Soviet diplomacy and “Maskirovka”,
https://www.geopolitica.ru/en/article/soviet-diplomacy-and-maskirovka, (28.11.2019).
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działań wchodzących w skład maskirowki, które będą spowodowane dalszą
ewolucją środowiska informacyjnego.9
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Evolution of the Russian Maskirovka
The article shows the basic ways and means of conducting activities that are
part of the so-called masikirovka, implemented by the Russian Federation. Maskirovka's
various definitions were presented and its place in the information struggle was
explained. The importance of maskirovka is related to the growing importance of the
information struggle, whose role is growing rapidly due to the infiltration of information
technologies into all areas of human activity, including the military circles. This process
led to profound changes in the theory and practice of the art of war. It also changed
views on the nature of the conflict, as well as the perception of war and the methods of
its conduct. A special place in the article is occupied by the analysis of the evolution of
the Russian maskirovka from the Second World War to the invasion of Ukraine, shown
on historical examples.
Key words: concealment, deception, information warfare, influence operations,
maskirovka, Russia.
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NEOKOLONIALIZM I NEOIMPERIALIZM
W PAŃSTWACH AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ

Abstrakt:
Chociaż proces dekolonizacji doprowadził do sytuacji, w której, poza
niewielkimi wyspami, w Afryce Subsaharyjskiej nie ma już terytoriów zależnych, czyli
kolonii mocarstw zachodnich, poszczególne państwa afrykańskie mimo formalnej
suwerenności, pozostają w dużym stopniu uzależnione od zamorskich mocarstw jak i
silniejszych państw regionu. Obecną sytuację państw afrykańskich określa się mianem
neokolonializmu i neoimperializmu. Celem artykułu jest wyjaśnienie przyczyn tego
zjawiska, które zdaniem autorów wiąże się przede wszystkim z dysfunkcyjnością i
słabością państw afrykańskich. Z powodu patologii elit rządzących, korupcji,
nepotyzmu, etc. dochodzi do wykorzystywania potencjału krajów afrykańskich w
zamian za korzyści finansowe i realizację partykularnych interesów grup trzymających
władzę. Zjawisko neokolonializmu i jego zakres ukazane zostało na przykładzie
stopnia opanowania sektora górniczego przez kapitał obcy, natomiast jako wyraz
neoimperializmu przyjęto uzależnienie państw afrykańskich od zagranicznych
dostawców uzbrojenia. Dokonane analizy pokazują, które państwa afrykańskie w
największym stopniu dotknięte są neokolonializmem i neoimperializmem, a z drugiej
strony, które mocarstwa i państwa zamorskie są beneficjentami tego zjawiska.
Słowa kluczowe: Afryka Subsaharyjska, dysfunkcyjność, korupcja, patologia
władzy, neokolonializm, neoimperializm.

Wstęp
Z założenia, Afryka jako kontynent o powierzchni ponad 30 mln km
kwadratowych, niespełna 1.400 milionowej populacji i bogatej gamie surowców
naturalnych rozmieszczonych na całym kontynencie, powinna gwarantować
mieszkańcom swoich państw dobrobyt, bezpieczeństwo, wszechstronny progres
i pewność rozwoju. Tymczasem to właśnie na Czarnym Lądzie odnajduje się
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największe deficyty egzystencjalne zarówno w aspekcie niedożywienia ludności,
problemów zdrowotnych, warunków mieszkaniowych, analfabetyzmu,
bezrobocia etc. Ponadto, kontynent ten, jak żaden inny w skali globu,
nieprzerwanie praktycznie pada ofiarą szeroko pojętego wykorzystywania go
przez silniejsze państwa świata (Czernichowski, Kopiński, Polus 2012).
W czym tkwi słabość wielu krajów Afryki? Co leży u podstaw ich
problemów? Jakie czynniki wpływają na fakt, że wiele państw afrykańskich nie
może rozwijać się tak szybko, jak wskazywałby na to ich wielopłaszczyznowy
potencjał? Zdaniem autorów poniższego artykułu przyczyn tego należy
upatrywać zarówno w wewnętrznej, nierzadko bardzo trudnej sytuacji państw
kontynentu jak i poza samym kontynentem. Winić za to należy nieudolnie
rządzące poszczególnymi krajami elity polityczne, słabo wykształcone i mało
zaangażowane w rozwój kraju społeczeństwo, a także w znacznej mierze
szerzący się neokolonializm i neoimperializm państw mocarstw spoza Czarnego
Lądu. Temat neokolonializmu jako zjawiska geopolitycznego, a także
neoimperializmu, doczekał się bogatej literatury, także w Polsce (Wołodźko
2017, Chołaszczyński 2017, Mazurek 2017, Bombińska 2016). Z pewnością też
istotną rolę odgrywa sztuczny podział granic będący spuścizną kolonizowania
kontynentu jak i deficyt państw narodowych w Afryce.
Dysfunkcyjność państw Afryki Subsaharyjskiej
Pierwszym i głównym czynnikiem, który ponosi odpowiedzialność za
zjawiska neokolonializmu i imperializmu jest tzw. dysfunkcyjność – wrażliwość
tychże państw. Z rankingu z Fragile States Index z 2019 roku wynika, że analizując
sytuację w skali globu w pierwszej 30-tce państw klasyfikowanych jako państwa
dysfunkcyjne aż 21 to kraje afrykańskie (ryc. 1). Na kolejną 20-tkę zresztą też
przypada aż 12 państw regionu.
Na czym polega specyfika dysfunkcyjności państw afrykańskich? Jakie
komponenty destrukcyjnie wpływają na to, że rozwój tychże państw jest tak
powolny a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwy? Główną cechą
dystynktywną słabych państw afrykańskich jest nieumiejętne, nieudolne
sprawowanie władzy przez elity rządzące (Różalska 2012).Przyczyn tego
upatrywać można po pierwsze w tzw. spuściźnie kolonizacji, w czasach której
większość rdzennej ludności Afryki Subsaharyjskiej nie miała szansy
partycypować w sprawowaniu władzy, nie mając tym samym możliwości zgłębić
tajników tej sztuki. I choć proces dekolonizacji trwał od połowy ubiegłego
wieku1,a w wielu „młodych” (nowopowstałych) państwach podejmowano próby
1

Jako początek dekolonizacji Afryki Subsaharyjskiej datuje się rok 1957-1958, kiedy to
niepodległość uzyskały pierwsze dwa państwa afrykańskie (Gwinea i Ghana), jednakże to
1960 rok, nazywany jest Rokiem Afryki, ponieważ w nim właśnie wolność uzyskało
kolejnych 17 państw tego regionu.
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ich demokratyzacji, to z różnych przyczyn działania te nie przynosiły
oczekiwanych rezultatów. Prędzej czy później quasi demokratyczne rządy
zastąpione zostały, nastawionymi na politykę przemocy i terroru, wojskowymi
reżimami autorytarnymi (Trzciński 2013, Kapuściński 2011).Oczywistym jest, że
w krajach, w których dominują nieskuteczne, często dyktatorskie rządy,
odnotowywane są najsłabsze wyniki gospodarcze i najniższe wskaźniki
rozwojowe (Rynarzewski, Nawrot, Zajączkowski, Cieślik 2017).
Ryc. 1. Fragile States Index 2019

Źródło: Fragile States Index 2019
(https://www.reddit.com/r/europe/comments/cnrwij/fragile_states_index_2019) (dostęp:
6.05.2020)2.

Po drugie, odpowiedzialnym za ten stan rzeczy może być także brak
długoletnich tradycji demokratycznych, w efekcie czego nawet tam, gdzie
istnieją demokratyczne struktury państwowe, w praktyce pozbawione są one
wartości adekwatnych do tego systemu, więc trudno o ich implementację. Z
publikowanego co roku raportu Freedom in the World wynika, że w2019 roku
zaledwie 9 państw Afryki Subsaharyjskiej postrzeganych jest jako „kraje wolne”
(Mauritius, RPA, Botswana, Wyspy Zielonego Przylądka, Namibia, Wyspy
Świętego Tomasza, Senegal, Ghana i Benin), kolejnych 20 uznanych jest za

2

W Afryce nie ma ani jednego kraju, który kategoryzowany byłby poniżej 60 pkt w skali od
(120 do 1, gdzie 120 oznacza całkowity upadek państwa a 1 państwo całkowicie stabilne).
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„częściowo wolne” a pozostałe klasyfikowane są, jako państwa „bez wolności”3.
Z kolei wg raportu Democracy Index 2019 roku, w którym analizie poddano
sytuację 44 państw Afryki Subsaharyjskiej (uwzględniając 60 wskaźników
kategoryzowanych w 5 odrębnych kategoriach: proces wyborczy i pluralizm,
swobody obywatelskie, funkcjonowanie administracji publicznej, partycypacja
polityczna oraz kultura polityczna), żadne z państw regionu nie jest
kategoryzowane jako w pełni demokratyczne. Zaledwie 3 definiowane są jako
demokracje wadliwe (Republika Południowej Afryki, Botswana i Namibia) a
pozostałe diagnozowane są jako systemy hybrydowe i reżimy autorytarne (ryc.
2).
Ryc. 2. Democracy Index 2019

Źródło: Democracy Index 2019,
https://www.in.gr/wp-content/uploads/2020/01/Democracy-Index-2019.pdf

I wreszcie trzeci argument, który tłumaczyć może dysfunkcyjność wielu
państw w Afryce, a mianowicie - wina samych przedstawicieli elit rządzących,
które rozwój państw i ochronę racji stanu podporządkowują swoim
partykularnym interesom. Niestety, nierzadko obawy elit o to, że sprawy mogą
wymknąć się spod ich kontroli, decydują o formie sprawowania władzy, z
preferencją dla reżimu autorytarnego z dyktatorem stosującym przemoc i terror
na czele (Stańczyk-Minkiewicz 2018, Żukowski 2018). Jako przykład podać tu
można, uznanego w 2007 roku za winnego ludobójstwa i zaocznie skazanego na
karę śmierci, Mengystu Hajle Marjama. Rządzący Etiopią prawie 15 lat, najpierw
(1977–1987) jako przewodniczący junty wojskowej Dergu, a potem (1987-1991)
jako pierwszy prezydent Etiopii, jak wielu dyktatorów Afryki, władzę zdobył w
3

https://freedomhouse.org/sites/default/files/Feb2019_FH_FITW_2019_Report_ForWebcompressed.pdf (dostęp: 9.05.2020)
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wyniku, przeprowadzonego w 1974 r. zamachu stanu. Uznawany jest winnym
śmierci cesarza Haile Selassie, wymordowania opozycji, stosowania terroru i
doprowadzenia do klęski głodu, w konsekwencji której śmierć poniosło ok. 2
mln Etiopczyków. Podobne metody sprawowania władzy stosowało wielu
przywódców państw Czarnego Lądu min. Jean-Bédel Bokassa w Republice
Środkowoafrykańskiej, Idi Amin Dada w Ugandzie, dyktator Gwinei
Równikowej - Francisco Macías Nguema, czy rządzący do początku 2017 roku
w Gambii Jahya Jammeh. Ten ostatni z wymienionych wyraźnie dowodzi, że
przez 60 lat teoretycznej transformacji państw afrykańskich w praktyce nadal
trudno jest dostrzec zdecydowaną poprawę (Popławski 2014).
Decydenci świadomi tego, że zazwyczaj sprawowanie przez nich władzy
nie idzie w parze z aprobatą społeczeństwa, jak i tego, jakimi metodami
utrzymują oni stanowiska, nie zamierzają nawet pokusić się o refleksje
gwarantujące poprawę istniejącego status quo. Dlatego, znamiennym dla państw
wrażliwych jest przede wszystkim deficyt politycznego, gospodarczego i
społecznego porządku. Nierzadko celem władzy nie jest też ustabilizowanie
sytuacji w kraju, a wręcz przeciwnie, utrzymanie stanu wszechobecnego chaosu,
sprzyjającego dezintegracji społeczeństwa, a tym samym ograniczeniu
możliwości stworzenia skutecznej zjednoczonej opozycji wobec grupy rządzącej.
Ponadto, elity tych państw często nie wypełniają obowiązków względem swoich
obywateli, koncentrując się jedynie na realizacji własnych interesów.
Wzbogacaniu się elit sprzyjają wszelkiego rodzaju patologie i korupcja, w tym
wyprzedawanie bogactw kraju (surowców, ziemi – przeznaczanej na biznes etc.)
zewnętrznym inwestorom i rozdysponowanie otrzymanych pieniędzy jedynie
pomiędzy ludzi z najbliższego otoczenia.
Zjawiska takie jak korupcja czy kleptokracja stanowią główną przyczynę
pojawienia się w omawianej części świata zjawisk neokolonializmu i
neoimperializmu. Często zresztą uznaje się, że to właśnie te dwa symptomy
najlepiej ilustrują patologię władzy i proces degradacji oraz wasalizacji państw
regionu. Polega to na tym, że przekonana o swojej wszechwładzy i bezkarności
grupa rządząca czerpie zyski ze wszelkich możliwych dóbr, jakimi dysponuje
dane państwo, pomijając przy tym interes reszty mieszkańców. Nierzadko
proceder ten osiąga formę kleptokracji, w której państwo reprezentuje interesy
jedynie wąskiej grupy społeczno-ekonomicznej i przy pomocy obowiązującego,
wygodnego dla tej grupy prawa, zarządza transfer środków publicznych
pozyskiwanych w oparciu o wszelkiego rodzaju formy przymusu (podatki, cła,
daniny etc.) do określonej grupy podmiotów publicznych lub niepublicznych, w
tym osób fizycznych. Prawo stanowione jest w taki sposób, aby ułatwiało i
chroniło procesy transferu środków publicznych do sektora prywatnego
(Oleński 2006). Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest corocznie publikowany
globalny raport dotyczący korupcji – Corruption Perception Index (CPI), wg którego
w 2019 roku średni wynik dla regionu Afryki Subsaharyjskiej wynosi 32 pkt
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(gdzie 100 oznacza brak korupcji w państwie a 1 kraj całkowicie ogarnięty ta
patologią). I tak, za najstabilniejszy w tym aspekcie kraj w regionie uznane
zostały Seszele. Natomiast do krajów najbardziej skorumpowanych w regionie
zalicza się Somalię (ryc. 3), która osiągnęła zaledwie 9 pkt, tuż za nią jest Sudan
Pd. z wynikiem 12 oraz Gwinea Równikowa 16 pkt.
Ryc. 3. Corruption Perception Index (CPI)

Źródło: Corruption Perception Index 2019,
https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf

Co prawda, na początku drugiej dekady nowego wieku w kilku krajach
regionu podjęto szereg działań na rzecz redukcji zjawiska (reformy prawne,
polityczne i instytucjonalne) co znacząco obniżyło skalę korupcji wg CPI,
jednakże sporo państw nadal boryka się z tym problemem. Potwierdzeniem tego
może być sytuacja w Demokratycznej Republice Konga, w której nadal normą
jest pranie pieniędzy i defraudacja środków publicznych przez elitę polityczną
kraju, bez żadnych reakcji i działań ze strony władz sądowych4. Według
ostatniego raportu, Global Corruption Barometer - Africa, rzetelność polityczna
wśród urzędników państwowych w DRK jest niezwykle niska, a 79% obywateli
kraju jest zdania, że wszyscy lub większość parlamentarzystów jest
zaangażowana w korupcję5. Innym przykładem może być Madagaskar, gdzie
nieustannie podważana jest niezawisłość sądów, czego dowodem może być
bagatelizowanie orzeczenia sformułowanego przez Sąd Konstytucyjny w 2018
roku odnośnie zastrzeżeń dotyczących poprawek wyborczych i faworyzowania
ówczesnego prezydenta. O powszechności korupcji w sferach władzy świadczy
też fakt, że na początku 2019 roku krajowa agencja antykorupcyjna wszczęła
4
5

https://www.transparency.org/en/news/cpi-2019-sub-saharan-africa# (dostęp: 30.04.2020)
https://www.transparency.org/en/gcb/africa/africa-2019 (dostęp: 1.05.2020)
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postępowanie prawne przeciwko ponad połowie parlamentarzystów w kraju,
oskarżonych o przyjmowanie łapówek.
Niestety problem korupcji i kleptokracji jest wyjątkowo trudny do
zlikwidowania zwłaszcza w państwach dysfunkcyjnych i quasi demokratycznych,
ponieważ oba zjawiska są zarówno przyczyną jak i skutkiem pogarszającej się
sytuacji w kraju. Decydenci w takim państwie, świadomi ograniczonej ilości
dostępnych dóbr, obawiając się utraty władzy i pociągnięcia ich do
odpowiedzialności za podejmowane w trakcie sprawowania rządów decyzje,
wykorzystują metody korupcyjne zarówno do wygrywania wyborów, utrzymania
i umacniania władzy jak i dalszych osobistych interesów. Oprócz demoralizacji
przedstawicieli elit rządzących, minimalizacji zjawiska z pewnością nie sprzyjają
występujące w regionie Afryki Subsaharyjskiej klęski głodu, wojny oraz klęski
żywiołowe. Towarzyszące im drastyczne zmniejszenie ilości dóbr, skutkuje
ograniczoną redystrybucją tychże, jedynie do wąskiej grupy odbiorców. Oznacza
to, że wykorzystywanie zarówno potencjału własnego kraju, jak i tego
otrzymywanego z zewnątrz, (z organizacji pozarządowych, pomocowych)
dotyczy jedynie minimalnej części mieszkańców - wybranej grupy społecznej. To
z kolei skutkuje nierzadko przemocą ze strony uzbrojonych grup przestępczych,
które starają się pozyskać deficytowe dobra (Żukrowska 2011). I chociaż
Konwencja Unii Afrykańskiej o zapobieganiu i zwalczaniu korupcji zawiera
przepisy zapobiegające korupcji i zachęcające do przejrzystości finansowania
wszystkich sektorów działalności państwa, to proces jej implementacji przebiega
w państwach kontynentu bardzo mozolnie i mało skutecznie.
Następną cechą charakterystyczną państw wrażliwych jest nepotyzm. W
krajach, w których, jak wspomniano wcześniej, dobra materialne, stanowią
produkty deficytowe i są reglamentowane, często przedstawiciele władzy nie
dbają o zagwarantowanie bezpieczeństwa szerszemu gronu społeczeństwa, a
jedynie o zaspokojenie potrzeb własnych i najbliższego otoczenia (Kłosowicz
2014). Ma to swoje odzwierciedlenie zarówno w aspekcie rozdysponowywania
stanowisk publicznych pomiędzy przedstawicieli jednego klanu rodzinnego,
grupy plemiennej czy etnicznej, jak i wszelkiego rodzaju dóbr materialnych
Dotyczy to także ograniczenia dostępu do pełnej edukacji jedynie dla wybranej elitarnej grupy obywateli, w celu minimalizowania konkurencji w aspekcie
kompetencji potrzebnych do aspirowania o władzę. W każdym przypadku,
beneficjentami są jedynie przedstawiciele i bliscy osób sprawujących władzę,
niekiedy także ich sprzymierzeńcy (Stańczyk-Minkiewicz 2015).
Znikoma liczba skutecznych narzędzi do likwidacji tych zjawisk,
bezkarność elit rządzących i pewnego rodzaju przyzwolenie społeczne
przejawiające się brakiem reakcji na tego typu zachowania, generuje spadek
zaufania społecznego, utratę legitymizacji i monopolu władzy. Ponadto
towarzysząca defraudacja i przepływ państwowych środków na prywatne konta
bankowe znajdujące się poza regionem, pozbawiają kraje afrykańskie możliwości
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inwestycji i rozwoju. Powodują, że ich gospodarki nie dość, że nie mają szansy
rozwijać się tak jak wskazywałby na to ich potencjał, to nierzadko wręcz
odnotowują regres. Wyraźnie widoczne jest to zarówno w spadku wskaźników
PKB i PKB per capita, jak i pogłębiających się problemach społecznych, takich
jak wzrost bezrobocia, ubóstwo, niedożywienie, słaba jakość edukacji i służby
zdrowia (Stańczyk-Minkiewicz 2017).
Z rankingu Human Development Index 2019 (ryc. 4), analizującego
wskaźniki rozwoju społecznego przez pryzmat poziomu jakości życia obywateli
w państwie (min. średnią długość życia mieszkańców kraju, skalę alfabetyzacji
społeczeństwa, poziom edukacji w państwie, jakość opieki zdrowotnej, standard
życia obywateli etc.)wynika, że w regionie Afryki Subsaharyjskiej jedynie Gabon
odnotowuje regularnie poprawę swojej sytuacji, natomiast kraje takie jak Sudan
Południowy, Czad, Burundi, Mali czy Republika Środkowoafrykańska absolutnie
nie gwarantują możliwości rozwoju swoim obywatelom, a Niger znajduje się na
ostatnie pozycji w rankingu, uwzględniającym sytuacje 189 państw świata6.
Ryc. 4. HDI 2019

Źródło: Human Development Index 2019, http://hdr.undp.org/en/content/2019-humandevelopment-index-ranking

Dyktatury w państwach Afryki Subsaharyjskiej
Utrzymaniu a nawet pogłębieniu dysfunkcyjności państw z pewnością
sprzyjają także wieloletnie niekompetentne dyktatury. Symptomatycznym dla
wielu krajów Afryki są nagminnie powtarzające się kadencje tego samego
przywódcy, który przyzwyczajony do licznych przywilejów wynikających z
piastowanej funkcji, pragnie utrzymać ją za wszelką cenę nie przebierając w
środkach. W historii regionu najbardziej znanymi z tego typu zachowań
6

http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking,
(dostęp: 27.04.2020).
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postaciami byli m.in. Robert Mugabe – prezydent Republiki Zimbabwe,
rządzący przez 30 lat od 1987 do 2017 roku, wspomniany wcześniej Eduardo
dos Santos - Prezydent Angoli pełniący tę funkcję 38 lat (1979-2017).
Każdy ze wspomnianych dyktatorów, na rzecz kilkudekadowej kadencji,
podejmował najokrutniejsze rozwiązania służące eliminacji potencjalnych rywali
i grup opozycyjnych: od zwykłych, niczym nieuzasadnionych aresztowań
począwszy, poprzez przemoc przed- i powyborczą, szantaż i zastraszanie
konkurentów, na drastycznych morderstwach skończywszy (Wójcik 2018).
Niekiedy, dążenie do utrzymania obowiązującego status quo przejawia się
w lżejszych formach eliminowania konkurencji, czyli manipulacjach i
fałszerstwach wyborczych. W takim przypadku nawet gdy o stanowisko
zdecydowało się ubiegać kilku kandydatów, co aktualnie nie jest już niczym
wyjątkowym na Czarnym Lądzie, to pseudodemokratyczne wybory i tak
wyłaniały pożądanego zwycięzcę – tego, który zainwestował w wybory
największą sumę pieniędzy. Przykładów fałszerstw jest niestety coraz więcej,
ponieważ afrykańscy liderzy z roku na rok stają się lepszymi specjalistami w
sztuce fałszowania wyników wyborów7.
Zjawiskiem ściśle powiązanym z wieloletnimi dyktaturami w Afryce i
świadczącym o jakości sprawowania władzy w państwach dysfunkcyjnych jest jej
zcentralizowanie. Ideą wielu afrykańskich dyktatorów jest ograniczanie
uprawnień innych organów i instytucji w kraju, gwarantując sobie tym samym
nieograniczone możliwości wpływu i realizacji własnej strategii politycznej. W
krajach Afryki nierzadko władza dyskwalifikuje trójpodział władzy i skupia się w
ramach egzekutywy, najczęściej w urzędzie prezydenta. W ten sposób po
pierwsze już na starcie eliminuje potencjalnych konkurentów, a ponadto
gwarantuje sobie monopol na sprawowanie rządów, a nawet na stosowanie siły
(Stańczyk-Minkiewicz 2012). Sytuacja taka skutkuje narastającym poziomem
frustracji obywateli, zwiększającym się poziomem uzależnienia od obcych
mocarstw w zakresie inwestycji oraz obronności, a także wykorzystywaniem
dyktatorów przez zagraniczne korporacje wydobywcze w celu eksploatacji
bogactw mineralnych.
W wyniku opisanej wcześniej sytuacji państw dysfunkcyjnych,
represyjnego charakteru sprawowania władzy przez elity rządzące, następuje
utrata autorytetu tychże elit, spadek zaufania społecznego, a tym samym erozja
społeczeństwa obywatelskiego. Ta z kolei generuje szereg nowych potrzeb
wśród obywateli, z których priorytetową jest chęć wyłonienia nowej władzy.
Niestety dotychczasowe doświadczenia społeczeństwa zmuszają je do refleksji,
że błędem byłoby oddanie ponownie władzy komuś z elit politycznych kraju.
Dlatego zdecydowanie łatwiej decydują się oddać ją w ręce osób utożsamianych
jako silne, zmotywowane i zdeterminowane do działania. Najczęściej niestety są
7

http://afryka.org/nawet-sfalszowane-wybory-sa-lepsze-niz-zadne/, (dostęp: 14.04.2018).
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to przedstawiciele wszelkiego rodzaju ugrupowań zbrojnych, paramilitarnych
czy lokalnych watażków, którzy na początku sprawowania rządów nawet starają
się wypełniać deklarowane zobowiązania, natomiast z czasem, adekwatnie do
wzrostu poparcia społecznego, maleje zainteresowanie nowych przywódców
problemami obywateli i do głosu dochodzą, tak jak to było w przypadku
poprzedniej władzy, jedynie partykularne interesy nowych elit (Domisiewicz
2004, Rotfeld 2004). Tego typu „prywatyzacji władzy” sprzyja źle funkcjonujący
aparat bezpieczeństwa, co wykorzystują mocarstwa i korporacje.
Skoncentrowani jedynie na bezpieczeństwie swoim i najbliższego
otoczenia decydenci, nie przywiązują wagi do sytuacji, która ma miejsce poza
granicami ich rezydowania (najczęściej poza obszarem stolicy kraju).
Niewystarczający i nieudolnie funkcjonujący aparat bezpieczeństwa stwarza
przestrzeń dla działalności wszelkiego rodzaju organizacji przestępczych i
ugrupowań terrorystycznych. Słabe struktury państwowe, wszechobecny chaos,
znikomy poziom kontroli terytorium państwa, przyczyniają się do bezkarnego
działania ugrupowań ekstremistycznych. W państwach, w których
prawdopodobieństwo ingerencji miejscowych władz w działalność
wspomnianych podmiotów jest niemalże znikome, ugrupowania te mają
szerokie możliwości by czerpać zyski np. z zasobów naturalnych kraju, a także
wykorzystywać każdy inny potencjał (pozyskiwać tanią siłę roboczą, pieniądze w
legalny i nielegalny sposób, handlować bronią narkotykami, ludźmi etc.), a
zwłaszcza rozbudowywać struktury organizacji, tworzyć ośrodki rekrutacyjne,
bazy szkoleniowe, a także budować centra dowodzenia (Stańczyk-Minkiewicz
2017a).
Ponadto, działalności terrorystycznej na terenach państw dysfunkcyjnych
sprzyja także skala skonfliktowania społeczeństw, czyli charakterystyczne dla
regionu separatyzmy i trybalizmy. W Afryce Subsaharyjskiej tak skomplikowana
struktura etniczna jest raczej normą niż wyjątkiem. Podzielone w obrębie
sztucznych granic (spuścizna kolonizatorów) klany, rody, plemiona, grupy
etniczne łatwo decydują się na otwartą walkę z rywalami, konkurentami do
surowców, wody pitnej czy terytorium. Sprytne w swoich działaniach
organizacje terrorystyczne wykorzystują tego typu ogniska do realizacji swoich
interesów. W pierwszym wariancie, pod płaszczykiem pomocy, teoretycznie
identyfikując się z jedną ze stron, terroryści zdobywają władzę nad kopalnią,
terenem czy innym towarem będącym zarzewiem konfliktu, żeby chwilę później
w pełni przejąć nad nim kontrolę i pozbawić lokalną ludność płynących z niego
profitów. W drugim scenariuszu, działają oni na zlecenie wybranej grupy
społecznej, przeprowadzając ataki terrorystyczne mające na celu wyeliminować
przeciwnika, żeby potem w ramach „długu wdzięczności” czerpać zyski od
ludności (daniny, podatki, haracze, albo praca w ramach rekompensaty). W
jednym i drugim przypadku, wybawiciele szybko przemieniają się w oprawców
bezradnych społeczności (Davidson 2011, Meredith 2011).
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Ryc. 5. Global Terrorism Index 2019

Źródło: Global Terrorism Index 2019, http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI2019web.pdf, ( dostęp: 7.05.2020)

Wszystkie przytoczone powyżej argumenty, niestety oprócz stwarzania
sprzyjającej atmosfery dla działania patologicznej władzy, sprzyjają też
wykorzystywaniu słabości państw afrykańskich zewnętrznym interesariuszom.
Rozwojowi neokolonializmu i neoimperializmu sprzyja ogromna skala
skorumpowania decydentów afrykańskich, olbrzymie rozwarstwienie społeczne,
dzielące ludzi na posiadających i nie posiadających, wynikająca z tego frustracja
obywateli, jak i funkcjonowanie na terenach Afryki wszelkiego rodzaju grup
przestępczych (Antoine, 2018; Matsili, 2017).
Neokolonioalizm w Afryce Subsaharyjskiej na przykładzie eksploatacji
surowców mineralnych
Bogactwa naturalne Afryki są bardzo obfite, przez co ta część świata jest
eksploatowana przez człowieka w sposób znacznie wydatniejszy niż inne
regiony. Lista bogactw wydobywanych w krajach subsaharyjskich Afryki jest
bardzo długa (Wilczyński 2016b), a na poniższej ilustracji zobrazowano
rozmieszczenie tylko ważniejszych ośrodków wydobywczych (ryc. 6).
Analiza ryciny zapewnić może przeglądowy obraz tego, jakie surowce są
przedmiotem wydobycia w poszczególnych krajach. W subsaharyjskiej części
kontynentu dominującą rolę gospodarczą i potęgę militarną stanowi Rep.
Południowej Afryki. Państwo to ma również rozbudowany przemysł górniczy.
Posiada jedne z największych na świecie złóż węgla kamiennego, rud żelaza,
manganu, chromu, niklu, tytanu, złóż diamentów, złota i platynowców. RPA
posiada wiele własnych korporacji wydobywczych i jest jednym z nielicznych
państw w Afryce, które inwestują w eksploatację złóż zagranicznych.
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Ryc. 6. Rozmieszczenie wydobycia surowców mineralnych w Afryce

Źródło: opracowanie P.L. Wilczyński, na podst. wielu źródeł.

Pozostałe państwa podzielić można na trzy grupy. Pierwszą tworzą kraje,
gdzie górnictwo jest na niskim poziomie technicznym, a większość działań i
aktywności w tej gałęzi przemysłu obsługiwana jest przez lokalne społeczności i
małe przedsiębiorstwa (Banchirigah 2006, Luning 2014). Dotyczy to zwłaszcza
wydobycia metali i kamieni szlachetnych w krajach nie posiadających
infrastruktury dla wielkoskalowego wydobycia. Dla przykładu, Etiopia
dysponuje wieloma surowcami, przy czym najbardziej dochodowym jest
górnictwo złota. Większość kopalń prowadzona jest przez indywidualnych
poszukiwaczy, a jedyny przemysłowy ośrodek wydobycia należy do szwedzkojemeńsko-etiopskiej firmy Midroc. Eksploatacja węgla brunatnego jest w rękach
spółki etiopskiej DelbiCoalMiningShare. Prowadzi ona też wydobycie srebra.
Poszukiwania kamieni szlachetnych oraz pozyskiwanie soli kamiennej w całości
obsługiwane jest metodami tradycyjnymi przez indywidualnych poszukiwaczy i
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firmy rodzinne. Niob i tantal w większości należy do państwowej spółki
Ethiopian Mineral Development. Wydobycie platyny i platynowców w całości
jest prowadzone przez poszukiwaczy indywidualnych. Większość dochodów z
górnictwa pozostaje zatem w rękach etiopskich z dużym udziałem kapitałów
szwedzkiego i jemeńskiego. Do drugiej grupy należą państwa, w których
górnictwo znajduje się w rękach państwa lub jest zarządzane przez wojsko. W
grupie tej znajdują się państwa z silną władzą ukierunkowaną na gospodarkę
centralnie planowaną. Jest ich coraz mniej, a te które pozostały, na przykład
Kamerun lub Togo (Pedersen, Jacob 2017), z uwagi na fatalną sytuację
ekonomiczną decydują się na wyprzedaż majątku zagranicznym korporacjom za
długi, co jest jednym z przejawów neokolonializmu (Ogar, Nwoye, Bassey 2019;
Segell 2019). Znaczną rolę mają tu Chiny, a także inne kraje o tzw.
gospodarkach wzrastających (Deych 2019; Obi 2019; Olivier 2019).
We wspomnianym Kamerunie surowcami wydobywanymi są ropa
naftowa, złoto i diamenty. Złoto i diamenty pozyskują lokalni poszukiwacze i
przedsiębiorcy. Ropa naftowa zaś pochodzi głównie z odwiertów państwowej
spółki Société National des Hydrocarbures. Zatem Kamerun pozostaje jednym
z nielicznych państw w Afryce, gdzie nie doszło do neokolonizacji poprzez
przejęcie złóż bogactw mineralnych przez zagranicznych inwestorów. W
przypadku Togo, najważniejszym źródłem dochodów jest tam wydobycie
fosforytów, będące w całości własnością państwa. Drugie znaczne źródło
dochodów to pozyskiwane przez indywidualnych poszukiwaczy złoto i
diamenty. Jedyna kopalnia żelaza w Togo jest w rękach prywatnej rodzimej
firmy.
Trzecia grupa państw to te, których złoża od lat są już wykupione i
eksploatowane przez państwa trzecie i korporacje międzynarodowe. Należą tu
państwa, których eksport zdominowany jest przez surowce mineralne – Nigeria,
Mali, Gwinea, Gabon, Zambia, DRK i inne. Nigeria, uchodząca za najbogatszy
kraj Afryki, jest zasobna przede wszystkim w ropę naftową. W Zagłębiu Delty
Nigru znajduje się bardzo wiele odwiertów zarówno podmorskich jak i na lądzie.
Nigeria posiada niespełna 40% udziałów w wydobyciu (NNPC), a ponad
połowę zyskują korporacje zagraniczne, głównie amerykańskie (Chevron,
ExxonMobil, Esso), francuskie (Total), holenderskie (Shell, Phillips) i włoskie
(Agip). Drugim co do wielkości przychodów surowcem jest gaz ziemny. Nieco
ponad 40% dochodów jest w rękach nigeryjskich (NNPC), a reszta należy do
amerykańskich i wyżej wymienionych pozostałych korporacji. O wiele mniejszą
ekonomiczną istotność ma wydobycie węgla, które jest w rękach francuskiej
korporacji Lafarge. Kopalnia rudy żelaza posiadana jest przez spółkę skarbu
państwa. Kopalnia cynku i ołowiu oraz kopalnia niobu i tantalu są obsługiwane
przez nigeryjskie firmy prywatne. Złoto, cynę i kamienie szlachetne wydobywają
zaś w Nigerii niesformalizowani lokalni poszukiwacze. Nigeria korzysta z
eksploatacji swoich zasobów, jednak duża część dochodów trafia do USA i
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innych państw. Z kolei w Mali, gdzie nie ma złóż ropy naftowej, pomimo wojny
domowej (Danielewicz 2019), trwa wydobycie dwóch surowców – złota i
fosforytów. W górnictwo złota zainwestowało tam sześć dużych korporacji, z
których ponad połowa przypada na kopalnię należącą do firmy Randgold (Wlk.
Brytania/RPA). Pozostałe spółki to w kolejności wielkości obrotów: Resolute
Mining (Australia), AngloGold Ashanti (RPA), Endeavour Mining (W.
Brytania), Iamgold (Kanada) i Avnel Gold Mining (W. Brytania). Jedyną
kopalnię fosforytów obsługuje Toguna Groupe – korporacja malijska.
Największe zyski z górnictwa Mali osiągają RPA i W. Brytania. Wymieniona
wyżej Gwinea jest z kolei przykładem kraju, w którym zainwestował kapitał
rosyjski. Górnictwo gwinejskie zdominowane jest przez wydobycie boksytów,
gdzie spośród zagranicznych udziałowców największym jest rosyjski koncern
Rusal. Ponad połowa dochodów z górnictwa jest przekazywana zagranicznym
inwestorom, z których największym jest Rusal. W przypadku Ghany większość
udziałów w wydobyciu boksytów ma rząd. Inaczej jest w przypadku innych
surowców. Diamenty wydobywane są przez Buona International, spółkę
głównie z rodzimym kapitałem. Złoto zaś przez południowoafrykański
AngloGold Ashanti i kilka innych zagranicznych korporacji wespół z lokalnymi
indywidualnymi poszukiwaczami. Górnictwo Gabonu, który dysponuje
kopalniami manganu należy do francuskiego Eramet Group i chińskiego Citic
Dameng Holdings. Ropę w Gabonie eksploatuje głównie chiński Sinopec oraz
francuski Total. Z Gabonu, jak zatem można wnioskować, największe zyski
ciągnie kapitał chiński i francuski. Dodatkowo, niewielkie ilości złota
pozyskiwane są głównie przez marokańską spółkę Managem, jak i wielu
drobnych poszukiwaczy i firm rodzinnych. Długa jest lista operatorów kopalń w
zambijskiej części Pasa Miedzionośnego. Dochody z wydobycia miedzi i kobaltu
na tym obszarze płyną następujących firm: African Rainbow Minerals (RPA),
Vale (Brazylia), ZCCM-IH (spółka rządowa i RPA), Jinchuan Group
International Mining (Chiny), NFC Africa Mining (Austria), First Quantum
Minerals (Kanada), Vedanta Resources (India), Barrick Gold (Kanada),
Glencore Xstrata (Szwajcaria/RPA), China Nonferrous Metal Mining (Chiny).
Wśród nich najwięcej posiadają spółki kanadyjskie. Oprócz miedzi i kobaltu w
Zambii wydobywa się także spore ilości złota, za co odpowiada głównie
wcześniej wspomniana First Quantum Minerals, oraz kamieni szlachetnych
pozyskiwanych głównie przez spółkę Gemfields PLC z Wlk. Brytanii. W
mniejszych ilościach w Zambii wydobywa się również węgiel kamienny, którego
kopalnia należy do Nava Bharat Consortium z Indii i wcześniej wspomnianego
ZCCM-IH. Kopalnia manganu należy do australijskiej Kaboko Mining. Ogólnie
po przeliczeniu udziałów, na rynku górniczym w Zambii ponad połowę
dochodów czerpią spółki kanadyjskie. Sąsiednia DR Kongo posiada bardzo
bogate złoża kobaltu i miedzi w Zagłębiu Katanga-Shaba oraz diamentów w
kopalniach na południu kraju. Na wydobyciu tych surowców opiera się
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gospodarka kraju. W górnictwie miedzi i kobaltu każda kopalnia należy do
innego konsorcjum, którego udziałowcami jest wiele międzynarodowych
korporacji. Największe udziały w wydobyciu ma państwowa La Générale des
Carrières et des Mines (Gécamines) oraz szwajcarsko-południowoafrykańska
Glencore Xstrata. Znaczny jest też udział kapitału chińskiego, amerykańskiego i
holenderskiego. W wydobyciu diamentów największy udział mają niezależni
poszukiwacze, którzy pozyskują ponad 70% surowca. Największym inwestorem
zagranicznym jest chińskie Anhui Foreign Economic Construction Group i
państwowa Congolaise d’Investissment Miniere. Inne gałęzie przemysłu
wydobywczego w DRK nie są już tak bogate. Górnictwo węgla kamiennego jest
w rękach państwowego Gécamines, kamienie szlachetne wydobywane są
wyłącznie przez niezależnych poszukiwaczy, złoto w większości również, choć
największa kopalnia w prowincji Ituri należy do firm z RPA. Rudy niobu i
Ryc. 7. Najwięksi udziałowcy w sektorze górniczym Afryki

Źródło: opr. P.L. Wilczyński na podst. USGS (https://www.usgs.gov/)
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tantalu oraz rudy cyny oraz wolframu również pozyskiwane są przez
niezależnych górników. Niewielkie ilości ropy naftowej wydobywają anglofrancuska Perenco Oil, i państwowa Congolaise des Hydrocarbures (Cohydro).
W wydobycie srebra zaangażowana jest najbardziej kanadyjska Anvil Mining, zaś
cynk produkowany jest przez lokalną La Société pour le Traitement du Terril de
Lubumbashi (STL). Po podliczeniu ogółu dochodów z działalności górniczej,
najwięcej okazują się zyskiwać korporacje chińskie, na drugim miejscu
przedsiębiorstwa lokalne, a zaraz za nimi kapitał południowoafrykański.
Przykłady te dobrze obrazują stopień opanowania górnictwa afrykańskiego
przez kapitał zagraniczny.
Ważne wydaje się w tym miejscu przeprowadzenie analizy pochodzenia
kapitału zainwestowanego w gospodarki państw afrykańskich. Pozwoli to na
dookreślenie, które państwa pełnią rolę neokolonizacyjną w poszczególnych
krajach Afryki. Chociaż opracowanie niniejsze poświęcone jest Afryce
Subsaharyjskiej, na rycinie obrazującej kim są najwięksi udziałowcy w sektorze
górniczym, pokazano również pozostałe kraje Afryki (ryc. 7). Wbrew
obiegowym sądom, kapitał chiński nie jest jeszcze przeważającym w Afryce.
Neokolonializm poprzez wykup udziałów w górnictwie i pozyskiwaniu
surowców w większości nadal mają kraje Zachodu, a także lokalna potęga
gospodarcza – Republika Południowej Afryki.
Neoimperializm w Afryce Subsaharyjskiej na przykładzie dostaw
uzbrojenia
Neoimperializm jako zagadnienie geopolityczne (Meyer 1989) nieco
różni się od neokolonializmu (Lumumba-Kasongo 2011) i również jest
cieszącym się dużym zainteresowaniem tematem badawczym. Dość bogata
literatura na ten temat powstała na początku XXI wieku, szczególnie w okresie
kryzysu finansowego 2007-2008 (Alam 2006, Ikegami 2011, James 2008, Kapur
2009, Nulman 2017). W Polsce temat ten jednak jest podejmowany stosunkowo
rzadko (Nowicki 2008, Tokarczyk 2010, Brzeziński, Gorynia, Hockuba 2008).
Uzależnianie państw słabszych i tworzenie zależności quasi-wasalnych
przez mocarstwa dzięki powiązaniom wojskowo-handlowym jest w Afryce
popularnym procederem (Wilczyński 2016c). Poniżej przeanalizowano kierunki
dostaw uzbrojenia dla państw afrykańskich, aby ustalić które mocarstwa starają
się uzależnić swoich słabszych afrykańskich partnerów poprzez dostawy
amunicji i części eksploatacyjnych, szkolenia oraz konieczność zawierania
korzystnych dla mocarstw umów o współpracy. Na końcu zostanie
przedstawiona zbiorcza synteza graficzna.
Aby tego dokonać, dzięki dostępności danych Sztokholmskiego
Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI), zbadano powiązania handlowe dotyczące
uzbrojenia każdego z analizowanych państw. Brano pod uwagę jedynie
uzbrojenie i wartość kontraktów, bez amunicji i części zamiennych. Na tej
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podstawie udało się stworzyć listę głównych dostawców uzbrojenia (SIPRI
2019). Jako cezurę czasową dostaw przyjęto lata 1999-2019. Nie uwzględniono
produkcji rodzimej (ryc. 8).
Ryc. 8. Główni dostawcy uzbrojenia dla państw Afryki

Źródło: Opr. P.L. Wilczyński na podst. SIPRI (2019).

Pod względem dostaw uzbrojenia państwa Afryki Subsaharyjskiej
również można podzielić na kilka grup. Klasę samą w sobie stanowi RPA, która
jako jedyne z analizowanych państw dysponuje własnym przemysłem
zbrojeniowym i zaopatruje samodzielnie własną armię. Jest to najlepsza i
najbardziej niezależna, a można by rzec mocarstwowa pozycja tego państwa w
regionie.
Drugą grupę stanowią państwa, które mimo nieposiadania własnego
przemysłu zbrojeniowego, nie chciały uzależnić się od pojedynczych dostawców
i doprowadziły do dywersyfikacji. Do tej grupy zaliczają się na przykład Nigeria,
Kenia, czy Namibia. Dostawcami broni dla Nigerii są Włochy (9 kontraktów na
artylerię, śmigłowce i samoloty), Ukraina (9 kontraktów na wozy opancerzone,
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BWP, śmigłowce, artylerię i czołgi), Francja (8 kontraktów, głównie okręty
wojenne i śmigłowce), USA (7 kontraktów na okręty i samoloty), Rosja (7
kontraktów na śmigłowce), ChRL (6 kontraktów na szeroki asortyment broni) i
kilkanaście pozostałych państw (ponad 30 kontraktów) (SIPRI 2019). Położenie
takich państw jest w miarę bezpieczne ze względów geostrategicznych. Trudno
nałożyć na nie embargo czy poddać sankcjom. Nie można też tu mówić o
sytuacji podlegania obcym mocarstwom w zakresie określanym jako
neoimperializm.
Trzecią grupę stanowią kraje, których armia jest zdominowana przez
broń z zaledwie kilku krajów. Z jednej strony może to być korzystne – części
zamienne, czy amunicja pasują do większej liczby rodzajów uzbrojenia. Z drugiej
jednak łatwo o nałożenie embarga lub blokady na taki kraj na dostawy amunicji i
uzbrojenia. Dostawca ponadto dyktuje krajowi warunki dostaw z pozycji kartelu,
co jest początkiem neoimperializmu. Jest tak zwłaszcza wtedy, gdy broń od tych
kilku dostawców ma jedno pochodzenie – na przykład z ZSRR. Sytuacja taka
ma miejsce np. w Angoli. Jak wynika z ryc. 8, większość państw jest w takiej
sytuacji, gdzie dwóch lub więcej dostawców rywalizuje o dominującą pozycję na
rynku. Tymczasem najbardziej rozpowszechniona w Afryce jest broń
postsowiecka.
Czwarty rodzaj państw to te, które zostały całkowicie podporządkowane
dostawom z jednego państwa. Tu państwo będące mocarstwem i eksporterem
negocjuje warunki dostaw z pozycji monopolisty, co jest sednem
neoimperializmu. Sytuacja ta dotyczy nie tylko mniejszych państw, na przykład
wyspiarskich Seszeli, Mauritiusu, Rep. Zielonego Przylądka, ale także dużych jak
DR Kongo, czy Tanzania. W badaniu okazało się, że w omawianym okresie trzy
państwa nie kupiły żadnego uzbrojenia: Liberia, Gwinea Bissau i Wyspy
Świętego Tomasza i Książęca.
Neoimperialnym mocarstwem okazały się nie tylko Chiny, które dominują w
dostawach dla Sierra Leone, Kamerunu, Sudanu, Gabonu, Rwandy, Tanzanii,
Zambii i Mozambiku. Dużym dostawcą na rynek Afryki Subsaharyjskiej są
również Stany Zjednoczone (Niger, RŚA, Burundi), Francja (Senegal, Mali,
Togo, Botswana, Lesotho), Rosja i kraje postsowieckie (WKS, Gwinea Równ.,
Czad, Etiopia, DR Kongo, Angola), ale także RPA (Gwinea, Ghana, Uganda,
Malawi, Eswatini, Madagaskar).
*
*
*
Podsumowując, należy pamiętać, że większość sprzętu wojskowego
dostarczanego do badanych państw to uzbrojenie używane. Często jest ono
przekazywane za darmo lub po zaniżonych cenach. Służy ono do walki z
rozmaitymi grupami rebeliantów, którzy mogą zagrozić interesom mocarstwa.
Analiza nie objęła też dostaw broni lekkiej, ale jej udział w kosztach zakupów
uzbrojenia jest marginalny. W praktykach neoimperialistycznych, na które
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narażone są państwa afrykańskie, uczestniczą w równej mierze mocarstwa
zachodnie (USA, W. Brytania, Francja, Holandia, Niemcy, Włochy) i ich
sojusznicy (Izrael), jak również Chiny i pozostałe państwa BRICS, a w
szczególności Rosja i RPA. Niebagatelną rolę pełni także Ukraina i Białoruś, a
także niektóre państwa arabskie (ZEA). Praktyki neokolonialne i
neoimperialistyczne przyczyniają się do utrzymania wielu państw afrykańskich w
stanie niskiego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, przyczyniając się
do pogłębiania dysproporcji rozwojowych w świecie. Wyjście z tej trudnej
sytuacji będzie możliwe wówczas, kiedy rządzący państwami afrykańskimi, we
współpracy z otoczeniem międzynarodowym, przyjmą właściwe strategie
rozwoju oraz będą mieli wolę i siłę do ich konsekwentnego wdrażania.
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Neo-colonialism and neoimperialism in Sub-Saharan Africa
Although the decolonization process has led to a situation where, apart from
small islands, Sub-Saharan Africa no longer has dependent territories, i.e. colonies of
Western powers, individual African countries, despite formal sovereignty, remain heavily
dependent on overseas powers and the stronger countries of the region. The current
situation of African states is referred to as neo-colonialism and neo-imperialism. The
purpose of the article is to explain the reasons for this phenomenon, which, according to
the authors, is primarily associated with the dysfunction and weakness of African
countries. Because of the pathologies of the ruling elite, corruption, nepotism, etc. the
potential of African countries is exploited in exchange for financial benefits and the
realization of the particular interests of the groups in power. The phenomenon of neocolonialism and its scope was shown on the example of the degree of mastery of the
mining sector by foreign capital, while the expression of African countries' dependence on
foreign arms suppliers was adopted as an expression of neo-imperialism. The analyzes
show which African countries are most affected by neo-colonialism and neo-imperialism,
and on the other hand, which powers and overseas countries are beneficiaries of this
phenomenon.
Key words: Sub-Saharan Africa, dysfunction, corruption, neo-colonialism,
neoimperialism, pathology of power.
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AKTUALNA SYTUACJA GEOPOLITYCZNA
W DEMOKRATYCZNEJ REPUBLICE KONGA
JAKO EFEKT DZIAŁAŃ ZBROJNYCH
KOLEJNEJ WOJNY DOMOWEJ

Abstrakt:
Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji w Demokratycznej Republice
Konga, która jest teatrem działań zbrojnych kolejnych wojen domowych, a w
szczególności sformułowanie odpowiedzi na pytanie o przyczyny powtarzających się
konfliktów. Od czasu uzyskania niepodległości 30 czerwca 1960 r. secesje, powstania,
rebelie, bunty, inwazje, rewolty i wojny etniczne stały się częścią politycznego
krajobrazu DRK i pochłonęły miliony ofiar. Przyczyniły się one także do trudności
gospodarczych w jakich znalazło się państwo. Szczegółowa diagnoza przyczyn
konfliktów i kolejnych interwencji zagranicznych sił zbrojnych jest niezbędna dla
podjęcia działań mających na celu stopniową normalizację sytuacji. Opracowanie
zawiera więc analizę geostrategiczną stron aktualnego konfliktu w Kongo wraz z
wyjaśnieniem wielości ich celów politycznych oraz mnogości i rozmaitości sojuszy
między poszczególnymi ugrupowaniami.
Słowa kluczowe: Demokratyczna Republika Kongo, Demokratyczne Siły
Wyzwolenia Rwandy, Sojusz Sił Demokratycznych, wojna domowa.

Tło historyczne konfliktu
W okresie przedkolonialnym na terenie dzisiejszego Konga
funkcjonowało kilka niewielkich państw feudalnych. W 1491 r. lokalny władca
Nzinga-a-Nkuwu przyjął chrześcijaństwo i jako Jan I rozpoczął współpracę z
Portugalią. Przez kolejne stulecia obszar Konga penetrowany był przez Arabów,
Holendrów, Belgów, Brytyjczyków, Hiszpanów i Francuzów, którzy wywieźli z
Konga i Angoli ok. 3 – 7 mln ludzi do pracy niewolniczej (zapewne jeszcze
więcej zginęło, broniąc swojej wolności). Doprowadziło to do znacznego
wyludnienia kraju i poważnej degradacji relacji społecznych. Niekończące się
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konflikty zbrojne na przełomie XVIII i XIX wieku doprowadziły do rozpadu
Konga1.
Ingerencja europejska doprowadziła do destabilizacji tego regionu pod
koniec XIX wieku. W 1885 r. podczas konferencji berlińskiej utworzono Wolne
Państwo Kongo, które było własnością Leopolda II. W przeciągu kilku
kolejnych lat, siły zbrojne złożone głównie z Afrykanów pod dowództwem
Belgów opanowały obszary należące do współczesnej Katangi oraz do
wschodniej części obecnej DRK. Aby pozyskać kość słoniową i kauczuk,
poprzez gospodarkę rabunkową zmuszano do pracy niewolniczej miejscową
ludność. Na skutek polityki, którą prowadził król Belgów w Kongu doszło tam
do ludobójstwa, które w latach 1880 – 1920 pochłonęło ok. 10 mln ofiar.
W 1908 r. prawa do Wolnego Państwa Kongo zostały przekazane Belgii,
a kolonię nazwano Kongiem Belgijskim. W ówczesnych czasach europejskie i
amerykańskie koncerny prowadziły wydobycie minerałów zawierających złoto,
kobalt, miedź, cynę, uran oraz diamenty (Adesola 2015). Ciągły wyzysk tubylców
prowadził do powtarzających się rebelii i buntów. Po II wojnie światowej
pojawiły się ruchy panafrykańskie i narodowowyzwoleńcze. Zaczęły powstawać
pierwsze tubylcze organizacje, partie polityczne i związki zawodowe. W 1959
Belgia zaczęła tracić kontrolę nad kolonią, która była paraliżowana przez
nieustające strajki i duży opór cywilny. 20 stycznia 1960 roku zwołano belgijsko
– kongijską konferencję okrągłego stołu, na której postanowiono o nadaniu
kraju niepodległości oraz przekazano władzę Afrykanom.
W momencie ogłoszenia niepodległości Konga, 30 czerwca 1960 r., jego
pierwszym premierem został lider Kongijskiego Ruchu Narodowego – Patrice
Lumumba, natomiast prezydenturę objął Joseph Kasavubu, przywódca
ABAKO - organizacji plemienia Bakongo. Tuż po ogłoszeniu niepodległości
wybuchł chaos spowodowany buntem w armii, dowodzonej głównie przez
Europejczyków, gdzie ujawniły się ponadto waśnie międzyplemienne. Po
usunięciu białych oficerów, interwencji wojsk belgijskich a następnie sił ONZ,
sytuacja w armii została opanowana. Jednocześnie, w lipcu i sierpniu 1960 roku
secesję ogłosiły najbogatsze prowincje - Katanga i Kasai Południowe. W
doprowadzeniu do secesji miały swój udział koncerny górnicze, które wspierały
separatystów. W efekcie doszło do krwawej wojny domowej angażującej główne
światowe mocarstwa oraz ONZ (Adesola, 2015; Kłosowicz, 2015).
Pod koniec 1960 roku w wyniku nieustającego sporu między
prezydentem a premierem doszło do zamachu stanu, który był przeprowadzony
przez Josepha–Désiré Mobutu. W Stanleyville (obecnie Kisangani) został
powołany rząd Ludowej Republiki Kongo przez stronników obalonego
Lumumby (Antoine Gizenga i Christophe Gbenye), a w lutym 1961 roku
1

Nazwa kraju pochodzi od rzeki Kongo, która z kolei nazwana została od plemienia
Bakongo (= łowcy) zamieszkującego wzdłuż jej dolnego biegu.
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prezydent Kasavubu dostał od Mobutu rzeczywistą władzę w państwie. Na
pewien czas przywrócono jedność terytorialną dzięki działaniom
dyplomatycznym i militarnym. Rząd również otrzymał dużą pomoc od USA i
Belgii. Antoine Gizenga i jego współpracownicy zostali aresztowani w 1962
roku, a pozostali jego zwolennicy utworzyli w październiku 1963 roku w
Brazzaville Narodowy Komitet Wyzwolenia, by rok później wzniecić
antyrządowe powstanie i opanować połowę państwa. Na mocy decyzji
prezydenta Kasavubu w lipcu 1964 roku Moise Czombe został premierem. Dwa
miesiące później Belgia i USA pomogły siłom rządowym pokonać rebeliantów
(Jaremczuk, 2008).
W wyniku drugiego zamachu stanu w 1965 r. władzę objął stojący na
czele Ludowego Ruchu Rewolucji Joseph–Désiré Mobutu. Zaczął prowadzić
politykę afrykanizacji i Republika Konga odtąd nosiła nazwę Zair, a sam
dyktator zmienił swoje nazwisko na Mobutu Sese-Seko. Zawiesił on konstytucję
a także rozwiązał partie polityczne i parlament. Jego rządy doprowadziły do
całkowitego załamania gospodarki, a nacjonalizacja sektora wydobywczego
spowodowała, że praktycznie całe zyski ze sprzedaży surowców wpływały do
osobistej kasy prezydenta. Swoją fatalną polityką zagraniczną doprowadził do
wojny z większością sąsiadów. O jego losie przeważyła decyzja o usunięciu ludu
Tutsi poza granicę Zairu. Wywołało to otwartą wojnę w Kongu, która trwała od
listopada 1996 do maja 1997r. (I wojna afrykańska). W wyniku konfliktu zginęło
ponad 200 tysięcy cywilów. 16 maja 1997 roku po 32 latach Mobutu Sese-Seko
został zmuszony do odejścia od władzy i ucieczki do Maroka. Władzę przejęli
rebelianci występujących jako Sojusz Sił Demokratycznych na rzecz Wyzwolenia
Konga, którzy byli wspierani przez Ugandę i Rwandę. Na czele państwa stanął
Laurent-Désiré Kabila (Weiss, 2001).
Nowy prezydent przywrócił dawną nazwę Kongo oraz skupił w swoich
rękach pełnię władzy wykonawczej, ustawodawczej i militarnej. Jego rządy były
porównywalne do polityki prowadzonej przez Mobutu Sese-Seko. Kabila był
również podejrzewany o korupcję co spowodowało, że wiele
prodemokratycznych grup odwróciło się od niego. Prezydent doprowadził do
konfliktu z mniejszościami etnicznymi mieszkającymi na wschodzie kraju
poprzez rozpoczęcie procesu centralizacji władzy i odsuwanie od kierowania
przedstawicieli ludu Tutsi. Punktem kulminacyjnym była dymisja szefa sztabu
armii kongijskiej Jamesa Kabarebe 14 lipca 1998 roku oraz nakaz opuszczenia
granic Demokratycznej Republiki Konga przez wojska Rwandy i Ugandy. Na
skutek tych działań 2 sierpnia 1998 roku członkowie plemienia Tutsi rozpoczęli
bunty w Gomie oraz w Bukavu (stolice prowincji we wschodniej części Konga),
powołując także Kongijski Ruch na rzecz Demokracji (uzyskał on poparcie
Burundi, Rwandy i Ugandy). Spowodowało to wybuch II wojny afrykańskiej,
najkrwawszego konfliktu od zakończenia II wojny światowej w Afryce. Do roku
2008 pochłonęła ona 5,4 mln ofiar (głównie z powodu walk, głodu i chorób).
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Zaangażowało się w nią aż osiem krajów afrykańskich oraz 25 zbrojnych
ugrupowań. Kabila został postrzelony przez członka własnej ochrony w
styczniu 2001 roku w trakcie nieudanego zamachu stanu, a rządy w państwie
objął syn Laurenta - Joseph Kabila. W grudniu 2002 roku podpisał on z
antyrządowymi rebeliantami umowę kończącą wojnę domową (Jaremczuk,
2009).
Joseph Kabila zyskał poparcie ludności i wygrał w wyborach w latach
2006 i 2011. Z biegiem czasu jego prezydentura zaczęła przypominać rządy jego
ojca. Zaczął rozdawać posady, koncesje i korumpował polityków aby zbudować
sieci klientów. Nie starał się ugasić konfliktów lokalnych (m.in. krwawych i
brutalnych walk w prowincjach Kiwu i Ituri). Obawiał się przewrotu i zaczął
rozbudowywać gwardię republikańską. Zagłuszał sygnały bądź zamykał
niezależne rozgłośnie radiowe. Wszystko to spowodowało, że popularność
Kabili zaczęła drastycznie słabnąć na początku drugiej dekady XXI wieku.
Zgodnie z konstytucją nie mógł on sprawować rządów w trzeciej kadencji, więc
rząd Kabili opóźnił kolejne wybory o ponad 2 lata. Spowodowało to wzniecenie
zamieszek na ulicach, głównie we wschodnich regionach kraju (Kisangani 2012;
Ambukita, 2014).
W wyniku kolejnych wyborów prezydenckich przeprowadzonych na
terenie Konga na przełomie 2018/2019 roku na czele rządu zasiadł
Félix Tshisekedi – kandydat opozycji. Od czasu uzyskania niepodległości przez
Demokratyczną Republikę Konga było to pierwsze pokojowe przekazanie
władzy nie spowodowane zamachem stanu.
Sytuacja gospodarcza w państwie
Mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga zalicza się do
najbiedniejszych na świecie oraz najmniej wykształconych. W opracowanym
przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju zestawieniu
przedstawiającym poziom rozwoju społecznego Kongo zajmuje 176 miejsce na
188 ocenionych państw. Tylko połowa mieszkańców ma dostęp do naturalnych
bądź improwizowanych zbiorników wody pitnej, a niecałe 30% może korzystać
z sanitariatów z podłączeniem do kanalizacji bądź szamba. Dostęp do sieci
elektrycznej ma zaledwie 47% mieszkańców miast, a niecały 1% ludności żyjącej
na wsi, natomiast z telefonów komórkowych korzysta 38% ludności, a z
Internetu niecałe 4%.
Gospodarka Konga jest jedną z najgorzej rozwiniętych na świecie. W
2018 roku pod względem PKB na mieszkańca, wynoszącym 490 USD2, znajduje
się na 6 miejscu od końca. Kraj dysponuje zróżnicowanymi i bogatymi zasobami
mineralnymi, zwłaszcza złożami rud kobaltu, uranu, niobu, cyny, tantalu, soli
2

Wartość nominalna według metody Atlas, wskaźnika dochodów opracowanego przez Bank
Światowy.
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magnezowej, ropy naftowej, cynku, złota, srebra oraz diamentów, których
łączna wartość szacowana jest na około 24 biliony USD. Największe kopalnie
na obszarze Demokratycznej Republiki Konga zlokalizowane są na południu w
prowincji Katanga. Kongo jest największym na świecie producentem kobaltu
(70% zasobów światowych) oraz jednym z największych jeżeli chodzi o miedź i
diamenty, których złoża są zlokalizowane w prowincji Kasai (stanowią one 30%
zasobów światowych).
Eksploatacja surowców naturalnych jest podstawą gospodarki. Osobami
czerpiącymi zyski z ich eksportu są głównie prezydent wraz z przedstawicielami
rządu, naczelnicy, którzy kontrolują wydobycie surowców w okolicach
przygranicznych oraz zamorskie koncerny wydobywcze. Współzawodnictwo o
jak największy udział w dystrybucji zysków w handlu surowcami jest obecnie
wyznacznikiem kształtującym sojusze polityczne. Bogactwa naturalne
Demokratycznej Republiki Konga stały się jednymi z głównych czynników,
które zamiast wzmacniać państwo to je degradują. Jest to paradoks bogactwa,
nazwany inaczej klątwą surowcową, zjawisko formujące się w gospodarkach
państw, które posiadają znaczne zasoby złóż surowców naturalnych ale słabe
rządy. Przyczynia się to do rozszerzania zjawiska neokolonializmu i
neoimperializmu. Przejawiają się one zaskakująco niskim poziomem rozwoju
gospodarczego kraju, małą stabilnością polityczną, wysokim wskaźnikiem
korupcji i konfliktów wewnętrznych (Ndikumana, Emizet, 2003).
Sytuacja etniczno–religijna
Demokratyczna Republika Konga to największe pod względem
terytorium i drugie co do wielkości biorąc pod uwagę liczbę ludności państwo w
Afryce Subsaharyjskiej. Rozmieszczenie ludności jest nierównomierne.
Najwięcej ludzi, ok. 40%, żyje w większych miastach. W stolicy Konga
Kinszasie mieszka 10–12 mln ludzi, a na jej przedmieściach koczuje 2–5 mln
osób.
Sytuacja w Demokratycznej Republice Kongo stanowi potwierdzenie
prawdziwości poglądu, iż wieloetniczność w połączeniu ze słabym państwem
pozostaje jedną z barier w rozwoju gospodarczym. Problem wieloetniczności
rozpoczął się w czasach kolonizacji Afryki przez Europejczyków, kiedy to na
konferencji w Berlinie w 1884 r. europejskie mocarstwa podzieliły między siebie
kontynent afrykański, wytyczając sztuczne granice, które w zupełności nie
pokrywały się ze skomplikowanymi uwarunkowaniami religijnymi, etnicznymi i
językowymi. Utworzone wówczas kolonie przekształcono następnie w
niepodległe państwa zachowując w większości granice struktur kolonialnych. W
ten sposób powstały najbardziej zróżnicowane etnicznie państwa świata.
W granicach Konga przebywa około 200 grup etnicznych, z których
znaczna większość pochodzi z rodziny językowej Bantu. Grupy etniczne o
największej liczebności to: Mongo, Luba, Kongo. Językiem narodowym jest
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język francuski, natomiast językami urzędowymi są: kikongo, lingala, suahili i
luba. Zdecydowana większość Kongijczyków jest katolikami, ok. 20% to
protestanci, 10% to kimbangiści3, muzułmanie bądź animiści. Podziały etniczne
znajdują szczególne odzwierciedlenie w podziale sceny politycznej, ponieważ
przeważająca część partii buduje swój elektorat bazując na mandacie regionalno–
etnicznym. Liczba zarejestrowanych w DRK ugrupowań politycznych wynosi
ok. 500 (Kapiński, 2008).
Strony obecnego konfliktu
W strefach przygranicznych prowadzi działalność kilkanaście organizacji
paramilitarnych, których próby neutralizacji przez władze są ciągle
bezskuteczne. Szczególnie tereny wschodnie Demokratycznej Republiki Konga
nadal zmagają się z agresją spowodowaną przez ponad setki grup zbrojnych
należących do Demokratycznych Sił Wyzwolenia Rwandy, Sojuszu Sił
Demokratycznych, milicji Mai Mai innych ugrupowań (Poławski, 2017; Sidor,
2016) (Ryc.1).
Obecna sytuacja w Demokratycznej Republice Konga jest następstwem
wewnętrznych konfliktów w krajach sąsiadujących, przede wszystkim w
Rwandzie (w 1994 r. zbiegli z niej Hutu – sprawcy ogromnego ludobójstwa na
Tutsi). Czując niepokój przed zemstą, ukrywający się w Kongu Hutu sformowali
ugrupowanie Demokratyczne Siły Wyzwolenia Rwandy (FDLR). Ideologią
grupy jest szczególnie nacjonalizm Hutu. Jest to jedna z najbardziej wytrwałych i
najsilniejszych grup we wschodniej części Konga. Natomiast dążący do
stworzenia jakiegoś rodzaju autonomii kongijscy Tutsi uformowali Narodowy
Kongres na rzecz Obrony Ludu (CNDP), który obecnie występuje pod nazwą
M23. M23 jest odznaką buntu związanego ze złamaniem przez rząd DRK
porozumienia zawartego z CNDP w dniu 23 marca 2009 r. Skutkami buntu M23
są m.in. głęboki kryzys humanitarny i ogromne ilości uchodźców. Kongijskie
władze obciążały Rwandę o patronowanie M23, gdy w tym samym czasie druga
strona obarczała DRK o tolerowanie na swoim obszarze FDLR. Identyczne
pretensje wytoczyła też Uganda. Rządzący w Kinszasie twierdzą, iż pomimo
uwarunkowań etnicznych, czy też politycznych, zarówno rebelianci jak i
popierający ich Rwandyjczycy dążą przede wszystkim do rabunkowej
eksploatacji cennych surowców mineralnych, których złoża znajdują się na
wschodnich obszarach Demokratycznej Republiki Konga. Obecnie pozostałości
z grupy M23 przeistoczyły się w M27. Angażuje się ona w dyplomację z innymi
grupami, ale od jakiegoś czasu jej aktywność osłabła.

3

Sekta religijna założona w 1921 roku przez Simona Kimbangu, który oprócz uzdrawiania i
rozpowszechniania Biblii, głosił ideę wyzwolenia ludu Bakongo z niewoli kolonialnej,
tworząc pierwszy program walki z kolonializmem na obszarze Konga.
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Ryc.1. Obszary funkcjonowania ugrupowań zbrojnych w Demokratycznej Republice
Konga.

Legenda:

Źródło: https://congoconflictmap.weebly.com/

Kolejną grupą rebeliancką działającą w kongijskich prowincjach Kiwu
oraz Katanga jest złożona w głównej mierze z członków grup etnicznych
wrogich wobec ludu Tutsi – milicja Mai Mai. Jej nadrzędnym celem jest ochrona
ludności przed wrogimi lub obcymi formacjami zbrojnymi, głównie
wspieranymi przez Rwandę. Większość grup Mai Mai należy do Narodowej
Koalicji Ludowej Suwerenności Konga (CNPSC), która była zaangażowana w
aktywna wojnę przeciwko siłom zbrojnym Konga i wojsko misji ONZ MONUSCO. Cele CNPSC lub jakiejkolwiek innej grupy Mai Mai są niejasne.
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Niektóre grupy Mai Mai tworzą marynarkę wojenną na rzekach i jeziorach,
podczas gdy inne operują na lądzie i są zaangażowane w eksploatację zasobów
wschodniego Konga. Jedna z grup Mai Mai, Sojusz Patriotów na rzecz Wolnego
i Suwerennego Konga (APCLS), jest ważnym sojusznikiem wcześniej
wspomnianego FDLR. Inna grupa - Siły Obrony Odrodzonego Konga
„Nduma” (NDC-R), walcząca o lepsze warunki pracy i większy dobrobyt dla
górników, często bierze udział w potyczkach z innymi grupami Mai Mai i
ugrupowaniem Nyatura, będącym zbrojnym ramieniem Hutu.
W północnej części Demokratycznej Republiki Konga znajdują się
obszary kontrolowane przez Ugandyjską partyzantkę Armii Powstańczej Boga
(LRA). Pierwotnie była to grupa rebeliantów z Ugandy i w 2008 roku przeniosła
się do DRK. Ta grupa jest znana z niezwykle okrutnego przywódcy, który
wykorzystywał nieletnich do walki zbrojnej, masakrował ludność cywilną,
dopuszczał się porwań i gwałtów na kobietach. Od 2019 roku działalność tej
grupy koncentruje się na przetrwaniu a nie na operacjach wojskowych.
W południowej części prowincji Ituri swoją siedzibę ma niedawno
utworzona grupa rebeliantów – Siły Integracji Patriotycznej Konga (FPIC).
Przypuszcza się, że stoi ona za kilkoma atakami na wojsko i policję. Jeden z ich
ataków spowodował śmierć 6 policjantów. Na razie niewiele wiadomo na temat
celów tej grupy.
Niedaleko Mahagi i Djugu znajduje się obszar kontrolowany przez grupę
Spółdzielnia na Rzecz Rozwoju Konga (CODECO), która została założona
1978 roku jako organizacja wspierająca rozwój rolnictwa we wschodniej części
Konga. Prowadzi ona rekrutację wśród mężczyzn z ludu Lendu, aby prowadzić
dalsze działania zbrojne przeciwko sąsiedniemu ludowi Hema. Frakcja ta jest
znana z brutalności i ataków na ludność cywilną, które według ONZ
„przypominają ludobójstwo”.
W prowincji Katanga działa grupa milicji – Separatystyczna Milicja
Katangi (KSM). Walczą one o oderwanie tego regionu od kraju. Kolejną grupą
milicji, która składa się głównie z narodu Lendu jest Front Oporu
Patriotycznego w Ituri (FRPI). Jej siedziba znajduje się w południowej części
prowincji Ituri. Jest ona sojusznikiem Frontu Nacjonalistów i Integracjonistów
(FNI) - kolejnej grupy Lendu, walczącej z rządem jak i z Hema. Najbardziej
aktywna była podczas konfliktu w Ituri w 2019 r. Istnieją również luźne
formacje zbrojne, znane z ataków na Pigmejów oraz na obozy dla uchodźców.
Sojusz Sił Demokratycznych (ADF) powstał jako odgałęzienie ruchu
ugandyjskich salafitów w latach 90. Uczestniczył on w ponad dwudziestoletniej
rebelii przeciwko rządowi Ugandy, jednak przeniósł się do wschodniej części
DRK. Jest to organizacja islamistyczna, ale nie tak radykalna jak Państwo
Islamskie, które rozszerzyło swoje operacje w DRK w 2019 roku. Nie jest znany
dokładny zasięg terenów znajdujących się pod kontrolą tej grupy.
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We wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga swoje siedziby
mają również następujące formacje:
- Krajowa Rada Odnowy i Demokracji (CNRD) – grupa zbrojna
związana z rwandyjską partią opozycyjną na emigracji. Działa głównie w
obozach dla uchodźców z Rwandy w celu zbrojnego zorganizowania powrotu
do kraju;
- Siły Rozwoju Konga (FDC)– zwolennicy Josepha Kabili;
- Narodowe Siły Wyzwolenia (FNL)– burundyjska partia polityczna i
grupa zbrojna kontrolowana przez Hutu;
- RED–Tabara – grupa zbrojna w prowincji południowe Kiwu
wspierana przez Rwandę, której celem jest pustoszenie okolic miasta Gitega;
- Ludowe Siły Burundi (FPB) – burundyjska grupa zbrojna złożona z
byłych żołnierzy burundyjskich zarówno Tutsi jak i Hutu. Prowadzą obozy
szkoleniowe dla partyzantów niedaleko miasta Uvira przy granicy burundyjskiej.
Ich celem jest obalenie prezydenta Burundi;
- zbrojne grupy etniczne Banyamulenge (kongijskich Hutu);
- Raia Mutomboki (=”wściekli obywatele”) – luźna formacja partyzancka
działająca na wschodzie Konga, zajmująca się plądrowaniem obozów
uchodźców z Rwandy i Burundi (głównie ludy Hutu);
- Kamwina Nsapu Rebels – rebelianci złożeni głównie z ludu Luba,
działający głownie w prowincji Kasai, oskarżani o czystki etniczne, niewolnictwo
i wykorzystywanie dzieci do walk. Chcą oni pod przykrywką walki o
niepodległość przejąć kontrolę nad złożami diamentów.
Prowincje Kiwu Północne i Południowe to region inaczej nazywany
conradowskim „jądrem ciemności”4. W tym posiadającym autonomię regionie
wydobywane są minerały, o które Kongo ciągle rywalizuje z Ugandą i Rwandą.
Są to głównie diamenty (nazywane inaczej „krwawymi diamentami” co ma
związek z niewolniczym trybem pracy oraz tym, że handel nimi kontrolują
miejscowi dowódcy, którzy z dochodu zakupują broń) oraz koltan (materiał
używany do wytwarzania mikrokondensatorów w smartfonach). Większość
mieszkańców tej prowincji to kongijscy Tutsi, którzy przybyli tu ze wschodu.
Znaczna część polityków Rwandy uważa ten teren za historyczne terytorium
swojego państwa i wspomaga posunięcia lokalnych separatystów. Sytuacja na
tych terenach z dnia na dzień jest coraz gorsza, np. bojownicy ADF 26 i 27 maja
2020 r. wkroczyli do odizolowanej wsi Makutano, a dzień później do Samboko
w prowincji Ituri (w pobliżu granicy z Ugandą) i ostrzelali ludność cywilną. W
wyniku dwóch ataków zginęło 57 osób. Pokazuje to aktualność problemu.

4

Joseph Conrad był kapitanem parowca pływającego w służbie króla belgijskiego Leopolda
II po rzece Kongo w roku 1890. Pod wpływem okrucieństw jakich był tam świadkiem,
napisał słynną powieść Jądro ciemności.

- 110 -

Kotulak, J., 2020. Aktualna sytuacja geopolityczna w Demokratycznej Republice Konga
jako efekt działań zbrojnych kolejnej wojny domowej, Przegląd Geopolityczny, 33,
s. 102-114.

Rola ONZ
Skala i wielość konfliktów na wschodnich obszarach Demokratycznej
Republiki Konga powoduje, że nie są jej w stanie opanować stosunkowo duże
oddziały przebywającej w tym państwie misji MONUSCO, która stara się
wspierać słabe siły rządowe. W konflikt zaangażowane są państwa ościenne, co
uzasadnia określenie go mianem konfliktu państw Regionu Wielkich Jezior
Afrykańskich.
Od 30 listopada 1999 roku w Kongo działa najkosztowniejsza i
największa w historii misja ONZ – Misja Stabilizacyjna Narodów
Zjednoczonych MONUSCO. W początkowej fazie była to Misja Obserwacyjna
Organizacji Narodów Zjednoczonych w DRK (MOUNC), a jej głównym
zadaniem było monitorowanie zawieszenia broni, rozdysponowanie sił
zbrojnych oraz podtrzymywanie łączności ze wszystkimi stronami
porozumienia.
Pod koniec lipca 2006 roku w Demokratycznej Republice Konga doszły
do skutku pierwsze od 46 lat wolne wybory parlamentarne, a w październiku
2006 roku wybory prezydenckie. Do sprawiedliwych głosowań doszło dzięki
ogromnemu udziałowi MONUC, gdzie to sam proces wyborczy był jednym z
najbardziej skomplikowanych operacji w całej historii ONZ. W 2010 roku Misja
Obserwacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych została rozszerzona i
zastąpiona przez Misję Stabilizacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w
DRK. Obecnie działania MONUSCO obejmują m.in. rozbrajanie oraz
neutralizację grup rebelianckich, zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej i
jej ochrona przed przemocą fizyczną, wspieranie rządu Demokratycznej
Republiki Konga w poszerzaniu zdolności wojskowych, wsparcie w
sprawowaniu władzy na obszarach zajętych przez grupy zbrojne oraz wszelakich
działaniach mających na celu walkę z bezprawiem (Berdal, 2018).
Siły zbrojne Demokratycznej Republiki Konga
Demokratyczna Republika Konga posiada trzy rodzaje sił zbrojnych: siły
powietrzne (FAC), wojska lądowe (FARDC), oraz marynarkę wojenną (La
Marine Nationale). Gwardia Republikańska jest odpowiedzialna za ochronę
rządu i prezydenta. Wojska Demokratycznej Republiki Konga w 2020 roku liczą
134 tys. żołnierzy zawodowych.
W zestawieniu Global Firepower (2020) siły zbrojne Demokratycznej
Republiki Konga stanowią 78. siłę militarną na świecie na 138 ocenionych
państw. Uzbrojenie sił lądowych Demokratycznej Republiki Konga składa się
m.in. z: 175 czołgów, 100 opancerzonych pojazdów bojowych, 16 zestawów
artylerii samobieżnej, 120 zestawów artylerii holowanej oraz 57
wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Marynarka wojenna dysponuje 20
okrętami. Natomiast siły powietrzne składają się z: 2 myśliwców, 13 samolotów
transportowych, 34 śmigłowców oraz 4 śmigłowców szturmowych.
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Obecnie siły zbrojne DRK kontrolują większość terytorium państwa. W
ostatnich miesiącach aktywnie uczestniczą w zwalczaniu grup rebeliantów.
Mimo to ich słabe wykształcenie oraz niskie morale sprawia że są one bardzo
nieskuteczne oraz dochodzi do licznych przypadków dezercji. Zdemoralizowani
żołnierze często dopuszczają się przestępstw na tle rabunkowym i seksualnym
co jeszcze bardziej zaognia sytuację w kraju.
Podsumowanie i przewidywania na przyszłość
Uczeni od dawna szukają odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn
wojen domowych w Kongu. Jedni zwracają uwagę na żądzę władzy i chciwość w
powiązaniu z antagonizmami międzyplemiennymi, podczas gdy inni uważają, że
bezpośrednią przyczyną wojen domowych w Kongo jest polityka zmierzająca do
wykluczenia określonych grup plemiennych. Prowadzi to do napięć, przy czym
przywódcami rebeliantów są często członkowie byłego rządu lub dawne elity
plemienne, które zostały odsunięte od władzy i próbują odbudować swoją
dawną pozycję. Często tworzą oni koalicje z innymi ugrupowaniami, by
zwiększyć swoje szanse na zdobycie władzy. Niejednokrotnie ich oficjalne cele,
takie jak utrzymanie dobrobytu społecznego, poprawa zarządzania, czy też
promowanie tożsamości narodowej, schodzą na drugi plan, a podstawowym
dążeniem grup zbrojnych jest zemsta. Po ewentualnym objęciu władzy
rebelianci prawdopodobnie będą kontynuować ten sam system, co ich
poprzednicy, przedłużając niekończący się cykl konfliktów.
Wśród badaczy coraz częściej pojawiają się przekonania o konieczności
rewizji sztucznie nakreślonych granic postkolonialnych. Przyczyniłoby się to do
usunięcia jednego z najpoważniejszych czynników konfliktów oraz utworzyło
prostą drogę do zbudowania sprawnego państwa. Cel ten można również
przybliżyć wprowadzając odpowiednią politykę gospodarczą. Chodzi głównie o
zmniejszenie uzależnienia kraju od cen surowców mineralnych, poprzez
zwiększenie zróżnicowania asortymentu produktów eksportowanych. Poprzez
umiejętne kształtowanie wydatków rządowych i ich mądre rozlokowanie, rząd
może zniwelować napięcia etniczne.
Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, co może zniwelować napiętą
sytuację w Demokratycznej Republice Konga, gdyż trwający konflikt zbrojny
jest zjawiskiem bardzo dynamicznym. Wydaje się, że zażegnanie konfliktów nie
będzie możliwe bez jeszcze większego zaangażowania społeczności
międzynarodowej oraz poprawy sytuacji gospodarczej kraju.
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Contemporary geopolitical situation in Democratic Republic
of the Congo as an effect of ongoing civil war military operations
The aim of the study is to present the situation in the Democratic Republic of
Congo, which is a theater of military operations of subsequent civil wars, and in
particular to formulate an answer to the question about the causes of repeated conflicts.
Since independence on June 30, 1960, secession, uprisings, rebellions, invasions, revolts
and ethnic wars have become part of the political landscape of the DRC and have killed
millions of people. They also contributed to the economic difficulties in which the state
found itself. A detailed diagnosis of the causes of conflicts and subsequent interventions
of foreign armed forces is necessary to take measures to gradually normalize the
situation. Thus, the study contains a geostrategic analysis of the sides of the current
conflict in Congo together with an explanation of the multiplicity of their political goals
and the multitude and variety of alliances between individual groups.
Key words: Allied Democratic Forces, civil war, Democratic Liberation Forces
of Rwanda, Democratic Republic of Congo.
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ROZBUDOWA SIŁ PODWODNYCH KRAJÓW
BASENU MORZA POŁUDNIOWOCHIŃSKIEGO

Abstrakt:
Wzrost napięcia w rejonie Morza Południowochińskiego, w połączeniu z
rozbudową floty wojennej ChRL oraz korzystną koniunkturą gospodarczą krajów
regionu spowodowały, że tamtejsze marynarki wojenne wdrożyły programy pozyskania,
modernizacji lub zwiększenia liczebności floty podwodnej. Praktycznie wszystkie kraje
(wyjąwszy Brunei i Kambodżę) podjęły działania mające urzeczywistnić ich
zamierzenia w tym zakresie. Bezdyskusyjnym liderem jest ChRL, jednakże Filipiny,
Indonezja, Malezja, Wietnam, Singapur oraz Tajwan także zwiększają (lub planują
zwiększyć) swoje możliwości prowadzenia wojny podwodnej. W przypadku Chin
dochodzi do tego także budowa floty oceanicznej, kwestia rywalizacji z USA, problem
odstraszania nuklearnego, jak też dysputy terytorialne z Japonią. Pozostałe kraje liczą
na korzyści obronne i polityczne, jakie może przynieść posiadanie nowoczesnej floty
podwodnej, czyli wzmocnienie potencjału odstraszania jak też zyskania narzędzia do
prowadzenia wojny asymetrycznej (w przypadku starcia z dużo potężniejszym
przeciwnikiem) lub konfliktu zbrojnego z przeciwnikiem o zbliżonym potencjale.
Słowa kluczowe: Morze Południowochińskie, państwa basenu Morza
Południowochińskiego, flota podwodna, modernizacja, rozbudowa.

Wstęp
Od wielu dekad trwa proces przenoszenia się punktu ciężkości światowej
gospodarki i polityki do regionów Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej, a
także Południowej. Jest to związane ze wzrostem gospodarczym, przyrostem
zaludnienia, a także rozwojem potencjału militarnego państw tych regionów.
Wzrost gospodarczy Chin oraz Indii, powojenna odbudowa i ekonomiczna
prosperity Japonii (trwająca do 1990 roku), sukces „azjatyckich tygrysów”,
istnienie państw liczących ponad miliard obywateli (ponownie Chiny oraz Indie),
jak też grona krajów z znaczącą liczbą ludności (np. Wietnam, Pakistan, Filipiny,
Indonezja) - to wszystko przyczynia się do istotnego przegrupowania sił
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politycznych i gospodarczych w skali światowej. Daleko idącym zmianom
towarzyszą pojawiające się sytuacje konfliktowe i zagrożenia dla bezpieczeństwa.
Na obszarach wspomnianych regionów istnieje kilkanaście punktów zapalnych,
które mogą grozić wybuchem otwartego konfliktu. Można tu wymienić spór o
Kaszmir (Indie - Pakistan), oraz napiętą sytuację na Półwyspie Koreańskim. Do
tego dochodzą spory terytorialne o Wyspy Kurylskie (Rosja - Japonia),
Dokdo/Takeshima (Korea - Japonia), Senkaku/Diaoyu (Chiny - Japonia),
Wyspy Spratly (Chiny - Brunei - Filipiny - Malezja - Indonezja - Wietnam Tajwan) czy Wyspy Paracelskie (Chiny-Wietnam-Tajwan), które stwarzają
zagrożenie wystąpienia zbrojnych incydentów, a nawet poważnych konfliktów
militarnych. Państwa będące stronami wymienionych konfliktów przewodzą w
imporcie uzbrojenia oraz przeznaczają coraz większe środki na wydatki o
charakterze militarnym (Bjarnergard, Melander, Schaftenaar, Svensson,
Tonnesson 2013). Uwagę przyciągają przede wszystkim modernizacja sił
zbrojnych Chin oraz Indii, jak też programy nuklearne Korei Północnej i Iranu.
Mniej uwagi poświęca się takim państwom jak Korea Południowa czy Japonia, a
najmniej znana jest rozbudowa wojsk mniejszych krajów Azji PołudniowoWschodniej (Stach 2015a: 84-85).
Analizując zagadnienia militarne Azji należy pamiętać, że duża część
wydatków wojskowych przeznaczona jest na zbrojenia morskie, a jest to
związane z specyfiką Azji Południowo-Wschodniej. Dostęp do morza,
możliwość transportowania surowców i towarów szlakami morskimi,
konieczność ochrony morskich linii komunikacyjnych, jak też własnych, często
bardzo rozległych wód terytorialnych, stref przyległych czy wyłącznych stref
ekonomicznych, ma żywotne znaczenie dla wielu krajów. Dlatego też państwa
azjatyckie inwestują w rozwój marynarek wojennych, co pozwala im na podjęcie
geopolitycznej rywalizacji z sąsiadami (Stach 2015a: 85). W programach
modernizacji flot wojennych duże znaczenie przywiązuje się do okrętów
podwodnych. Dotyczy to zarówno krajów posiadających takowe, jak też państw,
które dopiero tworzą swoje siły podwodne.
Celem opracowania jest wyjaśnienie zagadnień związanych z rozbudową
sił podwodnych krajów basenu Morza Południowochińskiego. Możliwości
bojowe współczesnych okrętów podwodnych są znaczące, dotyczy to zwłaszcza
ich zdolności ofensywnych. Dlatego też odgrywają one istotną rolę w
marynarkach wojennych państw Azji i Pacyfiku, rzutując na ich możliwości
odstraszania (w przypadku Chin nuklearnego), jak też ochrony własnych
interesów.
Artykuł podzielony jest na trzy części. W pierwszej z nich opisano
ewolucję i rodzaje okrętów podwodnych, druga (najważniejsza) zawiera
przedstawienie sił podwodnych krajów basenu Morza Południowochińskiego.
Natomiast w zakończeniu zawarto najważniejsze wnioski płynące z tekstu. W
tym miejscu warto zaznaczyć, że opis stanu floty podwodnej kilku krajów
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(zwłaszcza Chin) napotyka na problemy związane z brakiem rzetelnych i
wiarygodnych informacji. W przypadku pozostałych krajów także pojawia się
kwestia tajemnicy wojskowej, toteż informacje o pełnych zdolnościach
bojowych okrętów (chociażby w zakresie uzbrojenia, środków wykrywania
wroga czy urządzeń służących do samoobrony) są utajnione, lub podaje się tylko
część informacji, w celu wprowadzenia potencjalnego przeciwnika w błąd.
Warto także poświęcić kilka zdań używanej w tekście nomenklaturze. W
krajach anglojęzycznych poszczególne typy okrętów określa się słowem "class"
(klasa) - np. Kilo-class submarine. W okresie zimnej wojny państwa NATO
wprowadziły własną nomenklaturę dla jednostek państw komunistycznych,
polegająca na przypisaniu danego słowa do typu okrętu. Np. sowieckie okręty
podwodne Projekt 949 otrzymał oznaczenie Oscar, a chińskie Typ 035 określa się
jako Ming (Ming-class submarines). W Polsce odpowiednikiem angielskiego "class"
jest określenie "typ", np. okręt typu Ming.
W omawianiu tematyki związanej z okrętami podwodnymi można
znaleźć także liczne skróty, takie jak: SS (Submersible Ship) - okręt podwodny z
napędem klasycznym (dieslowsko-elektrycznym), SSN (Submersible Ship Nuclear) okręt podwodny "myśliwski" z napędem nuklearnym, SSBN (Submersible Ship,
Ballistic Nuclear) - okręt podwodny z napędem nuklearnym, przenoszący rakiety
balistyczne, AIP (Air Independent Propulsion) - napęd niezależny od powietrza,
ASW (Anti Submarine Warfare)- zwalczanie okrętów podwodnych. Można
spotkać się także z skrótem SSB (Submersible Ship Ballistic), czyli okrętem z
napędem klasycznym, będącym nosicielem rakiet balistycznych. Okręty
przenoszące rakiety balistyczne bywają też określane - nieco slangowo - jako
"boomer" (Stany Zjednoczone) lub "bomber" (Wielka Brytania). W polskiej
nomenklaturze często spotyka się skrót AOP (atomowy okręt podwodny), czy
też ZOP (zwalczanie okrętów podwodnych).
Ewolucja i znaczenie okrętów podwodnych
Idea okrętu mogącego poruszać się pod wodą i skrycie atakować wroga
zawsze fascynowała teoretyków wojen morskich, ale dopiero w XVIII wieku
pojawiła się prymitywna jednostka Turtle, aczkolwiek jej użyteczność była
znikoma. Napędzane ręcznie i prymitywne okręty podwodne okazały się
bardziej niebezpieczne dla własnych załóg niż dla wroga. Jednakże, druga
połowa XIX wieku przyniosła nowe technologie i rozwiązania konstrukcyjne,
które w perspektywie czasu uczyniły z okrętów podwodnych groźną i efektywną
broń. Pojawienie się mało wydajnych (ale działających) akumulatorów, postęp w
dziedzinie napędu (najpierw parowego, potem benzynowego, a w końcu
silników Diesla) oraz wynalezienie przez Roberta Whiteheada „samobieżnej
miny morskiej” (torpedy) spowodowały, że idea budowy okrętu podwodnego,
jako skutecznego narzędzia wojny powróciła do łask. Największą inwencją
spośród ówczesnych konstruktorów okrętów podwodnych wykazał się
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mieszkający w USA irlandzki imigrant John Holland. Skonstruowany przez
niego w latach 90-tych XIX wieku okręt podwodny Holland stanowił, jak na owe
czasy, cud techniki. Holland założył firmę Electric Boat Company i sprzedawał
swój cokolwiek specyficzny towar każdemu, kto tylko miał ochotę i odpowiedni
kapitał (Blair 1998: 35; Stach 2015b: 14-15). Początkowo okręty podwodne
uważane były za broń defensywną, a zauroczeni potęgą dział pancerników
admirałowie nie zwrócili większej uwagi na ofensywny potencjał drzemiący w
nowej broni.
Główną zaletą okrętu jest - od samego zarania jego dziejów - możliwość
ukrycia się w głębinach morskich. Pozostając w położeniu podwodnym jest
trudny do wykrycia, zwłaszcza jeżeli wyposażony jest w cichy napęd oraz
operuje w trudnych warunkach hydrologicznych. Działając z ukrycia może
dokonywać zaskakujących ataków na wrogą flotę jak i - przy wykorzystaniu
rakiet manewrujących - cele lądowe. Wykrycie i ewentualne zniszczenie okrętu
podwodnego wymaga utrzymania w ciągłej gotowości sił zwalczania okrętów
podwodnych (ZOP lub ASW), a każdy potencjalny przeciwnik musi
uwzględniać w swych kalkulacjach zagrożenie stwarzane przez flotę podwodną.
Z tego też tytułu okręty podwodne dobrze nadają się zarówno do prowadzenia
działań wojennych na morzu, są także skutecznym elementem odstraszania. W
tym drugim przypadku może być to również odstraszanie nuklearne.
Okręty podwodne mogą mieć znaczenie zarówno na szczeblu
taktycznym, jak też strategicznym. W trakcie I i II wojny światowej masowo
stosowane okręty podwodne nie tylko pomagały wygrywać bitwy morskie,
topiąc okręty wojenne przeciwnika, jak też niszcząc konwoje z zaopatrzeniem
czy żołnierzami mającymi wesprzeć siły wroga na lądzie, ale stanowiły broń
mogącą rozstrzygać losy wojny. Amerykańskie okręty podwodne zatopiły ponad
połowę japońskiej floty handlowej, odcinając Japonię od dostaw surowców
strategicznych, w tym ropy naftowej. Spowodowało to kryzys surowcowy i
paliwowy Cesarstwa, co w dużym stopniu przyspieszyło jego upadek (Blair
2001). Wielka Brytania, również zmagała się z groźbą przecięcia jej szlaków
żeglugowych przez niemieckie U-booty, a zabezpieczenie morskich połączeń
Wysp Brytyjskich z resztą Imperium, jak też z USA, wymagało ogromnego
wysiłku organizacyjnego (Blair 1998; Blair 1999).
Powyższe przykłady dotyczą konfliktów toczonych na skalę globalną, w
których ścierały się floty liczące setki (a nawet więcej) okrętów. Jednakże nawet
nieliczne floty podwodne mogą mieć znaczenie taktyczne (lub strategiczne),
zwłaszcza, że technologia w dziedzinie jednostek podwodnych poszła
zdecydowanie do przodu. Współczesne okręty podwodne różnią się od swoich
poprzedników, zwłaszcza jeśli chodzi o możliwości pozostawania w położeniu
podwodnym. Praktycznie do końca II wojny światowej okręty podwodne były de
facto okrętami nawodnymi z możliwością zanurzenia się, a ich osiągi w położeniu
podwodnym (zwłaszcza zasięg i prędkość) były słabe. Pod koniec II wojny
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światowej Niemcy i Japonia wdrożyły do produkcji zmodernizowane okręty
podwodne (Typ XXI i Typ XXIII oraz Sen Taka i Sen Taka Shō), które mogły
osiągać dużą prędkość pod wodą, jak też dłużej pozostawać w zanurzeniu.
Jednostki te pojawiły się zbyt późno, aby cokolwiek zmienić w przebiegu
działań wojennych, ale po wojnie zdobyte doświadczenia wykorzystano do
rozbudowy flot podwodnych zarówno zwycięskich mocarstw, jak i państw
mniejszych.
Okres zimnej wojny przyniósł gwałtowny skok możliwości okrętów
podwodnych, zarówno pod kątem ich osiągów, jak też uzbrojenia i wyposażenia
elektronicznego. Wprowadzenie napędu nuklearnego dało okrętom podwodnym
praktycznie nieograniczone możliwości poruszania się, uzależnione jedynie od
wytrzymałości
załogi.
Nowe
rodzaje
torped,
następnie
rakiet
przeciwokrętowych, rakietotorped, min oraz pocisków manewrujących
zapewniły okrętom podwodnym duże możliwości ofensywne. Wyposażanie
okrętów podwodnych w rakiety balistyczne z głowicami nuklearnymi uczyniło z
okrętów podwodnych skuteczny element odstraszania nuklearnego, zdolny do
niszczenia dziesiątek, a nawet setek miast, ośrodków przemysłowych i celów o
znaczeniu strategicznym.
Omawiając okręty podwodne możemy dokonać ich podziału ze względu
na zastosowany napęd, jak też charakter działań, do których są one
przeznaczone. Jeżeli chodzi o napęd, to w służbie znajdują się atomowe okręty
podwodne - napędzane siłownią nuklearną. Druga kategoria to klasyczne okręty
podwodne, napędzane kombinacją silników dieslowsko-elektrycznych. Obecnie
pojawiają się klasyczne okręty podwodne dysponujące napędem niezależnym od
powietrza, co pozwala im na znaczące wydłużenie czasu operowania pod wodą.
Biorąc pod uwagę charakter zadań, współczesne okręty możemy podzielić na
jednostki "strategiczne" - wyposażone w rakiety balistyczne z głowicami
atomowymi, będące elementem odstraszania nuklearnego, jak też jednostki
"myśliwskie", wykonujące zadania typowe dla okrętów podwodnych.
Łącząc obie typologie możemy wyróżnić cztery rodzaje okrętów
podwodnych. Pierwszą z nich stanowią okręty podwodne z napędem
nuklearnym uzbrojone w rakiety balistyczne. Stanowią one element odstraszania
nuklearnego. Nie są przeznaczone do bezpośredniej walki z wroga flotą, lecz
pozostając w głębinach są przygotowane go ataku nuklearnego na cele
przeciwnika. Nawet jeżeli wróg zdołałby zniszczyć lądowe wyrzutnie rakiet
balistycznych, okręty podwodne z rakietami balistycznymi najprawdopodobniej
wyprowadzą uderzenie odwetowe, ponieważ ich wykrycie i zniszczenie jest dużo
trudniejsze niż celów lądowych, zwłaszcza, jeżeli dysponuje się flotą kilku takich
jednostek. Dlatego flota okrętów podwodnych uzbrojonych w rakiety
balistyczne odgrywa ogromną rolę w strategicznym bilansie sił nuklearnych i
stanowi bardzo dobry element odstraszania nuklearnego. Drugim rodzajem obecnie istniejącym tylko w pojedynczych egzemplarzach, są okręty z rakietami
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balistycznymi, ale napędzane siłownią dieslowsko-elektryczną. Ogromna
większość okrętów przenoszących rakiety balistyczne dysponuje napędem
nuklearnym, aczkolwiek u zarania dziejów tego rodzaju jednostek Sowieci
wprowadzili do służby okręty Projekt 629 (w nomenklaturze NATO typ Golf I i
Golf II) wyposażone w siłownię konwencjonalną oraz rakiety balistyczne.
Jednostki te szybko zastąpiono okrętami z napędem atomowym, jednakże
obecnie Korea Północna wraca do idei wykorzystania okrętów dieslowskoelektrycznych jako nosicieli rakiet balistycznych.
Kolejny rodzaj stanowią okręty napędzane siłownią nuklearną, ale
określane mianem "myśliwskich". Dysponują one dużą prędkością, praktycznie
nieograniczonym zasięgiem, a przeznaczone są do wykrywania i zwalczania
okrętów z pociskami balistycznymi, jak też walki z wroga flotą i żeglugą. Część z
nich wyposażona jest w rakiety manewrujące, co pozwala razić im cele położone
na lądzie, jak też atakować z dużego dystansu szczególnie cenne jednostki
wroga, jak np. lotniskowce.
Na wprowadzenie do służby jednostek z napędem atomowym mogą
pozwolić sobie tylko największe mocarstwa, dysonujące odpowiednimi
technologiami. Dodatkowo, AOP są drogie, a ich eksploatacja jest
skomplikowana i kosztowna, toteż państwa o mniejszym potencjale
zainteresowane w budowie i utrzymaniu floty podwodnej wykorzystują
jednostki z napędem klasycznym, dieslowsko-elektrycznym, coraz częściej
wyposażone też w napęd niezależny od powietrza. Takie okręty mogą z
powodzeniem wypełniać zadania związane ze zwalczaniem wrogiej floty i
żeglugi, mogą też zostać wyposażone w rakiety przeciwokrętowe i manewrujące.
Na mniejszych akwenach spisują się lepiej niż atomowe okręty podwodne, są
bowiem od nich cichsze i mniejsze (Krzewiński 1993: 26-27). Nawet mocarstwa
doceniają ten rodzaj jednostek, utrzymując w składzie swych flot podwodnych
okręty zarówno z napędem atomowym, jak też dieslowsko-elektrycznym (np.
Rosja i Chiny).
Reasumując, od początku swego istnienia do czasów współczesnych
okręty podwodne przeszły ogromną ewolucję - od małych, niebezpiecznych dla
własnych załóg jednostek o ograniczonych możliwościach bojowych, do
okrętów mających znaczenie nie tylko taktyczne, ale i strategiczne. Obecnie
państwa próbujące modernizować swoje floty podwodne chętnie wzbogacają je
o okręty podwodne, widząc w nich skuteczne narzędzie do realizacji własnych
politycznych i militarnych celów.
Rozbudowa sił podwodnych w poszczególnych krajach basenu Morza
Południowochińskiego
Omawiając siły podwodne państw wymienionego powyżej regionu
należy zaznaczyć, że potencjał tamtejszych flot podwodnych jest silnie
zróżnicowany. Bez wątpienia bezdyskusyjnym liderem jest Chińska Republika
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Ludowa, która jako jedyny kraj w regionie posiada w składzie swej floty
atomowe okręty podwodne, służące także do odstraszania nuklearnego.
Następnie można wymienić państwa, które dysponują okrętami podwodnymi
acz znajdującymi się w różnym stanie technicznym (Indonezja, Malezja,
Singapur, Tajwan). Kolejną kategorią są kraje, które dopiero próbują stworzyć
własne siły podwodne. Oczywiście, istnieją też państwa które nie utrzymują flot
podwodnych (Brunei, Kambodża), lub też plany ich utworzenia pozostają we
wstępnej fazie realizacji (Filipiny).
Chiny
Współczesna Chińska Republika Ludowa prowadzi ambitny program
modernizacji swojej floty wojennej. Państwo Środka aspiruje do roli światowego
mocarstwa, a posiadanie silnej "oceanicznej" marynarki wojennej umożliwi
Chinom prowadzenie polityki mocarstwowej na pełną, globalna skalę. Chodzi tu
nie tylko o reprezentowanie i obronę własnych interesów lub wywieranie
nacisków w odległych regionach, ale także, a może przede wszystkim, o
zdolność zapewnienia bezpieczeństwa na szlakach żeglugowych, którymi
płyną do Chin olbrzymie ilości surowców (Thanh Ho, Behrendt 2014: 12).
Istotną rolę w planach modernizacji floty wojennej Chin i wyprowadzenia
Państwa Środka na morza świata odgrywają okręty podwodne.
Flota podwodna Chin narodziła się już w epoce Mao Zedonga, jednakże
jej duża liczebność nie kompensowała niedostatków technicznych. Z tego też
tytułu całość prezentowała umiarkowaną wartość bojową. Z biegiem czasu flota
ta stawała się coraz bardziej przestarzała, ale dzięki jej posiadaniu Chiny zdobyły
doświadczenie w eksploatacji jednostek podwodnych i uzyskały możliwość
wyszkolenia kadr. Dotyczyło to także atomowych okrętów podwodnych. W
trakcie zimnej wojny marynarka wojenna Chin wdrożyła do służby sześć
okrętów podwodnych o napędzie nuklearnym, ale zarówno pięć okrętów Typ
091 (nomenklatura NATO Han), jak i pojedynczy Typ 092 (nomenklatura
NATO Xia - okręt ten mógł przenosić rakiety balistyczne), miały swoje
ograniczenia. Chiński SSBN (wyposażony w 12 rakiet JL-1) był hałaśliwy,
powolny i w trakcie swej służby spędzał większość czasu w bazie. Ponadto
rakiety JL-1 posiadają niewielki zasięg (około 1700 km) (Nitka 2006: 24). Także
okręty typu Han, mimo przebytej modernizacji, są hałaśliwe i nie dorównują
dzisiejszym konstrukcjom, zarówno zachodnim, jak też rosyjskim (Han-class,
Web; Stach 2012: 347). Ambitne plany modernizacji chińskiej floty zakładają
faktyczną wymianę przestarzałych AOP nowszymi konstrukcjami. Jednakże,
wdrożenie do służby nowych typów atomowych okrętów podwodnych,
zarówno "myśliwskich", jak też przenoszących rakiety balistyczne, napotkało
trudności technologiczne. Przykładowo, rozwój jednostek Typ 093
(nomenklatura NATO Shang) był bardzo powolny. Sytuację poprawiła
nawiązana w połowie lat 90-tych współpraca z rosyjskim biurem
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konstrukcyjnym „Rubin”. Część źródeł twierdzi, że już w 2006 roku wcielono
do floty jedną lub dwie takie jednostki, a do 2016 roku najprawdopodobniej już
4 okręty tego typu weszły do służby (Nitka 2006: 25). Z kolei portal
globalsecurity.org podaje, że do 2020 roku Chiny wcieliły do służby 6 jednostek
typu Shang , które wyparły przestarzałe okręty typ Han. To samo źródło donosi
o kolejnym typie "myśliwskich" atomowych okrętów podwodnych (Typ 095 nomenklatura NATO Sui), które mają wchodzić do służby od 2025 roku (Type
095 Sui Class SSN, Web).
Konieczność wzmocnienia chińskiego potencjału odstraszania
nuklearnego wymusza wdrożenie do służby następcy nieudanej jednostki typu
Xia. Na tym polu Państwo Środka odnotowało postęp, budując okręty Typ 094
(nomenklatura NATO Jin) Stanowią one drugą generację chińskich AOP
przenoszących rakiety balistyczne. W porównaniu do typu Xia jednostki te mają
zmodernizowany napęd, wyposażenie elektroniczne, jak i uważane są za nieco
cichsze, co utrudnia je wykrycie. Mogą one przenosić 16
międzykontynentalnych rakiet JL-2 (zasięg 8000 km), które są w stanie razić
niektóre cele w USA już z rejonu chińskich wybrzeży (Stach 2012: 347-348).
Jednakże, źródła amerykańskie wciąż klasyfikują jednostki tego typu jako
hałaśliwe i łatwe do wykrycia, pojawiają się także doniesienia o awaryjności
rakiet JL-2 (O'Rourke 2016: 15-16). Kolejny typu chińskich „boomerów” to Typ
096 (nomenklatura NATO Tang) Trudno znaleźć wiarygodne dane dotyczące
możliwości tych jednostek, ale uważa się, że będzie on większy, cichszy i
uzbrojony w większą ilość rakiet balistycznych niż jego poprzednik. Do 2030
roku Chiny planują wdrożyć do służby w ciągu dekady aż 11 jednostek, które
staną się rdzeniem chińskiego potencjału odstraszania nuklearnego (Type 096
ballistic missile submarine, Web).
Chiny modernizują także swoje konwencjonalne, dieslowsko-elektryczne
okręty podwodne, co odróżnia to państwo od USA, które utrzymują w służbie
tylko jednostki o napędzie nuklearnym. Wynika to ze specyfiki położenia Chin,
które mają spory terytorialne ze swoimi bliskimi sąsiadami (np. Japonia czy
Wietnam), a plan musi zakładać operowanie nie tylko na otwartych oceanach,
ale także w mniejszych akwenach, gdzie jednostki konwencjonalne spisują się
lepiej, niż AOP, a ich zbudowanie jest mniej kosztowne.
Jak już wspomniano, w okresie zimnej wojny Chiny zbudowały liczną
flotę okrętów z napędem konwencjonalnym, jednakże okręty te już w latach 80tych XX wieku były kompletnie przestarzałe. W czasie ‘zimnej wojny’ chińskie
stocznie zbudowały aż 84 okręty podwodne Typ 033, które były licencyjną kopią
sowieckich jednostek Projekt 633 (nomenklatura NATO Romeo). Ich następcy,
okręty Typ 035 (nomenklatura NATO Ming) powstały w liczbie 21 sztuk.
Pomimo modernizacji, te ex-sowieckie okręty stopniowo wycofywano ze służby.
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Aby zastąpić przestarzałe i stopniowo złomowane jednostki Chińczycy
zdecydowali się na współpracę z Rosją (Nitka 2006: 25)1.
W roku 1994 Chiny zamówiły dwa okręty Projekt 877 EKM
(nomenklatura NATO Kilo), a w 1996 zakupiono dwie jednostki Projekt 636
(zmodernizowane Kilo). Następnie, w roku 2002 Rosjanie otrzymali od Chin
zamówienie na kolejne osiem jednostek typu Kilo, tyle tylko, że wyposażonych w
rakiety przeciwokrętowe 3M-54 E1. Chińczycy starają się również budować
swoje własne okręty o napędzie dieslowsko-elektrycznym. Pod koniec lat 80tych rozpoczęli realizację projektu okrętu podwodnego Typ 039 (nomenklatura
NATO Song). Jednostki te wykazują podobieństwo do francuskich okrętów typu
Agosta, stąd pojawiły się spekulacje, że Chińczycy mogli skopiować rozwiązania
z tego typu jednostek używanych przez Pakistan. Nie można także wykluczyć
nielegalnego zdobycia planów przez chiński wywiad lub też przyzwolenia od
rządu Francji na ich sprzedaż do Chin, zwłaszcza, że duża część wyposażenia
elektronicznego, jak też sonarów, znajdujących się na chińskich okrętach
podwodnych pochodzi znad Sekwany (Nitka 2006: 25-26; Stach 2012: 349).
Pierwszy okręt typu Song nie był do końca udaną jednostką, był głośniejszy niż
zmodernizowane jednostki typu Kilo, a jego osiągi w położeniu podwodnym nie
były najlepsze. Jednakże po przeprojektowaniu, wybudowano łącznie 13 tego
typu okrętów (O'Rourke 2016: 17). Kolejny chiński projekt to jednostki Typ
039Ai Typ 039B (nomenklatura NATO Yuan), które są kompilacją rozwiązań
zastosowanych w okrętach Kilo (kroplowy kształt kadłuba) oraz
dotychczasowych chińskich doświadczeń (np. stery głębokości na kiosku) (Nitka
2006: 26). Pojawiają się także doniesienia o tym, że okręty te mają być
wyposażone w system napędu niezależny od powietrza. Do tej pory zbudowano
najprawdopodobniej 20 okrętów tego typu (Chinese Warships, Web).
Rozwinięciem tego typu jednostek mają być okręty Typ 039C, wyposażone w
AIP. Do 2030 roku Chiny planują pozyskanie aż 26 okrętów Typ 039C, które
mają zastąpić jednostki typ Song i Kilo (Chinese Warships, Web).
Generalnie Chińczycy zainwestowali znaczące środki w rozbudowę ich
konwencjonalnych sił podwodnych. W przypadku konfliktu wokół Tajwanu
mogą one zostać rzucone do walki z amerykańskimi lotniskowcami, stanowiąc
pierwszą linię chińskiej floty, zwłaszcza, że najnowsze nabytki podwodnych sił
Państwa Środka mogą przenosić rakiety przeciwokrętowe (Yuan Type 039A,
Web). Swoistą ciekawostką jest okręt z napędem konwencjonalnym Typ 032
1

W tym miejscu warto zaznaczyć, że Rosja chętnie sprzedaje swoje nowoczesne okręty
podwodne zainteresowanym odbiorcom. W tym gronie znajdowały się także Chiny, jednakże
szybki wzrost potęgi militarnej Pekinu spowodował, że Rosjanie wykazują się na polu
współpracy militarno-technologicznej z Pekinem większą asertywnością. Z drugiej strony,
Chiny de facto usamodzielniają się w dziedzinie projektowania i wdrażania do służby
nowoczesnych systemów uzbrojenia.
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(nomenklatura NATO Quing), który ma być zdolny do przenoszenia rakiet
balistycznych. Jednakże, jest to najprawdopodobniej platforma testowa,
wyprodukowana w pojedynczym egzemplarzu. Może ona służyć do testów
nowych rakiet balistycznych, lub też - co sugeruje portal globalsecurity.org może zostać wyposażona w balistyczne rakiety przeciwokrętowe i w ten sposób
stać się ‘zabójcą lotniskowców’ (O'Rourke 2016: 17; Type 032 Quing-class test
submarine, Web).
Łącznie Chiny posiadają najprawdopodobniej około 55 klasycznych
okrętów podwodnych, z czego zdecydowana większość to nowoczesne
jednostki (O'Rourke 2016: 17; Chinese Warschips, Web) Pozostające w służbie
jednostki Typ 035 (Ming), które są już całkowicie przestarzałe i mogą służyć do
celów szkoleniowych lub do zwalczania żeglugi, Chiny planują wycofać do 2025
roku. Generalnie, o ile trudno jednoznacznie ocenić liczebność chińskiej floty
podwodnej, to bez wątpienia mamy do czynienia z jej rozbudową. Jednostki
wcielane do służby, liczniejsze i lepsze od poprzedników, wydatnie wzmacniają
strategiczną pozycję Chin w rejonie Azji i Pacyfiku. W dodatku, żaden z krajów
zaangażowanych w spory na Morzu Południowochińskim nie może konkurować
z Pekinem w zakresie liczebności floty podwodnej.
Filipiny
Jak istotna dla Filipin jest kwestia posiadania sprawnej floty ilustrują
następujące dane. Państwo to położone na archipelagu liczącym ponad 7000
wysp, obszar wód terytorialnych Filipin wynosi 1 250 000 km2, a linia brzegowa
ma ponad 36 200 kilometrów. Kontrolowanie i patrolowanie takiego obszaru już
samo w sobie jest ogromnym wyzwaniem. Na to nakładają się problemy
bezpieczeństwa Filipin, takie jak: kwestia przynależności rafy Scarborough (spór
z ChRL), dysputy w rejonie wysp Spratly (w nomenklaturze filipińskiej
określanych jako Grupa Wysp Kalayaan), rozbudowa marynarki wojennej Chin,
oraz kwestia zwalczania piractwa morskiego i terroryzmu (Stach 2015a: 93-94).
Tymczasem, stan floty wojennej Filipin pozostawia wiele do życzenia, a
dotychczasowe całościowe programy modernizacji nie zostały zrealizowane,
m.in. ze względu na koszta. W porównaniu do innych krajów basenu Morza
Południowochińskiego, Republika Filipin posiada relatywnie niewielki budżet
obronny(tabela 1).
Zły stan marynarki wojennej, której większość okrętów jest przestarzała,
przy istniejących zagrożeniach, skłonił decydentów Filipin do nakreślenia
kolejnego, ambitnego programu modernizacji floty. Do 2030 roku zakłada się
pozyskanie m.in. 3 okrętów podwodnych, 6 fregat, 12 korwet, ponad 40
okrętów patrolowych, a także trałowców i okrętów desantowych. Realizacja
tego programu stanowiłaby rewolucję dla floty Filipin, zarówno w sensie
ilościowym, jak i jakościowym (Stach 2015a: 95).
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Wcielenie do służby trzech okrętów podwodnych stanowiłoby novum dla
floty Filipin, która w swej historii nie posiadała na swoim wyposażeniu takiego
uzbrojenia. W gronie potencjalnych dostawców wymienia się Francję, Koreę
Południową, Niemcy i Rosję. Dowództwo filipińskie marynarki poinformowało,
że wysłano grupę personelu na szkolenie do Francji, co wskazywałoby, że
Filipiny są zainteresowane okrętami typu Scorpene (Behrendt 2019, Web).
Pojawiła się informacja, że podobne szkolenie ma mieć miejsce w Korei
Południowej (Nepomuceno 2020, Web), co w kontekście dotychczasowej - i
owocnej - współpracy w kwestiach morskich, wskazuje, że Korea Południowa
również jest liczącym się graczem w wyścigu o ten lukratywny kontrakt. Wiele
zależy nie tylko od możliwości okrętów i oferowanego pakietu uzbrojenia oraz
szkoleń, ale także od kwestii finansowych. Ewentualna umowa o zakupie
okrętów dotyczyć ma nie tylko samych jednostek, ale warunków sfinansowania
całego przedsięwzięcia (nawet przy założeniu, że pozyskane zostaną dwie
jednostki). Bez kredytu Filipiny mogą mieć problemy z pozyskaniem
nowoczesnych, ale i bardzo kosztownych, okrętów podwodnych (Parameswaran
2019, Web). Tańsza alternatywa - czyli zakup okrętów podwodnych od ChRL
(taką możliwość wybrała Tajlandia) - wydaje się niemożliwa z przyczyn
politycznych. Dodatkowo, Filipiny musiałyby liczyć się z naciskiem
Waszyngtonu i Tokio, gdyby zdecydowały się na taki krok. Nawet - uważany za
polityka gotowego do nagłych politycznych zwrotów - obecny prezydent Filipin
Rodrigo Duterte, musi liczyć się z politycznymi i militarnymi uwarunkowaniami,
tak aby zręcznie kontynuować politykę balansowania pomiędzy Pekinem,
Waszyngtonem i Tokio.
Indonezja
Pomimo posiadania ogromnego obszaru wód terytorialnych i wyłącznej
strefy ekonomicznej (oceniany na 6 mln km2), potencjał bojowy indonezyjskiej
marynarki wojennej prezentuje się umiarkowanie, pomimo posiadania dużej
ilości jednostek. Dotyczy to także floty podwodnej. Obecnie, w służbie znajdują
się 2 jednostki typu Cakra, które są zmodernizowanymi przez Południową
Koreę niemieckimi okrętami Typ 209. Weszły one do służby w 1981 roku, a
pomimo wspomnianej modernizacji ich resurs dobiega końca. Próba
wzmocnienia indonezyjskich możliwości poprzez zakup 2 rosyjskich jednostek
Kilo zakończyła się niepowodzeniem, ze względu na zbyt wysokie (jak dla
Indonezji) koszta (Scheer 2013: 19).
Obecnie Indonezja rozwija współpracę z Koreą Południową. Korea
Południowa zwodowała w swoich stoczniach dwa okręty typu DSME1400
(znane także jako zmodyfikowany typ Chang-Bogo), natomiast trzeci budowany
jest w indonezyjskiej stoczni. Okręty te są południowokoreańską modyfikacją
niemieckich jednostek Typ 209/1200, które Republika Korei wdrożyła do
produkcji pod wspomnianym typem Chang-Bogo (Z życia flot, 5). Dwie zbudowane
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w Korei Południowej jednostki, w Indonezji określane jako typ Nagapasa, weszły
już do służby, natomiast w kwietniu 2018 roku Indonezyjska stocznia Perseroan
Terbatas Penataran Angkatan Laut zwodowała trzecią jednostkę tego typu
(Indonesia Submarine Capabilities, Web). Wdrożenie do służby trzech
nowoczesnych okrętów wydatnie wzmocni ofensywny potencjał indonezyjskiej
Marynarki Wojennej.
Dalekosiężne plany modernizacji indonezyjskiej floty podwodnej są
bardzo ambitne. Zakłada się wdrożenie do służby co najmniej 12 nowoczesnych
okrętów podwodnych (Scheer 2013: 10). Te plany wynikają zarówno z obaw
przed chińskimi roszczeniami terytorialnymi w basenie Morza
Południowochińskiego i chęcią zbudowania potencjału odstraszania, jak też
podnosi się kwestie prestiżowe. Przykładowo, wdrożenie do służby przez
Malezję 2 okrętów podwodnych typu Scorpene stanowiło dla indonezyjskich
decydentów usprawiedliwienie planów nabycia nowych okrętów podwodnych
(Scheer 2013: 13). Pozostaje otwartym pytanie, czy Indonezję stać na tak
ambitny program modernizacji floty, w tym jej podwodnego komponentu? W
2019 roku indonezyjska flota zapowiedziała, że za około 1,02 mld USD pozyska
trzy zmodernizowane jednostki Typ 209, w porozumieniu z
południowokoreańskim DSME. Według planów jednostki mają wejść do służby
w 2026 roku (Roblin 2019, Web).
Malezja
Kwestie związane z komunikacją morską są kluczowe dla
bezpieczeństwa Malezji, zarówno z punktu widzenia geograficznego (terytorium
Malezji znajduje się na Półwyspie Malajskim, jak też na wyspie Borneo),
ekonomicznego (zabezpieczenie SLOC, ochrona interesów Malezji na jej
wodach terytorialnych, jak też w wyłącznej strefy ekonomicznej) czy geopolityki.
Zwłaszcza geograficzna odległość pomiędzy Półwyspem Malajskim a Sabah i
Sarawak stwarza dla Malezji poważne wyzwanie i konieczność zabezpieczenia
komunikacji między tymi rejonami, co wymaga drożności szlaków morskich
(Stach 2018: 426). Ponadto Malezja uwikłana jest w dysputę terytorialną na
Morzu Południowochińskim, z perturbacjami w rejonie Sulu oraz angażuje się w
zwalczanie piractwa morskiego. Dlatego też rozwój sił morskich ma kluczowe
znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju.
Podobnie jak w wypadku wielu państw azjatyckich szybki wzrost
gospodarczy pozwala Malezji na modernizację marynarki wojennej. Jednym z jej
elementów jest pozyskanie przez Malezję okrętów podwodnych. Decydenci
wybrali jednostki typu Scorpene - oferowane przez francuski DCNS i hiszpańską
Navantię, a umowę podpisano w 2002 roku. W 2009 roku pierwszy okręt
(Tunku Abdul Rahman) został dostarczony we wrześniu 2009 roku, a kolejny (Tun
Razak ) - już w listopadzie 2009 (SSK Scorpene Class Attack Submarines, Web).
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Okręty stacjonują w zbudowanej specjalnie w tym celu bazie Sepanngar,
znajdującej się w rejonie Sarawak (wyspa Borneo).
Wprowadzenie do służby okrętów podwodnych wzmocniło zdolności
bojowe floty Malezji. Jednostki typu Scorpene uważane są za nowoczesne okręty,
wykazują one dobre właściwości manewrowe w położeniu podwodnym, są
także trudne do wykrycia. Malezyjskie okręty dysponują nowoczesnymi
systemami detekcji przeciwnika, jak też systemami walki. Na ich uzbrojenie
składają się nie tylko torpedy czy miny, ale także rakiety przeciwokrętowe SM 39
Exocet, wystrzeliwane z wyrzutni torped 533 mm (Malaysia Submarine Capabilities,
Web).
Należy zaznaczyć, że Malezja nie poprzestała jedynie na zakupie okrętów
podwodnych, ale zadbano także o zapewnienie kompleksowego systemu
szkolenia załóg. Flota Malezji nie miała doświadczenia w eksploatacji okrętów
podwodnych, od 2005 szkolono marynarzy i oficerów na francuskiej,
wyremontowanej jednostce typu Agosta. Najważniejszym krokiem było
zbudowanie centrum szkolenia dla załóg okrętów podwodnych, które działa w
wspomnianej bazie Sepanngar. Według admirała Tan Sri Abdul Aziz Jaafar,
pozwoliło to na zredukowanie kosztów szkolenia o połowę. Malezja jest
również zainteresowana współpracą z siłami podwodnymi Australii, Indii oraz
Stanów Zjednoczonych (Malaysia Submarine Capabilities, Web).
Singapur
Pomimo niewielkich rozmiarów (de facto Singapur to państwo-miasto o
powierzchni, liczące 716 km2 i zamieszkane, w 2019 roku, przez 5,7 mln
ludności), kraj ten utrzymuje liczne i nowoczesne siły zbrojne, których
wyposażenie oraz poziom wyszkolenia wybijają się ponad przeciętną w regionie
Azji Południowo-Wschodniej. Z racji swego położenia kraj ten posiada
nowoczesną, dobrze zorganizowaną i wyekwipowaną flotę, w tym okręty
podwodne (Stach 2017).
Obecnie przechodzi ona proces modernizacji. Na początku drugiej
dekady XXI wieku Singapur posiadał 6 okrętów podwodnych: cztery typu
Challenger (ex-szwedzkie okręty typ Sjöormen) i dwie jednostki typ Archer
(ponownie szwedzkie okręty typ Västergotland). Współpraca ze Szwecją
pozwoliła na wyposażenie sił podwodnych w dosyć nowoczesne okręty,
wyszkolenie personelu i zdobycie doświadczenia w działaniach operacyjnych
tego typu broni. Jednakże, z uwagi na wiek, jednostki typu Challenger stopniowo
wycofywano ze służby, obecnie w linii znajdują się dwa tego typu okręty.
Nowsze okręty typ Archer, posiadają napęd AIP, a w latach 2016-2019 poddano
je także modernizacji, przystosowując je do działań w warunkach tropikalnych
oraz wyposażając w nowoczesne systemy sonarowe, zarządzania walką, jak też
zwiększono ich potencjał dodając możliwość wystrzeliwania rakiet
przeciwokrętowych. Dodatkowo, Singapur zaczął poszukiwać następców
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starszych jednostek typ Challenger. Owocem tego była umowa o wartości 1,36
mld USD, podpisana w grudniu 2013 roku z niemieckim koncernem Thyssen
Krupp. Wedle niej, Niemcy mają zbudować dwie jednostki typu 218SG. W 2017
singapurskie Ministerstwo Obrony zapowiedziało, że łącznie planuje pozyskać 4
okręty typ 218SG (Dura 2017, Web). Mają one zastąpić dotychczas używane
jednostki, stanowiąc nową jakość w singapurskiej flocie podwodnej. W styczniu
2019 roku zwodowany został pierwszy okręt, nazwany RSS Invincible (Zhang
2019, Web). Zakłada się, że do roku 2024 flotę Singapuru zasilą wszystkie 4
okręty (Singapore Submarine Capabilities, Web).
Zakrojona na szeroką skalę modernizacja floty Singapuru (oprócz
nowych okrętów podwodnych flota tego kraju pozyskała liczne i nowoczesne
jednostki nawodne) związana jest z bardzo poważnie pojmowaną troską o
zabezpieczenie żywotnych interesów państwa. Od momentu powstania
Singapuru, jego siły zbrojne mają odstraszać Malezję i Indonezję od ingerowania
w wewnętrzne sprawy państwa-miasta, jak też ich celem jest ochrona jego
interesów ekonomicznych (Lee 2015: 12). Singapur wykorzystuje swoje
strategiczne położenie, czerpiąc wielkie korzyści z transportu morskiego
przepływającego przez Cieśninę Malakka, toteż zabezpieczenie szlaków
żeglugowych stanowi fundamentalną kwestię dla ekonomii tego kraju.
Zakłócenie czy przerwanie transportu morskiego niosłoby ogromne ryzyko
zastoju gospodarczego, z katastrofalnymi socjoekonomicznymi konsekwencjami
(Koh 2016: 76). Do tego dochodzą napięcia w relacjach z sąsiadami (acz
Singapur stara się utrzymywać dobre relacje zarówno z Indonezją, jak i Malezją).
Znaczącą rolę w neutralizacji wszystkich tych zagrożeń pełni flota Singapuru
toteż państwo to dba o jej rozwój, m.in. stosując zasadę przewagi
technologicznej, czyli posiadania jak najlepszego sprzętu, co ma kompensować
mniejszą liczebność tamtejszej floty (Lee 2015: 12). Tego typu podejście
widoczne jest również w procesie rozwoju i modernizacji floty podwodnej tego
państwa2.
Tajlandia
O ile morskie ambicje Tajlandii można opisać jako znaczące, to - na
początku XXI wieku - słabością jej floty był brak sił podwodnych. W grudniu
2012 Tajlandia podpisała kontrakt z niemiecką firmą Thyssen-Krupp Marine
Systems dotyczącą nowoczesnego programu szkolenia załóg okrętów
podwodnych o napędzie konwencjonalnym (Royal Thai Navy Relies on TKMS
Services: 26). Plany zakładały pozyskanie od dwóch do nawet czterech okrętów
podwodnych (Royal Thai Navy Receives Funds for Frigate Program: 48; Royal Thai
2

Na marginesie warto dodać, że pojawiają się doniesienia, iż w ramach tzw. „rozwiązania
pomostowego” Polska jest zainteresowana zakupem dwóch używanych okrętów
podwodnych. W grę wchodzą m.in. singapurskie jednostki typ Archer (Dura 2019, Web).
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Navy Ships, Web). Problemem pozostał dostawca okrętów, ponieważ potencjalni
kontrahenci zachodni i południowokoreański oferowali nowoczesne, ale drogie
rozwiązania. W sukurs Tajlandii przyszła Chińska Republika Ludowa, oferując
bazujące na jednostkach Type 039A okręty S26T, która przebiła oferty:
francuską (Scorpene), południowokoreańską (DW-1400T, bazującym na
niemieckim Typ 209), jak też rosyjską (typ Kilo). W styczniu 2017 podpisano
umowę międzyrządową, a dostawę pierwszego okrętu zaplanowano na 2023.
Jednostki mają posiadać napęd AIP, szeroki wachlarz uzbrojenia, Chiny mają też
zapewnić szkolenie tajskich załóg (Vavasseur 2019, Web).
Jak podkreśla dr Collin Koh Swee Lean z Instytutu Studiów
Strategicznych i Obronnych (S. Rajaratnam School of International Studies, Singapur)
Tajlandia, decydując się na współpracę z krajami zachodnimi lub Koreą
Południową, mogła pozyskać jeden okręt, zapewne bez pełnego pakietu
szkoleniowego, uzbrojenia i wsparcia logistycznego. Umowa z Chinami dała
możliwość pozyskania trzech okrętów z uzbrojeniem i pakietem szkoleniowym,
co powoduje, że posiadać będą flotę podwodną, a nie pojedynczy okręt (Fish
2020, Web). Wszystko to ma na calu wzmocnienie potencjału Królewskiej
Marynarki Tajlandii, aby nie traciła dystansu do krajów z nią sąsiadujących,
ponieważ one również rozbudowują swoje floty podwodne.
Należy zaznaczyć, że morskie ambicje Tajlandii są większe niż jej realne
możliwości. Jest to odbiciem względnej słabości Królewskiej Marynarki
Tajlandii w zdominowanym przez armię kraju, nękanym napięciami
ekonomicznymi i politycznymi. Przykładowo, tamtejsza flota posiada
lotniskowiec, które de facto jest jej zbędny. Według portalu globalsecurity.org
Tajlandia nie potrzebuje wielkiej floty aby aktywnie operować w rejonie Morza
Andamańskiego i Zatoki Tajlandzkiej. Dodatkowo, na obecną chwilę Tajlandii
nie grozi agresja ze strony państwa dysponującego poważnymi siłami morskimi.
Głównym zadaniem tej floty jest walka z piractwem, przemytem (w tym
narkotyków i broni), a także ochrona własnych łowisk (Royal Thai Navy, Web;
Stach 2015a: 102-103).
Republika Chińska (Tajwan)
Od 1949 roku, czyli zakończenia chińskiej wojny domowej, Republika
Chińska, funkcjonuje jako suwerenne państwo, przy czym ChRL traktuje ją jako
„zbuntowaną prowincję”. Aż do momentu śmierci Mao Zedonga stosunki
między obydwoma państwami można było określić jako wrogie, a dowodem na
to były incydenty z udziałem sił zbrojnych obu państw. Jednakże otwarcie Chin
na świat i prorynkowe reformy spowodowały zmianę polityki Pekinu względem
Tajpej. Groźba otwartego konfliktu zbrojnego zdecydowanie spadła, a ChRL
odeszła od skrajnie wojowniczej retoryki względem Republiki Chińskiej. Z
drugiej strony Tajpej nie ogłosiło niepodległości, a współpraca gospodarcza
pomiędzy obydwoma podmiotami rozwija się dynamicznie (Stach 2015a: 103).
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Od momentu ewakuacji Republiki Chińskiej na Tajwan jej siły zbrojne,
w tym flota, przygotowywały się do odparcia inwazji wojsk komunistycznych. O
ile w okresie rządów Mao Zedonga liczebne, ale słabo wyposażone i mające
charakter floty przybrzeżnej siły morskie Chińskiej Republiki Ludowej nie
mogłyby liczyć na sukces w przypadku konwencjonalnej inwazji, to
ekonomiczny skok Chin dokonany w ostatnich dekadach zmienił stosunek sił.
Pomimo ocieplenia relacji z Pekinem, Tajwan przywiązuje dużą wagę do swych
sił morskich, a jego flota nawodna należy do najsilniejszych wśród omawianych
krajów, zarówno jeżeli chodzi o liczbę okrętów, jak też ich wartość bojową
(Stach 2015a: 103). Jednakże, siły podwodne Republiki Chińskiej wymagają
pilnej modernizacji.
Obecnie Republika Chińska posiada tylko 4 okręty podwodne, z czego
dwie jednostki nadają się do zadań szkoleniowych. Są to pamiętające II wojnę
światową jednostki, które przeszły modernizację. Pozostałe dwa okręty
(pozyskane w latach 80. holenderskie jednostki typ Zwaardvis) to zdecydowanie
za mało (Chen 1997). Pozornie, problem wydaje się prosty do rozwiązania. Stan
gospodarki Tajwanu pozwala na wyasygnowanie środków na zakup nowych
okrętów, ale ich pozyskanie nie jest takie proste. Stany Zjednoczone nie
produkują okrętów podwodnych o napędzie konwencjonalnym, a dyplomacja
Chin Ludowych stara się uniemożliwić zakupy u innych producentów.
Przykładowo, w 1992 toku Holandia wycofała się z planowanej dostawy
czterech kolejnych jednostek typu Zwaardvis. Również inni dostawcy są skłonni
iść na rękę Pekinowi, niż ryzykować pogorszenie relacji z ChRL, a to bez
wątpienia byłoby ubocznym efektem sprzedaży okrętów podwodnych Republice
Chińskiej. Zapowiadany przez Tajpej program budowy własnych okrętów
podwodnych może okazać się ryzykownym posunięciem, ponieważ nie ma
gwarancji uzyskania udanych i wartościowych jednostek (Taiwan’s Force
Modernization, Web).
Modernizacja floty podwodnej jest istotna dla Tajpei z wielu powodów.
W 2005 roku ówczesny prezydent ChRL Hu Jintao zapowiedział, że Chiny będą
dążyć do aneksji Tajwanu bez walki (Wiejacki 2013: 241). Jednakże, pojęcie
„aneksja bez walki” jest bardzo szerokie, może obejmować zarówno
porozumienie polityczne, jak też presję polityczną i ekonomiczną wspartą
szantażem militarnym. Możliwość „odepchnięcia” floty USA od Tajwanu,
odcięcia wyspy od pomocy Stanów Zjednoczonych, przy groźbie dokonania
skutecznej inwazji mogą być bardzo istotnym argumentem w rękach Pekinu,
skutkującym wspomnianą już „aneksją bez walki”. Dlatego też utrzymanie
sprawności marynarki wojennej i sił powietrznych, jak też możliwość odparcia
desantu morskiego i powietrznego na Tajwan są dla Tajpej kluczowe (Stach
2015a: 105).
Część analityków Republiki Chińskiej ocenia, że pomimo wzrostu
potencjału bojowego Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo- 130 -
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Wyzwoleńczej, przewaga komunistycznej floty nie jest miażdżąca. Oczywistym
jest, że bez efektywnego parasola powietrznego (oraz przeciwlotniczego i
przeciwrakietowego) nawodna flota Tajwanu może ulec zniszczeniu, toteż walka
na morzu zostanie wygrana (lub przegrana) w powietrzu i w systemach
antyrakietowych. Utrzymanie osłony lotniczej nad flotą Republiki Chińskiej jest
niemożliwe, a jako remedium na ten problem postuluje się zwiększenie
podwodnego komponentu floty Tajwanu. Nowoczesny okręt podwodny,
zwłaszcza uzbrojony w pociski rakietowe, jest bardzo dobrym czynnikiem
odstraszającym potencjalnego agresora (Taiwan’s Force Modernization, Web). Część
analityków tajwańskich uważa, że niezbędne jest posiadanie około 10 okrętów
podwodnych, aby stanowiły one znaczącą siłę odstraszającą. Oczywiście, w
gotowości bojowej znajdowałaby się jedynie część z nich, okręty należy
poddawać przecież naprawom i przeglądom (Stach 2015a: 105). Jednakże, w
modernizacji floty podwodnej istnieją już duże opóźnienia. Jeszcze na początku
drugiej dekady XXI wieku Republika Chińska planowała pozyskać do 10
okrętów podwodnych (Republic of China Navy, Web). Jednakże, plany te nie
zostały zrealizowane, nawet częściowo, z powodu stanowiska Pekinu.
Remedium na tę sytuację miał być wdrożony w 2014 roku program IDS
(Indigenous Defense Submarine lub Indigenous Diesel Submarine), który zakładał
zaprojektowanie i zbudowanie do 2024 okrętu podwodnego rodzimej produkcji,
a docelowo planowano w ten sposób wcielić do służby osiem jednostek.
Program ten miał być jednym z kluczowych elementów wzmacniania potencjału
odstraszania Republiki Chińskiej. Jednakże, realizacja tak ambitnego planu
napotkała na liczne trudności (Tsao 2019, Web). Zakłada się, że koszt
zaprojektowania i zbudowania jednego okrętu może wynosić 5 mld USD, co
przy budżecie obronnym Tajpej wynoszącym około 11 mld USD, jest kwotą
wysoką (nawet przy założeniu, że program będzie rozłożony na lata). Koszt 8
jednostek będzie dużo wyższy, a trzeba też pamiętać, że tego typu kalkulacje
bywają niedoszacowane. Ponadto zbudowanie nowoczesnego okrętu
podwodnego jest dużym wyzwaniem technologicznym, a Tajwan nie ma
doświadczenia w budowie tej klasy okrętów. Pojawiają się również opinie, że
pieniądze przeznaczone na okręty podwodne można wydać na systemy
uzbrojenia, które także wzmocnią zdolności odstraszania Tajpei, nie generując
przy tym ryzyka kosztownego niepowodzenia (Hunzeker, Petrucelli 2019, Web).
Generalnie sytuacja Tajwanu na polu modernizacji własnych sił
podwodnych jest trudna. Flota podwodna starzeje się i wymaga szybkiej
wymiany, ale z przyczyn politycznych zakup nowoczesnych okrętów jest bardzo
utrudniony, ponieważ potencjalni dostawcy nie chcą narażać się Pekinowi.
Natomiast program budowy floty podwodnej w oparciu o jednostki rodzimej
produkcji jest kosztowny, trudny technologicznie i obarczony ryzykiem
niepowodzenia.
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Wietnam
Podobnie, jak w przypadku pozostałych omawianych państw, zadania
Marynarki Wojennej Wietnamu koncentrują się, na zapewnieniu bezpieczeństwa
na wodach terytorialnych tego kraju, jak też jego morskich interesów.
Najważniejszym czynnikiem generującym rozbudowę wietnamskiej floty jest
rywalizacja z Chińską Republiką Ludową. „Dynamiczny rozwój ChRL oraz jej
rosnąca asertywność na arenie międzynarodowej doprowadziły do ponownego odnowienia
dawnych antagonizmów, z przechodzącym również poważne zmiany Wietnamem” (Thanh
Ho, Berhrendt 2014: 41-42). Wzrost gospodarczy umożliwił wyasygnowanie
środków na modernizacją sił zbrojnych Wietnamu. Głównym beneficjentem
procesu modernizacji stała się flota Wietnamu, a jej unowocześnienie otrzymało
priorytet nad innymi rodzajami wojsk. Wynikało to m.in. z tego, że okręty
wietnamskie były kolekcją przestarzałych jednostek produkcji radzieckiej,
których czasy świetności minęły już kilkadziesiąt lat temu. Ambitne plany Hanoi
zakładają uczynienie z wietnamskiej marynarki wojennej głównego rywala
chińskiej floty na Morzu Południowochińskim (Thanh Ho, Berhrendt 2014: 4142). Bez wątpienia modernizacja floty ma wzmocnić pozycje Hanoi w toczących
się dysputach na wspomnianym akwenie.
Najbardziej spektakularnym elementem wzmacniania potencjału
wietnamskiej floty jest rozwój floty podwodnej. Do końca pierwszej dekady
XXI wieku była ona przestarzała, a jedyna flotylla wyposażona w okręty
podwodne dysponowała dwoma ex-północnokoreańskimi jednostkami typ Yugo.
Sytuacja jednakże uległa gwałtownej zmianie. W 2009 roku podpisano umowę z
Rosją o dostarczenie 6 nowoczesnych jednostek typu Kilo, dostosowanych do
walki zarówno z okrętami nawodnymi, jak i podwodnymi. Jednostki te
uzbrojone są w sześć wyrzutni torped 533 mm, a istnieje możliwość
przystosowania ich do wystrzeliwania rakiet przeciwokrętowych. (Vietnamese
People’s Navy - modernization, Web). Biorąc pod uwagę liczbę okrętów i ich
potencjalne możliwości bojowe (np. pociski manewrujące 3M-14E Klub uważane
są za bardzo nowoczesne, pozwalają też razić cele naziemne),jest to znaczące
zwiększenie potencjału bojowego floty wietnamskiej. Oczywiście, Wietnam musi
rozwiązać kwestię szkolenia załóg, wypracowania taktyki działania i zapewnienia
zabezpieczenia logistycznego dla tak zaawansowanego systemu uzbrojenia, ale w kontekście rywalizacji z ChRL na Morzu Południowochińskim - poniesione
wydatki i tak są korzystne z punktu widzenia ich efektów, czyli wzmocnienia
potencjału odstraszania i prowadzenia wojny asymetrycznej (Minh Vu, The
Puong2017: Web). Dodatkowo, Wietnam planuje pozyskanie kolejnych okrętów
podwodnych, prawdopodobnie francuskich typ Scorpene lub niemieckich Typ
214.
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Zakończenie
Reasumując, państwa basenu Morza Południowochińskiego (wyjąwszy
Brunei i Kambodżę) prowadzą programy modernizacji i rozbudowy flot
podwodnych (ryc. 1). Nawet państwa, które na początku XXI wieku nie
posiadały tego typu systemów uzbrojenia (Malezja, Tajlandia, Filipiny)
zdecydowały się na ich wprowadzenie do arsenału swoich flot. Pozostałe kraje
modernizują swoje floty podwodne, aczkolwiek stan zaawansowania tego
procesu jest zróżnicowany. Możliwość wprowadzenia do swych arsenałów
okrętów podwodnych związana jest zarówno z postępem technologicznym, jak
też z rosnącymi wydatkami zbrojeniowymi większości krajów regionu (tab. 1).
Tab. 1. Wydatki zbrojeniowe państw basenu Morza Południowochińskiego (2008-2018,
mln USD)
Państwo
Brunei
ChRL
Filipiny
Indonezja
Kambodża
Malezja
Singapur
Tajlandia
Tajwan
Wietnam

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

372
108187
2597
3660
106
4168
8928
4977
9996
2828

366
131063
2497
3840
181
3934
9226
5552
10766
3106

381
137890
2623
4510
216
3437
9048
5138
10176
3463

374
148656
2665
5170
227
3853
8726
5292
10273
3323

367
161441
2706
5936
248
3674
8523
5216
10634
3765

367
176476
3089
7981
270
4003
8495
5422
10034
3937

477
191627
2866
7032
297
4035
8743
5462
9985
4337

417
204202
3135
8225
346
4344
9325
5806
10523
4729

402
215718
4223
7620
394
4159
9915
6131
10343
5089

347
227829
3755
8178
464
3495
10159
6306
10480
5074

336
239223
3753
7661
525
3208
10458
6420
10458
5451

Źródło: SIPRI. Military expenditure by country, in constant (2017) US$. SIPRI 2019.
Uwaga: Dane zaznaczone kolorem szarym są niepewne.

Analizując dane z tabeli 1, żaden z krajów regionu nie ma szans na
dorównanie wydatkom zbrojeniowy Pekinu, które w ciągu ostatniej dekady
wzrosły o ponad 100 procent. Jednakże, takie kraje jak Indonezja, Tajlandia czy
Filipiny zwiększyły swoje budżety obronne, a pozostałe kraje utrzymują je na
względnie stałym poziomie (wyjąwszy Malezję, w której przypadku można
zaobserwować spadek wydatków na zbrojenia). Pozwoliło to wygospodarować
środki na pozyskanie okrętów podwodnych, lub też na modernizacją i
rozbudowę istniejącej floty podwodnej (tab. 2).
Analizując liczebność poszczególnych flot podwodnych krajów basenu
Morza Południowochińskiego należy podkreślić, że na tym polu
bezkonkurencyjna jest Marynarka Wojenna Chińskiej Armii LudowoWyzwoleńczej. Oczywiście, nie wszystkie okręty podwodne ChRL operują w
basenie Morza Południowochińskiego, ale i tak kraj ten posiada w tym akwenie
dużą przewagę. Ocenia się, że Chiny posiadają na południu co najmniej 22
okręty podwodne, w tym 16 klasycznych, 2 AOP ‘myśliwskie’ oraz 4 AOP z
rakietami balistycznymi (Minh Vu, The Puong 2017: Web). Należy też pamiętać,
że Pekin intensywnie rozbudowuje swoją flotę, w tym jej podwodny
komponent. Zbrojenia morskie Pekinu, w połączeniu z istniejącymi dysputami
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Tab. 2. Liczebność sił podwodnych w poszczególnych krajach basenu Morza
Południowochińskiego

Państwo

SSBN
2020 2030

SSN
2020

ChRL
Filipiny

6
--

6
--

16
--

2030

SSB
2020

2030

SS
2020

24
--

1
--

---

56
--

2030

55
2 lub
3
Indonezja
------5
12
Malezja
------2
2
Singapur
------4
4 lub
6
Tajlandia
-------3
Taiwan
------4*
3**
Wietnam
------8***
12
Źródło: globalsecurity.org: Chinese Warships; Indonesian Navy Equipment; Philippine Navy Equipment;
Republic of Singapore Navy Equipment; Republic of China Navy; Royal Malaysian Navy Equipment; Royal
Thai Navy Ships; Vietnam Navy Equipment;
* Jedynie dwa okręty mogą być uznane za jednostki bojowe, pozostałe dwa okręty służą jedynie
do celów szkoleniowych; ** Do 2035 Republika Chińska planuje pozyskać 8 nowych okrętów
podwodnych; *** Dwa z tych okrętów to przestarzałe jednostki typu Yugo.
Ryc. 1. Lokalizacja baz okrętów podwodnych w basenie Morza Południowochińskiego

Źródło: Opracowanie własne

- 134 -

Stach, Ł., 2020. Rozbudowa sił podwodnych krajów basenu Morza
Południowochińskiego, Przegląd Geopolityczny, 33, s. 115-139.

terytorialnymi generują odpowiedź krajów regionu, a według komandora
rezerwy Królewskiej Marynarki Australii, pozyskanie okrętów podwodnych jest
logicznym krokiem dla mniejszych flot Azji Południowo-Wschodniej. Okręty
podwodne są skutecznym elementem odstraszania, dzięki temu, że zanurzony i
cichy okręt podwodny jest trudny do wykrycia. Dodatkowo, nowoczesne okręty
posiadają szeroki wachlarz uzbrojenia, mogącego zwalczać zarówno okręty
podwodne jak i nawodne, wrogą żeglugę, a nawet - o ile dysponują rakietami
manewrującymi - cele lądowe. Potencjalny przeciwnik musi rozwijać też systemy
zwalczania okrętów podwodnych (Bateman: 18). Dlatego też proces ten
postępuje, a kraje regionu konsekwentnie podążają w celu rozbudowania swych
zdolności w zakresie prowadzenia wojny podwodnej.
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Expansion of submarine fleets of the South China Sea basin
Growing tensions in the South China Sea region, combined with the
development of the Peoples Liberation Army Navy and economic growth is South East
Asia, enabled the SEA states to create, modernize or develop the submarine force. In
the South China Sea region, almost all states (with the exception of Brunei and
Cambodia) decided to build up their submarine capabilities. The Peoples Republic of
China is an unquestionable leader in this field, however countries like Philippines,
Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapore and Taiwan are also trying to improve their
submarine force. In the case of the PRC, there is not only question of the submarine
warfare capabilities, but also submarine forces are an important part of China’s nuclear
deterrence. The other mentioned states are trying to gain some military and political
advantages connected with possessing the modern submarine forces.
Key words: South China Sea states, submarine force modernization.
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POLSKA POLITYKA ETNICZNA LAT 1989-2015
W ŚWIETLE STANDARDÓW PRAWA
MIĘDZYNARODOWEGO I STOPIEŃ REALIZACJI
PRZEZ POLSKĘ POSTANOWIEŃ GŁÓWNYCH
DOKUMENTÓW RADY EUROPY Z ZAKRESU
OCHRONY PRAW MNIEJSZOŚCI

Abstrakt:
Artykuł stanowi część studiów nad polską polityką etniczną. Jego głównym
celem jest próba oceny wspomnianej polityki przez pryzmat standardów prawa
międzynarodowego. Służy temu analiza dokumentów dotyczących realizacji przez
Polskę postanowień Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych
oraz Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych.
Słowa kluczowe: polska polityka etniczna, mniejszości narodowe i etniczne,
Rada Europy, Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych,
Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych.

Wprowadzenie
Współczesna polityka etniczna III Rzeczypospolitej jako przedmiot
badań szeroko rozumianych nauk społecznych ma stosunkowo młody
rodowód. Wynika to przede wszystkim z faktu, że o polskiej polityce etnicznej w
pełni tego słowa znaczeniu możemy mówić dopiero od wejścia w życie ustawy o
mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym w roku
2005. Akt ten jest efektem 16 lat dążeń niemal wszystkich podmiotów nowo
kształtującej się Rzeczypospolitej do osiągnięcia standardów ochrony
mniejszości charakterystycznych dla już rozwiniętych i dojrzałych demokracji.
Zadanie to nie było łatwe. Wymagało nie tylko zmian o charakterze
instytucjonalno-prawnym, ale również zmiany koncepcyjnej podejścia instytucji
państwa do problemów mniejszości zamieszkujących III RP i odejścia od
dwubiegunowego postrzegania relacji etnicznych w kategoriach „państwo- 140 -
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mniejszości”. Proces ten nie należał do prostych i, jak pokazało doświadczenie,
wymagał czasu. Powodów takiego stanu rzeczy było co najmniej kilka.
Jednym z nich był dominujący w myśleniu ludzi odpowiedzialnych za
politykę państwa model narodu, określający go jako wspólnotę etniczną.
Prowadziło to do całkowitego niezrozumienia dla działań państwa, których
celem byłaby nie tyle asymilacja mniejszości go zamieszkujących, co ich
integracja z resztą społeczeństwa. Dużą rolę w zmianie takiego sposobu
myślenia odegrały starania Polski o członkostwo w strukturach europejskich,
takich jak np. Rada Europy, które wymusiły na III RP dostosowanie swojego
prawodawstwa do standardów międzynarodowych. Te niejako narzucone, choć
podjęte z własnej woli, zmiany u podstaw których leżała powszechna w Europie
Zachodniej koncepcja staatsnation doprowadziły również do zmiany sposobu
postrzegania tych zagadnień przez osoby reprezentujące aparat i politykę
państwa. Przestano postrzegać dobro wspólnoty narodowej jako główny i
najważniejszy imperatyw funkcjonowania jego instytucji i zwrócono się w
kierunku ideałów demokracji liberalnej, takich jak idea państwa prawa, pluralizm
polityczny, a nader wszystko nienaruszalność praw i wolności jednostki.
Umożliwiło to odejście od charakterystycznej dla minionej epoki polityki
narodowościowej i podjęcie próby wypracowania nowych rozwiązań w postaci
spełniającej standardy demokratyczne polityki etnicznej.
Nie mniej istotna dla wspomnianego procesu była zmiana podejścia
samych mniejszości. Pokonanie nieufności i otwartość na współpracę z
instytucjami państwa oraz zdecydowanie większa aktywność organizacyjna,
wynikające ze zmieniających się uwarunkowań prawnych, doprowadziły do ich
upodmiotowienia w polskim systemie politycznym. Byłoby to oczywiście bardzo
trudne bez wejścia w życie wspomnianej już ustawy, jednak nie do przecenienia
jest również fakt aktywnego udziału w pracach nad nią przedstawicieli tychże,
który byłby niemożliwy bez ewolucji podejścia strony mniejszościowej.
Konwergencja powyższych zjawisk stworzyła sprzyjające warunki do
ukonstytuowania się za sprawą przedmiotowej ustawy, zmiany w polskiej
polityce etnicznej. Przestała być ona programowaniem i stosowaniem
określonych rozwiązań politycznych zmierzających do ukształtowania
pożądanego położenia mniejszości zgodnie ze społecznymi i ustrojowymi
interesami państwa i weszła na poziom współcześnie rozumianej polityki
mniejszościowej, powstającej przy współudziale samych zainteresowanych i
zmierzającej do efektywnego rozwiązywania ich problemów.
W 2015 roku minęło 10 lat od wejścia w życie wspomnianej ustawy.
Było to świetną okazją do przeprowadzenia bilansu polskiej polityki etnicznej z
uwzględnieniem okresu sprzed i po wejściu w życie przedmiotowej ustawy.
Bardzo istotnym jego elementem było odniesienie polskiej polityki etnicznej do
standardów ochrony mniejszości wynikających z prawa międzynarodowego.
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Najważniejszymi spośród nich, odnoszącymi się w sposób bezpośredni do praw
mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ratyfikowanymi przez
Rzeczpospolitą aktami prawa międzynarodowego są Konwencja Ramowa Rady
Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz Europejska Karta Języków
Regionalnych lub Mniejszościowych. Toteż niniejsze opracowanie stanowi
próbę oceny stopnia realizacji przez III RP postanowień tych dwóch
dokumentów stanowiących standardy prawa międzynarodowego w tej
dziedzinie.
Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych
Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych
jest pierwszym prawnie wiążącym wielostronnym instrumentem poświęconym
ramowej ochronie mniejszości. Celem jej powstania było sporządzenie listy
zasad prawnych, które państwa ją przyjmujące zobowiązywałyby się
respektować w celu zapewnienia ochrony mniejszości1.
Rada Europy od momentu swojego powstania w roku 1949 stale badała
sytuację mniejszości narodowych oraz szukała możliwości prawnego
wzmocnienia praw im przysługujących. Momentem przełomowym w tym
procesie było spotkanie szefów państw i rządów państw członkowskich Rady
Europy podczas Szczytu Wiedeńskiego w dniach 8 i 9 października 1993 roku.
Jak zapisano w Raporcie wyjaśniającym do Konwencji Ramowej Rady Europy o
ochronie mniejszości narodowych, podczas szczytu uzgodniono, że „mniejszości
narodowe, które powstały w Europie w wyniku burzliwych wydarzeń historii, muszą być
chronione i docenione jako wnoszące wkład do pokoju i stabilizacji”. W szczególności
szefowie państw i rządów zdecydowali o przyjęciu prawnych zobowiązań
dotyczących ochrony mniejszości narodowych. Aneks II Deklaracji wiedeńskiej
zalecał Komitetowi Ministrów:
 „jak najszybsze opracowanie konwencji ramowej zawierającej zasady, które
umawiające się strony zobowiązują się wzajemnie respektować w celu zapewnienia
ochrony mniejszości narodowych, otwarty do podpisu również przez państwa nie
będące członkami Rady Europy;
 rozpoczęcie pracy nad projektem protokołu uzupełniającego Europejską Konwencję
Praw Człowieka w sferze kulturalnej postanowieniami gwarantującymi prawa
indywidualne, zwłaszcza osobom należącym do mniejszości narodowych”2.
W celu realizacji tych zadań już miesiąc później Komitet Ministrów ustanowił
Komitet Ad Hoc do Spraw Ochrony Mniejszości Narodowych (CAHMIN), w
1

Raport wyjaśniający do Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości
narodowych, http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/prawo/konwencja-ramowarady/konwencja-ramowa-rady/6769,Raport-wyjasniajacy-do-Konwencji-ramowej-RadyEuropy-o-ochronie-mniejszosci-naro.html [dostęp: 20.03.20].
2
Tamże.
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pracach którego uczestniczyć mieli eksperci reprezentujący państwa
członkowskie Rady Europy, przedstawiciele Komitetu Zarządzającego Praw
Człowieka, Rady Współpracy Kulturalnej, Komitetu Zarządzającego do spraw
Środków Masowego Przekazu, oraz Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji
przez Prawo, powszechnie znanej jako Komisja Wenecka. Obserwatorami tych
prac byli również delegaci Wysokiego Komisarza Konferencji Bezpieczeństwa i
Współpracy w Europie do spraw Mniejszości Narodowych oraz Komisji
Wspólnot Europejskich. Zakończyły się one w październiku 1994 roku
przekazaniem projektu Konwencji Komitetowi Ministrów, który przyjął tekst
podczas 95. Sesji Ministerialnej dnia 10 listopada tego samego roku.3
Konwencja została podpisana przez Polskę już 1 lutego 1995 roku,
jednak proces jej przyjmowania trwał kolejne 6 lat. W dniu 18 kwietnia 2000
roku Rada Ministrów przyjęła do niej Deklarację interpretacyjną, w której,
uwzględniając fakt, iż Konwencja nie zawierała definicji mniejszości narodowej,
oświadczała, że pod pojęciem tym rozumiane będą mniejszości narodowe
zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których członkowie są
obywatelami polskimi. Ponadto zobowiązano się w niej do realizowania
Konwencji także w trybie art. 18, poprzez zawieranie umów międzynarodowych,
o których mowa w tymże artykule, a których celem jest ochrona mniejszości
narodowych w Polsce oraz mniejszości lub grup polskich w innych państwach.4
Akt ratyfikacyjny został podpisany przez prezydenta dnia 10 listopada tego
samego roku, a komplet dokumentów ratyfikacyjnych wraz z Deklaracją
interpretacyjną złożony w siedzibie Rady Europy w Strasburgu w dniu 20
grudnia. Polska stała się stroną Konwencji z dniem 1 kwietnia 2001 roku.5
Zgodnie z art. 25 każda ze stron Konwencji zobowiązana jest do
przekazywania Sekretarzowi Generalnemu okresowo, i kiedykolwiek Komitet
Ministrów o to poprosi, wszelkich informacji związanych z jej realizacją.6 I tak,
w latach 2002, 2007 i 2012 przygotowane zostały trzy polskie raporty dotyczące
tych zagadnień.7 W stosunku do każdego z nich sformułowane zostały opinie

3

Tamże.
Zob. Załącznik do Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, Dz. U. z 2002
r. Nr 22, poz.209.
5
I Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy Rady Europy z realizacji przez
Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych,
s.5.
6
Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych, art. 25, Dz. U. z 2002 r. Nr 22,
poz.209.
7
Zob. I Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą
Polską postanowień Konwencji…; II Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z
realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji ramowej o ochronie
mniejszości narodowych; III Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji
4
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Komitetu Doradczego Rady Europy do spraw Konwencji,8 które następnie były
podstawą przyjmowanych przez Komitet Ministrów rezolucji w sprawie
wdrożenia przez Polskę tejże9. Zarówno opinie, jak i rezolucje, mają charakter
zobiektywizowany, a co się z tym wiąże mogą stanowić podstawę wnioskowania
na temat rzeczywistego stopnia realizacji przez Rzeczpospolitą postanowień
Konwencji.
Pierwsza opinia Komitetu Doradczego, zgodnie z uregulowaniami
zawartymi w Konwencji, powstała w oparciu o państwowy raport, przekazana
została rok po przyjęciu na siebie przez Polskę zobowiązań wynikających
zapisów tejże, oraz na podstawie wniosków z wizyty w kraju delegatów
Komitetu w dniach od 14 do 17 kwietnia 2003 roku. Zauważono w niej, że w
ostatnich latach poprzedzających powstanie opinii Polska pod wieloma
względami poczyniła wartościowe starania na rzecz wsparcia mniejszości
narodowych i ich kultury, włączając w to pewne sektorowe postanowienia
ustawodawcze w takich obszarach jak systemy edukacyjne i wyborcze oraz
przyjęty Program dla społeczności Romów. Pomimo to, Komitet zwrócił uwagę
na brak ogólnej spójności i występowanie istotnych luk w prawnych i
instytucjonalnych ramach chroniących osoby należące do mniejszości, w
szczególności w odniesieniu do możliwości używania przez nie języków
mniejszości. Jako rozwiązanie tej sytuacji wskazano przyjęcie kompleksowej
ustawy dotyczącej tychże, która mogłaby zapewnić prawną spójność i
pokierować kwestią ograniczonego wsparcia państwowego dla mniejszości w
praktyce. W opinii Komitetu Polska powinna kontynuować podjęte wysiłki
zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii związanych z pomnikami i cmentarzami
dotyczącymi wielu mniejszości, a także w odniesieniu do tworzenia i wspierania
centrów kulturalnych, muzeów i bibliotek spełniających potrzeby tychże.
Komitet stwierdzał również, że istnieje pole do poprawy w sektorze mediów,
zwłaszcza odnośnie dodatkowych programów radiowych, geograficznego
przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości
narodowych.
8
Zob. Opinia dotycząca Polski Komitetu Doradczego Konwencji Ramowej o Ochronie
Mniejszości Narodowych, Strasburg, 27 listopada 2003 r., ACFC/OP/I(2003)006; Komitet
Doradczy Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych. Druga Opinia
Dotycząca Polski, przyjęta w dniu 20 marca 2009 r., ACFC/PO/II(2009)002; Komitet
Doradczy do Spraw Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych. Trzecia
opinia odnośnie Polski, przyjęta 28 listopada 2013 r., ACFC/OP/III(2013)00.
9
Zob. Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy ResCMN(2004)10 w sprawie realizacji
przez Polskę postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych;
Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy ResCMN(2012)20 w sprawie realizacji przez
Polskę postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych; Rezolucja
Komitetu Ministrów Rady Europy ResCMN(2015)3 w sprawie realizacji przez Polskę
postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych.
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pokrycia przekazem rozproszonych mniejszości, oraz bardziej konsekwentnego
włączenia osób do nich należących w przygotowywanie audycji. Wyrażono
również troskę dotyczącą zagrożeń zamknięcia pewnej liczby szkół litewskich
oraz problemów z implementacją zapisów Konwencji odnośnie Romów.
Pomimo satysfakcjonującego w oczach Komitetu uczestnictwa osób należących
do mniejszości w sprawach publicznych na szczeblu lokalnym i regionalnym,
zwrócono uwagę na potrzebę wzmocnienia go na poziomie krajowym.10 Zapisy
odpowiadającej opinii rezolucji Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie
realizacji przez Polskę postanowień Konwencji stanowiły potwierdzenie
zawartych w niej wniosków.11
Druga, powstała w 2009 roku, opinia Komitetu Doradczego stanowiła
prezentację wniosków z analizy II Raportu dla Sekretarza Generalnego Rady
Europy z realizacji przez Polskę postanowień Konwencji12 oraz informacji
uzyskanych podczas wizyty przedstawicieli Komisji w dniach od 1 do 4 grudnia
2008 roku. Zauważono w niej, że od chwili przyjęcia pierwszej opinii podjęto
liczne pozytywne działania w dziedzinie ochrony mniejszości narodowych, takie
jak przyjęcie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym oraz utworzenie rządowych struktur w celu zwalczania
dyskryminacji. Zwłaszcza ustawa zwiększyła znacznie zakres praw językowych
osób należących do mniejszości. Pomimo to nauczanie języka mniejszości
zostało wskazane przez Komitet jako główny priorytet dla władz. Odnotowano
istotne zwiększenie w ciągu lat funduszy na ochronę, kultywację i rozwój
tożsamości kulturowej mniejszości. Spośród istniejących niedociągnięć we
wdrażaniu Konwencji na pierwszym miejscu wymieniono wzrost liczby ataków
na tle rasowym oraz brak adekwatnych kroków podejmowanych w celu
zwalczania incydentów rasistowskich głównie przed, w trakcie oraz po
zakończeniu wydarzeń sportowych. Wyrażono również obawy o przeszkody
powstałe na szczeblu lokalnym, które skutkują tym, że osoby należące do
mniejszości narodowych nie mogą korzystać ze swoich praw, jak też o
prowokacyjne wypowiedzi oraz warunkowania poszanowania dla praw
mniejszości zasadą wzajemności w krajach sąsiednich. Zwrócono uwagę na
konieczność podjęcia dalszych kroków we współpracy z zainteresowanymi
stronami, aby zająć się trudnościami, z jakimi mierzy się wielu Romów w
zakresie warunków mieszkaniowych, zatrudnienia, opieki zdrowotnej, edukacji,
czy bardziej ogólnie, w zwalczaniu dotykającego ich wykluczenia społecznego i
marginalizacji. Ponadto wspomniano, że zastanowić należałoby się nad
poszerzeniem prawa do używania języka mniejszości jako języka pomocniczego
10

Por. Opinia dotycząca Polski Komitetu Doradczego…
Por. Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy ResCMN(2004)10…
12
Zob. II Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą
Polską postanowień Konwencji…
11
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w kontaktach z policją oraz administracją państwową na szczeblu lokalnym, a
także w placówkach służby zdrowia oraz urzędach pocztowych.13 W
odpowiadającej opinii rezolucji Komitet Ministrów Rady Europy tylko
potwierdził opisane w niej osiągnięcia, kwestie problemowe oraz zalecenia.14
Trzecia opinia Komitetu Doradczego Rady Europy przyjęta 28 listopada
2013 roku, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Konwencji, powstała w
oparciu o państwowy raport przekazany przez Polskę 13 grudnia 2012 roku oraz
na podstawie wniosków z wizyty w kraju delegatów Komitetu w dniach od 3 do
7 czerwca 2013 roku. Zawiera ona zarówno opis pozytywnych zmian, jak
również kwestii problemowych występujących po dwóch cyklach
monitorowania. Ponadto zawiera zalecenia, w tym kwestie wymagające
natychmiastowego działania.
Spośród pozytywnych zmian w pierwszej kolejności wymieniono
kontynuację przez Polskę od czasu ratyfikacji Konwencji w 2000 roku wysiłków
mających na celu ochronę osób należących do mniejszości narodowych.
Zwrócono uwagę, iż ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz
języku regionalnym przyjęta w 2005 roku oraz ustawa antydyskryminacyjna z
2010 roku stanowią solidną podstawę prawną dla ochrony praw osób należących
do mniejszości narodowych i dla ochrony przed dyskryminacją – w tym w
zakresie zatrudnienia – z przyczyn rasowych, etnicznych, narodowych i
religijnych. Doceniono rolę Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych
i Etnicznych, która od czasu jej utworzenia w 2005 roku stała się głównym
forum dla opracowywania, wdrażania i monitorowania polityk wobec
mniejszości i jest takowym dla regularnego dialogu na temat kwestii dotyczących
mniejszości. Nie zapomniano również o Sejmowej Komisji Mniejszości
Narodowych i Etnicznych, kontynuującej bardzo aktywną rolę w stymulowaniu
zainteresowania opinii publicznej w kwestiach dotyczących mniejszości.
Ponadto dobrze oceniono różne formy pomocy władz dla działalności
kulturalnej mniejszości, w tym nadawanie w publicznych kanałach radiowych i
telewizyjnych programów w ich językach. Równie dobrą ocenę wystawiono
systemowi edukacji językowej dla mniejszości narodowych, umożliwiającemu
dzieciom należącym do tej grupy pobieranie nauki w ich języku lub też na jego
temat. W końcu, zauważono wysiłki na rzecz zwalczania dyskryminacji i
realizacji polityki integracji Romów do głównego nurtu społeczeństwa.15
Wśród najistotniejszych kwestii problemowych występujących po dwóch
cyklach monitowania Komitet zwrócił szczególną uwagę na wciąż zgłaszane w
13

Por. Komitet Doradczy Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych. Druga
Opinia…
14
Por. Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy ResCMN(2012)20…
15
Por. Komitet Doradczy do Spraw Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości
Narodowych. Trzecia opinia…
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Polsce przypadki przestępstw nietolerancji i ksenofobii na tle rasowym oraz
niewystarczającą na nie reakcję władz. W tym kontekście wskazano na brak
zdolności i zaangażowania ze strony funkcjonariuszy organów ścigania w
zakresie zwalczania wrogości na tle etnicznym oraz nie najwyższą jakość debaty
publicznej charakteryzującej się niekiedy jawnie rasistowskim i ksenofobicznym
językiem. Odnotowano niski poziom świadomości wielokulturowości historii
kraju i wkładu różnych grup narodowych, etnicznych, językowych i religijnych
do dziedzictwa kulturowego Polski. Podniesiono kwestie finansowania
działalności kulturalnej mniejszości, w tym programów radiowych i
telewizyjnych do nich kierowanych, jak również placówek edukacyjnych
nauczających języków oraz w językach mniejszości. Pomimo znaczącej roli
Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w
opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityk wobec mniejszości,
zwrócono uwagę na niekonsekwencje w braniu pod uwagę jej zaleceń. Podobnie
oceniono sytuację Romów, którzy pomimo wysiłków władz na rzecz zwalczania
tych zjawisk, wciąż borykają się z dyskryminacją i trudnościami w różnych
sektorach, w szczególności w zakresie zatrudnienia i edukacji.16
Według Komitetu Doradczego Rady Europy kwestiami wymagającymi
natychmiastowego działania polskich władz w zakresie polityki etnicznej są
zwiększenie wysiłku ma rzecz zwalczania przejawów nietolerancji, rasizmu,
ksenofobii oraz mowy nienawiści, zapewnienie, że dzieci romskie są w pełni
włączone do głównego nurtu edukacyjnego oraz – w porozumieniu z
przedstawicielami mniejszości narodowych – że uzgodnione zmiany w systemie
przyznawania dotacji dla szkół mniejszości są w pełni realizowane. Ponadto
wskazane jest między innymi wdrożenie wspólnych działań w celu
poszanowana, ochrony i promocji tożsamości kulturowej mniejszych liczebnie
mniejszości narodowych, podjęcie dalszych środków w celu promowania
dialogu międzykulturowego i świadomości społecznej, co do roli wkładu
mniejszości narodowych do społeczeństwa polskiego oraz zapewnienie pełnego
i rzeczywistego uczestnictwa w życiu społecznym wszystkich mniejszości,
szczególnie na poziomie regionalnym i lokalnym.17 W odpowiadającej opinii
rezolucji Komitet Ministrów Rady Europy tylko potwierdził opisane w niej
osiągnięcia, kwestie problemowe oraz zalecenia.18
Zarówno przytoczoną opinię, jak i rezolucję, należy uznać za pozytywną
ocenę sposobu i tempa dostosowania polskiej polityki etnicznej do wymogów
stawianych jej przez zapisy Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie
Mniejszości Narodowych. Zwłaszcza wielokrotnie podkreślane w ich treści
znaczenie wejścia w życie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych
16

Tamże.
Tamże.
18
Zob. Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy ResCMN(2015)3…
17
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oraz o języku regionalnym pozwala uznać progresywność zmian zachodzących
w polskiej polityce etnicznej w stosunku do okresu sprzed obowiązywania
rzeczonej ustawy. Co prawda, tak opinia, jak i rezolucja, zawierają pewną liczbę
uwag oraz wynikających z powyższych zaleceń do realizacji, jednocześnie jednak
oba dokumenty stanowią swego rodzaju pochwałę dla władz, za wysiłki
wkładane w prawne i instytucjonalne uregulowanie kwestii dotyczących
mniejszości, podejmowane od czasu ostatniego monitu prowadzonego przez
przedstawicieli Komitetu Doradczego Rady Europy.
Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych
Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych jest
kolejną konwencją Rady Europy z obszaru ochrony praw mniejszości
narodowych i etnicznych. Co prawda jej celem jest ochrona i promocja języków
regionalnych lub mniejszościowych, a nie mniejszości w ogóle, ale zobowiązania
jej stron, dotyczące tychże języków, oraz przepisy krajowe, wprowadzane
zgodnie z jej zapisami, mają oczywisty wpływ na sytuację zainteresowanych
społeczności i ich członków. Powstała ona z myślą o wspomnianych już
ochronie i promocji języków, jako zagrożonego elementu kulturowego
dziedzictwa europejskiego. Z tego powodu zawiera nie tylko klauzule o
niedyskryminacji języków, ale również wymienia środki ich aktywnego wsparcia
poprzez zapewnienie użycia języków regionalnych lub mniejszościowych w
oświacie i środkach masowego przekazu, a także zezwolenie na ich używanie w
administracji i sądownictwie, życiu gospodarczym i społecznym oraz w
kulturze.19
Inicjatorem powstania Karty było Zgromadzenie Parlamentarne Rady
Europy, które w roku 1981 przyjęło najpierw zalecenie a następnie uchwałę w
sprawie problemów kulturalno-oświatowych języków mniejszości i dialektów w
Europie. We wnioskach końcowych obydwu dokumentów znalazło się
stwierdzenie, że istnieje konieczność opracowania karty języków i kultur
regionalnych lub mniejszościowych. Mając na uwadze rolę, jaką władze lokalne i
regionalne będą musiały odegrać w relacjach z językami i kulturami na poziomie
lokalnym zadania tego podjęła się Stała Konfederacja Władz Lokalnych i
Regionalnych Europy. Przy pomocy grupy ekspertów oraz udziale
przedstawicieli Zgromadzenia Parlamentarnego i członków Parlamentu
Europejskiego, przygotowała ona projekt Karty, który w toku dalszych prac
legislacyjnych został skierowany do powołanej w tym celu przez Komitet
Ministrów Komisji Ekspertów do Spraw Języków Regionalnych lub
19

Raport wyjaśniający do Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych,
http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/prawo/europejska-karta-jezyk/europejskakarta-jezyk/6778,Raport-wyjasniajacy-do-Europejskiej-karty-jezykow-regionalnych-lubmniejszosciowo.html [dostęp: 20.03.20].
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Mniejszościowych w Europie. W jej pracach, trwających od 1989 do 1992 roku,
brali udział przedstawiciele Stałej Konfederacji Władz Lokalnych i Regionalnych
Europy, Zgromadzenia Parlamentarnego, wyspecjalizowanych komitetów Rady
Europy do spraw kultury, edukacji, praw człowieka, współpracy prawnej,
przestępczości, samorządu, mediów oraz Europejskiej Komisji na rzecz
Demokracji przez Prawo. Przygotowana w tym gronie Karta została przyjęta
przez Komitet Ministrów jako konwencja Rady Europy na 478 posiedzeniu
zastępców ministrów w dniu 25 czerwca 1992 roku, a w dniu 5 listopada
skierowana do podpisu państw członkowskich.20
Rzeczpospolita Polska podpisała Europejską Kartę Języków
Regionalnych lub Mniejszościowych dnia 12 maja 2003 roku. Prace nad jej
ratyfikowaniem trwały kilka lat. Ostateczna zgoda na ratyfikacje Karty została
wyrażona przez parlament w ustawie z dnia 13 czerwca 2008 roku21. Prezydenta
RP dokonał ratyfikacji 12 lutego 2009 roku i zgodnie z art. 19 ust. 2 Karty
dokument ten wszedł w życie w stosunku do Polski z dniem 1 czerwca 2009
roku.22 Należy przy tym podkreślić, że podczas ratyfikacji Karty Polska
oświadczyła, że zamierza stosować ją zgodnie z postanowieniami ustawy o
mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Tym
samym zobowiązywała się ona do stosowania tych postanowień Karty, które już
znajdowały odniesienie w obowiązującym prawie i nie istniała potrzeba ich
dostosowywania.23
Podobnie jak to ma miejsce w przypadku Konwencji Ramowej, a
zgodnie z art. 15 Karty, każda z jej stron jest zobowiązana przedstawić raport
okresowy o swojej polityce realizowanej zgodnie z treściami w niej zawartymi.
Rzeczpospolita Polska, w okresie objętym analizą, przygotowała dwa takie
dokumenty24. Do każdego z nich powstały odpowiadające im raporty Komitetu
Ekspertów do spraw Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub
Mniejszościowych z realizacji przez Polskę jej postanowień,25 które następnie
20

Tamże.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych
lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r., Dz. U. z 2008 r.
Nr 144, poz.898.
22
Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzona w Strasburgu
dnia 5 listopada 1992 r., Dz. U. z 2009 r. Nr 137, poz.1121.
23
I Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą
Polską postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych,
Warszawa 2010, s.7.
24
Zob. I Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą
Polską postanowień Europejskiej…; II Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z
realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Europejskiej karty języków regionalnych
lub mniejszościowych, Warszawa 2014.
25
Zob. Realizacja postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub
mniejszościowych w Polsce. Załącznik A. Raport Komitetu Ekspertów ds. Karty, Strasburg, 7
21
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stanowiły podstawę zaleceń w sprawie jej stosowania, sformułowanych przez
Komitet Ministrów Rady Europy.26
W swoim pierwszym raporcie Komitet Ekspertów przyjęcie ustawy oraz
ratyfikowanie Karty określił korzystną zmianą ogólnego podejścia władz Polski
do języków regionalnych lub mniejszościowych. Pochwalił on powstanie na
mocy zapisów tej pierwszej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych
i Etnicznych, która pełni funkcję platformy wymiany między mniejszościami, a
także organu doradczego władz. Wskazał jednocześnie na wiele luk pomiędzy
poziomem zobowiązań wynikających z Karty a aktualnym na dany moment
poziomem ochrony języków mniejszości. Wśród nich wymieniono między
innymi brak średniookresowej strategii wdrożenia Karty, nieprecyzyjność
wyników spisu ludności z 2002 roku w odniesieniu do liczby osób
posługujących się językami regionalnymi lub mniejszościowymi, na której oparta
jest polityka państwa w tej sprawie, brak czynnych, pozytywnych działań
promujących te języki, brak rozwiązań oświatowych i edukacyjnych, oraz
ograniczenia w możliwości posługiwania się językami regionalnymi lub
mniejszościowymi w kontaktach z władzami.27 W kierunku rozwiązania tych
problemów zmierzały sformułowane na podstawie raportu zalecenia Komitetu
Ministrów.28
Drugi raport z oczywistych względów był zdecydowanie bardziej
obszerny. Choć Komitet Ekspertów dostrzegł w nim wysiłki polskich władz
podjęte w celu ochrony języków regionalnych i mniejszościowych, zwłaszcza od
poprzedniego monitu, w swoim raporcie z oceny skoncentrował się na
niektórych najważniejszych błędach w realizacji Karty. I tak, zalecając by polskie
władze uwzględniły wszystkie wnioski z treści przygotowanego dokumentu,
Komitet zasugerował aby priorytetowo potraktować konieczność zwiększenia
wysiłków w celu promocji świadomości i tolerancji w ogólnym społeczeństwie
polskim wobec języków regionalnych lub mniejszościowych i kultur, które
reprezentują. Po wtóre, udostępnić edukację w języku białoruskim, niemieckim,
kaszubskim, łemkowskim i ukraińskim jako medium nauczania na poziomach
grudnia 2011, ECRML(2011)5; Raport Komitetu Ekspertów przedstawiony Komitetowi
Ministrów Rady Europy zgodnie z Artykułem 16 karty. Drugi Raport. Polska. Strasburg, 19
czerwca 2015, MIN-LANG(2015)18rev.
26
Zob. Realizacja postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub
mniejszościowych w Polsce. Załącznik B. Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy w
sprawie stosowania Karty przez Polskę, Strasburg, 7 grudnia 2011, ECRML(2011)5;
Zalecenie Komitetu Ministrów w sprawie stosowania Europejskiej karty języków
regionalnych lub mniejszościowych przez Polskę, CM/RecChl(2015)6.
27
Por. Realizacja postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub
mniejszościowych w Polsce. Załącznik A…
28
Por. Realizacja postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub
mniejszościowych w Polsce. Załącznik B…
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przedszkolnym, podstawowym i średnim. Po trzecie, zapewnić zaktualizowane
podręczniki oraz inne pomoce naukowe do edukacji w językach regionalnych
lub mniejszościowych zgodnie z Nowym Programem Nauczania oraz
podstawowe i dalsze szkolenie dla wystarczającej liczby nauczycieli będących w
stanie uczyć przedmiotów w językach wymienionych wyżej. Po czwarte, podjąć
kroki w celu zwiększenia oferty nadawanej we wszystkich językach regionalnych
i mniejszościowych. Ponadto ponownie rozważyć zastosowanie progu 20% w
zakresie zobowiązań Artykułu 10. Karty oraz stworzyć prawną możliwość
składania wniosków ustnych lub pisemnych w językach regionalnych lub
mniejszościowych również w urzędach powiatowych i wojewódzkich. W końcu,
ustanowić w ścisłej współpracy z danymi użytkownikami ustrukturyzowaną
politykę i podjąć elastyczne środki ułatwiające zastosowanie Karty względem
języków ormiańskiego, czeskiego, karaimskiego, romskiego, rosyjskiego,
słowackiego, tatarskiego i jidysz.29 Odpowiadające raportowi Zalecenia
Komitetu Ministrów stanowiły jedynie potwierdzenie zawartych w nim
obserwacji i zaleceń Komitetu Ekspertów.30
Zarówno pierwszy jak i drugi raport Komitetu Ekspertów, dotyczące
realizacji przez Polskę postanowień Europejskiej Karty Języków Regionalnych
lub Mniejszościowych, wielokrotnie podkreślają znaczenie dla ochrony praw
przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych posługujących się
ojczystymi językami wejścia w życie ustawy o mniejszościach narodowych i
etnicznych oraz o języku regionalnym. Podobnie jak miało to miejsce w
przypadku raportów dotyczących realizacji przez Rzeczpospolitą postanowień
Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych,
pozwala to uznać progresywność zmian zachodzących w polskiej polityce
etnicznej w stosunku do okresu sprzed obowiązywania rzeczonej ustawy.
Oczywiście nie uniknięto w tym względzie pewnych uchybień, jednak generalna
ocena i próba porównania polskiej polityki etnicznej w latach 1989-2005 i 20052015 przemawia na korzyść tego drugiego okresu. Czynnikami mającymi
największy na to wpływ, są bez wątpienia ustawa o mniejszościach, nadająca
ramy instytucjonalno-prawne wszelkim działaniom władz oraz fakt
pozostawania przez Polskę stroną obu konwencji Rady Europy dotyczących
ochrony praw przedstawicieli mniejszości, co z kolei wymusza na
Rzeczpospolitej konieczność utrzymania dyscypliny w sferze polityki etnicznej.

29

Por. Raport Komitetu Ekspertów przedstawiony Komitetowi Ministrów Rady Europy
zgodnie z Artykułem 16 karty. Drugi Raport…
30
Por. Zalecenie Komitetu Ministrów w sprawie stosowania Europejskiej karty języków
regionalnych lub mniejszościowych przez Polskę, CM/RecChl(2015)6.
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Wnioski
Współczesna polska polityka etniczna nie odstaje od standardów
międzynarodowych. Analiza dokumentów dotyczących realizacji przez Polskę
postanowień Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych
oraz Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych
pozwala stwierdzić, że Polska spełnia wymagania dotyczące ochrony praw
mniejszości stawiane stronom obu konwencji Rady Europy. Ze wszystkich
opinii, raportów i zaleceń wyłania się obraz Polski jako kraju stopniowo
dochodzącego
do oczekiwanego
poziomu realizacji postanowień
poszczególnych konwencji gwarantujących poszanowanie i ochronę praw
mniejszości. Ponowne potwierdzenie znajduje hipoteza o znaczeniu dla polskiej
polityki etnicznej ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o
języku regionalnym jako czynniku ją konstytuującym. Okres sprzed przyjęcia
tego aktu można określić mianem przejściowego, od ukształtowanej
w poprzednim systemie polityki narodowościowej do współcześnie pojmowanej
polityki etnicznej.
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Polish ethnic policy in 1989-2015 period in the light of the international
law standards and implementation degree by Poland of the main Council
of Europe documents provisions in the field of protection minority rights
The article is part of studies concerning the Polish ethnic policy. Its main aim is
an attempt to evaluate mentioned policy in the light of the international law standards.
A tool for that is analysis of the documents regarding implementation by Poland of the
provisions of the European Charter for Regional or Minority Languages (ECRML) and
the Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM).
Key words: Polish ethnic policy, national and ethnic minorities, Council of
Europe, European Charter for Regional or Minority Languages (ECRML),
Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM).
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Izabela OLEKSIEWICZ
Politechnika Rzeszowska

KRYZYS KULTUROWY UNII EUROPEJSKIEJ
CZY WZROST BEZPIECZEŃSTWA
TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ EUROPEJCZYKÓW?

Abstrakt:
W związku z brakiem barier powstrzymujących przenikanie kultur w Unii
Europejskiej oraz poza nią, pojawia się pytanie o zdolność państw członkowskich (ale
także grup społecznych, etnicznych i jednostek) do ochrony własnej tożsamości
kulturowej. Otwarcie na świat z jednej strony zagraża bezpieczeństwu kulturowemu, a
z drugiej sprzyja rozwojowi kultury przez internalizację obcych wartości niesprzecznych
z własną tożsamością. Problem tworzenia mechanizmów zachowujących sui generis
złoty środek (o ile jest to w ogóle możliwe) między bezpieczeństwem kulturowym a
kryzysem staje się także ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego i
międzynarodowego.
Celem badawczym niniejszego artykułu jest udzielnie odpowiedzi na pytanie
zadane w tytule. Realizacja tego celu wymaga zaprezentowania uwarunkowań, które
doprowadziły do kryzysu kulturowego w Europie, oraz jego analizy przyczynowoskutkowej. Pozwoli to na sformułowanie wniosków dotyczących polityki regionalnej
prowadzonej przez Unię Europejską.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo kulturowe, kultura, kryzys kulturowy, Unia
Europejska.

Założenia
Zgodnie z przyjętym założeniem, zagrożenie bezpieczeństwa
kulturowego UE jest efektem wzrostu niestabilności oraz braku odpowiednich
mechanizmów i regulacji w tym zakresie. Sprawdzenie jego prawdziwości
wymagało sformułowania odpowiedzi na pytanie, czy obecnie obowiązująca
Strategia Bezpieczeństwa UE i rozwiązania instytucjonalno-prawne stosowane w
zakresie polityki kulturowej są wystarczające oraz na ile wymagają modyfikacji.
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Podstawę źródłową przeprowadzonej analizy stanowią dokumenty Unii
Europejskiej regulujące problematykę polityki kulturowej. Powstało na ten temat
wiele raportów międzynarodowych, np. UNESCO, ONZ, NATO,
przygotowanych także przez organy UE (https://ec.europa.eu/culture oraz
Europol 20142019), jak również mnóstwo publikacji. Ze względu na szybko
ewoluującą politykę Unii Europejskiej wobec procesu globalizacji, bardzo
istotne były liczne materiały statystyczne opublikowane w Internecie
(https://eurostat-european-statistics.eu) oraz artykuły naukowe i prasowe
związane z tym zagadnieniem.
Pojęcie bezpieczeństwa kulturowego
Pojęcie „bezpieczeństwa kulturowego” zaczęto odnosić do zagrożeń dla
tożsamości kulturowej, a tym samym do zagrożeń dla bezpieczeństwa narodu.
Polega ono na utrwalaniu i umacnianiu składników decydujących o ciągłości
tożsamości kulturowej, a więc tych, które zaliczyć można do tradycji
kulturowych narodu i społeczności regionu lub innego podmiotu
bezpieczeństwa (Kitler, 2010, s. 1417). Treści wchodzące w skład
bezpieczeństwa kulturowego cechuje duży subiektywizm. Związane są one z
wartościami duchowymi mającymi na celu integrację narodu lub organizacji
międzynarodowej (np. Unia Europejska) i odwołują się do symboli wyrażających
te wartości (Fijałkowska, Żukowski, 2002, s. 65).
Bezpieczeństwo kulturowe jest pojęciem stosunkowo nowym.
Zagrożenia dla kultury istniały od wieków i były skutkiem najazdów zbrojnych,
podbojów kolonialnych (a także odkryć geograficznych) oraz spotkań kultur,
często doprowadzających do dominacji kulturowej i zniszczenia kultur
niekoniecznie niższych, choć zapewne mających słabsze zaplecze ekonomiczne i
militarne. Niekiedy kultury etniczne były niszczone w toku historycznych
procesów tworzenia państw narodowych, co wiązało się ze swoistym
kanibalizmem kultur małych grup społecznych „pożeranych” po drodze przez
grupy i plemiona dzielnicowe, a następnie kształtowaną kulturę narodową
(Merkel, 2004, s. 3358; Kerlinger, 1970, s. 654).
Nie ulega wątpliwości, że świat po zimnej wojnie doznał ogromnej
rewaloryzacji czynników kulturowych, tworzących nowe uwarunkowania.
Dawały o sobie znać szeroko pojęte kulturowe uwarunkowania regionalne i
lokalne, zadawnione spory etniczne, religijne i rasowe, tkwiące w pamięci grup
narodowościowych i tożsamościowych (Dahl, 1991, s. 4; Wilczyński, 2017).
Odżywała świadomość różnic kulturowych i zagrożeń z nich wypływających. To
spowodowało, że kwestie kulturowe i ich wpływ na bezpieczeństwo zaczęły na
stałe być rozważane w teorii stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa.
Stały się one też przedmiotem analiz z różnych punktów widzenia: jako
obiektywne zmienne, ale niezależne od państw, i jako regulacje oraz procesy,
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przez które państwa oddziałują na siebie, tworząc nowe porozumienia, zasady
i reżimy postępowania (np. w zakresie ochrony praw człowieka).
Coraz częściej odniesienie do czynników kulturowych można znaleźć w
doktrynach i strategiach bezpieczeństwa narodowego oraz obronności (Kuźniar,
2004, s. 928). Tak poszerzony został przedmiotowy katalog bezpieczeństwa o
nowy, kulturowy wymiar, co wcale nie znaczy, że uprzednio kulturowe aspekty
bezpieczeństwa nie były uświadamiane i omawiane, a problem bezpieczeństwa
kulturowego, choć inaczej nazywany i nie poddawany konceptualizacji,
towarzyszył wojnom, podbojom, a także mniej dramatycznym spotkaniom
kulturowym.
Zanim zajmiemy się elementami składowymi wymiaru kulturowego
trzeba też podkreślić, że tylko niektóre koncepcje doktrynalne traktują ten
zespół zagadnień jako oddzielny, samoistny sektor bezpieczeństwa. Nie wszyscy
analitycy bezpieczeństwa są też skłonni uznawać ten wymiar za ważny dla
ogólnego bezpieczeństwa. Negacja dotyczy nie tyle braku uznania, że czynniki
kulturowe odgrywają taką czy inną rolę w bezpieczeństwie narodowym, czy
międzynarodowym, ale jest wyrazem sceptycyzmu na temat ugruntowanego
miejsca w teorii bezpieczeństwa takiego pojęcia, jak bezpieczeństwo kulturowe.
Mimo że w wielu miejscach na świecie czynniki kulturowe są nie tyle
niedostrzegane, co niedoceniane, jednocześnie rodzą się teorie wynikające z
oglądu świata, przez pryzmat czynników kulturowych. Dla Huntingtona i
Fukuyamy (Huntington, 2018, s. 14) czynniki kulturowe stały się podstawą do
głoszenia nowych paradygmatów: w teorii bezpieczeństwa i w zakresie
cywilizacyjnego, polityczno-ustrojowego i gospodarczego rozwoju świata.
Krzysztof Malinowski (2003, s. 15 i nast.) i Jerzy Stańczyk (2009, s. 86) sugerują,
że dualizm podejścia do związków kultury i bezpieczeństwa wynika z rozwoju
różnych nurtów w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi. Nurty te to
konstruktywizm i racjonalizm. Uznanie kultury za jeden z czynników, który
determinuje stosunki międzynarodowe charakterystyczne jest dla nurtu
konstruktywistycznego, który, uznając strukturę międzynarodową za
anarchistyczną, bierze pod uwagę różne czynniki materialne (siła militarna) i
niematerialne, takie jak nacjonalizm, konflikty etniczne, religijne i aspekty
kulturowe. Czynniki te różnie oddziałują, ale to struktura systemu
międzynarodowego determinuje ich zachowanie. Dużo zależy także od
czynników kulturowych, w tym od kultury narodowego bezpieczeństwa i kultury
strategicznej.
Warto również przedstawić tu model wprowadzony przez Marka
Leszczyńskiego (2011, s. 32) wskazujący na istnienie trzech komponentów
składających się według niego na bezpieczeństwo społeczne. Wydaje się jednak,
że, wyróżniając bezpieczeństwo socjalne, rozwojowe i wspólnotowe, M.
Leszczyński nie uwzględnił elementów bezpieczeństwa kulturowego będącego
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ważnym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo społeczne. Wyodrębnienie
bezpieczeństwa kulturowego z bezpieczeństwa społecznego dla celów
badawczych jest zatem zabiegiem właściwym z zaznaczeniem, że jest to element
składowy szerzej rozumianego bezpieczeństwa społecznego.
Do początków lat 70. XX w., gdy nasiliły się procesy dyfuzji kultury
masowej, ruchów migracyjnych i ekspansja kultury amerykańskiej,
bezpieczeństwo kulturowe demokratycznych krajów Europy Zachodniej miało
charakter obiektywny, chroniony instytucjami politycznymi i korzystnymi
porozumieniami międzynarodowymi (Roszak, 1970, s. 23; Burrell, Morgan,
1979, s. 148). W następnych okresach, także w związku z ekspansją języka
angielskiego, rozwojem środków masowej informacji, telewizji satelitarnej,
zalewem filmów i seriali amerykańskich, bezpieczeństwo to zaczęto
kwestionować. Głębokie zmiany przyniósł dopiero upadek komunizmu
oznaczający eliminację barier, tworzenie się nowego ładu międzynarodowego i
proces globalizacji, dla której podłoże kulturowe było równie naturalnym, co
gospodarka. Skutki tego procesu zostały opisane wcześniej, posiłkując się
niezwykle trafną obserwacją Samuela Huntingtona podnoszącego kwestię
rewaloryzacji we współczesnym świecie pojęcia tożsamości, we wszystkich
odmianach: kulturowej, zbiorowej i tożsamości narodowej.
Pojęcie „bezpieczeństwa kulturowego” zaczęto odnosić do zagrożeń dla
tożsamości kulturowej, a tym samym do zagrożeń dla bezpieczeństwa narodu
(Misiuk, 2013, s. 34). Uwagę na zagrożenia tego typu zaczęły zwracać także
oficjalne doktryny bezpieczeństwa państw (Buzan, 2016, s. 246). Specjaliści od
teorii bezpieczeństwa klasyfikują bezpieczeństwo kulturowe na podstawie
kryterium przedmiotowego jako jeden z typów bezpieczeństwa, obok takich
rodzajów tego stanu, jak bezpieczeństwo: polityczne, militarne, ekonomiczne,
społeczne, ideologiczne, ekologiczne. Podejmowane próby zdefiniowania
bezpieczeństwa kulturowego wskazują na kilka istotnych dla tej kategorii
elementów: zachowanie tożsamości kulturowej, czystości języka, istotnych dla
narodów zwyczajów i religii.1 Większość definicji, jeśli nie expressis verbis, to w
sposób pośredni wiąże bezpieczeństwo kulturowe z bezpieczeństwem
narodowym. Niektóre z nich łączą bezpieczeństwo kultury symbolicznej z
ochroną dziedzictwa kulturowego narodu. Wiele z definicji odnosi
bezpieczeństwo kulturowe zarówno do praw jednostki, jak i grup etnicznych
oraz narodu, zorganizowanego w państwo narodowe. Nie brak też poglądów, że
w dzisiejszym zglobalizowanym świecie bezpieczeństwo kulturowe jest fikcją. Z
1

Niektóre definicje podkreślają znaczenie wolności myśli, stylu życia, praw przynależności
etnicznej, płci. Pewna grupa definicji akcentuje zagrożenia dla tożsamości kulturowej,
upatrując je w naruszeniach praw grup etnicznych, prawa do kultury i innych
gwarantowanych międzynarodowo praw. Podkreślają one ścisłe związki między
bezpieczeństwem kulturowym a prawami i wolnościami człowieka.
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uwagi na zróżnicowane podejście do omawianego zagadnienia, warto przytoczyć
niektóre z definicji i koncepcji bezpieczeństwa kulturowego.
Zacznijmy od zbiorowej próby zdefiniowania bezpieczeństwa
kulturowego, podjętej przez grupę naukowców, pochodzących z różnych
kręgów kulturowych, na konferencji w Berlinie w 1999 r. Zdaniem uczestników
konferencji bezpieczeństwo kulturowe jest wymiarem, jakże często
niedocenianego, bezpieczeństwa ludzkiego. Składa się z bezpieczeństwa
jednostkowego oraz poczucia zbiorowej tożsamości, które są tak
charakterystyczne dla postmodernistycznego świata. Zawiera – choć się do tych
aspektów nie ogranicza – wolność myśli, sumienia, mowy, stylu życia,
przynależności etnicznej, płci, poczucie przynależności do stowarzyszeń,
związków, obejmują także kulturalne i polityczne współzawodnictwo”.2 Jest
więc stanem pewnej równowagi niezbędnym, lecz ani teoretycznie, ani
empirycznie niemożliwym do określenia. Dla Tadeusza Jemioły (2001, s. 20)
bezpieczeństwo kulturowe państwa to „jego zdolność do pomnażania
dotychczasowego dorobku kulturalnego oraz obrony przed niepożądanym
wpływem innych kultur”. Andrzej Dawidczyk (2001, s. 16) i Jacek Czaputowicz
(2013, s. 105) opierają swoje definicje na podobnych założeniach
bezpieczeństwo kulturowe to konieczność zapewnienia ochrony tożsamości
narodowej, przeciwdziałanie zagrożeniom dla kultury (w związku z napływem
obcych wartości z innych kręgów kulturowych), religii, języka. Obiektem
bezpieczeństwa w obu opiniach jest zarówno jednostka, jak i grupa społeczna, a
także społeczeństwo. Waldemar Kitler (Kitler, 2011, s. 56) mówi w kontekście
bezpieczeństwa kulturowego o podejmowaniu przez państwo wszelkich działań
celem ochrony dóbr kultury, a także o wykorzystaniu dorobku kulturalnego
narodu na rzecz kształtowania pożądanych stanów w środowisku
międzynarodowym oraz umacniania siły narodowej zgodnie z celami siły
narodowej. W. Kitler odnosi bezpieczeństwo kulturowe do ochrony dziedzictwa
kulturowego, a potencjał (dorobek) kulturalny czyni orężem zagranicznej
polityki kulturalnej państwa w celu umacniania się jego siły narodowej. Tak
pojęte bezpieczeństwo kulturowe obejmuje następujące czynniki:
 ochronę wartości kultury symbolicznej, istotnych dla tożsamości
narodowej (język, religia, zwyczaje, tradycje historyczne,
literatura, filozofia, ideologia itd.),
 ochronę materialnych dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,
 poczucie bezpieczeństwa kulturowego narodu (tożsamość
narodowa), jednostek (swoboda tworzenia, kontaktów) i grup
2

Na podobnej zasadzie oparta jest definicja, którą posługuje się Grażyna Machałowska.
Według tej autorki: bezpieczeństwo kulturowe w wymiarze narodowym oznacza warunki, w
których społeczeństwo może utrwalać i pielęgnować wartości decydujące o jego tożsamości,
a jednocześnie swobodnie czerpać z doświadczeń i osiągnięć innych narodów.
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etnicznych (odrębności kulturowych związanych z etnicznością,
mniejszościami narodowymi),
 pojęcie otwartości kultury, niezwykle ważne dla jej historycznego
rozwoju, polegające przede wszystkim na zachowaniu stanu
równowagi między jej wewnętrznym rozwojem, opartym na
rodzimych wartościach a ochroną przed niepożądanymi
wpływami
i jednoczesną
internalizacją
elementów
niesprzecznych.
Ważnym czynnikiem bezpieczeństwa kulturowego jest prowadzenie
zagranicznej polityki kulturalnej, obliczonej z jednej strony na promocję własnej
kultury i kraju, z drugiej na tworzenie sprzyjających warunków zewnętrznych dla
jej rozwoju. Tak pojęte bezpieczeństwo kulturowe jest ściśle związane z polityką
wewnętrzną i zagraniczną państwa oraz polityką i strategią bezpieczeństwa
narodowego (Domenach,1992, s. 95).
Uwarunkowania kryzysu kulturowego Unii Europejskiej
Wpływ uwarunkowań kulturowych na bezpieczeństwo międzynarodowe
jest uwzględniany w koncepcjach strategicznych sojuszy wojskowych i
organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego. Polem do badań z zakresu
wpływu kultury na stosunki międzynarodowe jest regionalizm, a więc taki układ
stosunków międzynarodowych, gdzie szeroko pojęte czynniki kulturowe, a w
praktyce rozszerzone do wymiaru cywilizacji, wywierają ogromny – jeśli nie
decydujący – wpływ na wszystkie aspekty życia narodowego i
międzynarodowego. Wiąże się to oczywiście z samym sensem i istotą pojęcia
cywilizacji, co doskonale zauważyli twórcy Karty NZ, którzy dostrzegli
zależność między zachowaniem bezpieczeństwa międzynarodowego a
pogłębianiem ogólnoeuropejskiej tożsamości politycznej (Skrabacz, Sulowski,
2012, s. 123127). Regionalizm w zakresie bezpieczeństwa miał ważne
znaczenie nawet w okresie zimnej wojny, gdy dominowały w układzie
globalnym dwa wrogie systemy, natomiast jego czynnik uległ wzmocnieniu po
rozpadzie ZSRR. Upadek komunizmu, dezintegracja Związku Radzieckiego i
koniec zimnej wojny zmieniły wiele w polityce światowej, gospodarce i
stosunkach międzynarodowych o podłożu kulturowym. Kiedy upadły bariery
polityczne, ideologiczne i handlowe, świat skierował się znowu w kierunku
liberalizmu, który sprawdził się jako skuteczny model polityczno-gospodarczy
(Ziaja, 2008, s. 2225; Buchman, 2010, s. 89; Kukliński, Pawłowski, 2010, s.
134137). Przyspieszył też gwałtownie proces globalizacji i to na wszystkich
możliwych płaszczyznach. Triumf Zachodu zbiegł się jednocześnie z nowymi
możliwościami politycznego i informacyjnego oddziaływania mediów i
Internetu. Upadek komunizmu, przywrócenie niezależności i suwerenności
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politycznej, napływ informacji i kulturowych wzorców z Zachodu spowodował
ożywienie zainteresowania własną historią, etnicznością i religią.
Dziś możemy więc mówić o europejskim, ale i euroatlantyckim systemie
bezpieczeństwa, a także panamerykańskim systemie bezpieczeństwa (Fiszer,
2013, s 132133). System bezpieczeństwa, choć trudno go określić jednym
słowem, dotyczy zarówno obszarów militarnych, jak i pozamilitarnych.
W odniesieniu do roli kultury w stosunkach międzynarodowych wyodrębniona
została osobna ich płaszczyzna – odrębna sfera rozwoju tych stosunków
zarówno w aspekcie społecznym, jak i stosunków międzypaństwowych. Są to
międzynarodowe stosunki kulturalne. Odnoszą się do interakcji państw, grup
społecznych oraz kontaktów ludzi – jednostek, do jakich dochodzi przez granice
państw, a których przedmiotem jest kultura (Lucas, 2008, s. 76).
Przedmiotem naszego zainteresowania pozostawać będzie wszystko to,
co dotyczy związków kultury, bezpieczeństwa UE oraz zmian w nich
zachodzących. Na ogromny wzrost znaczenia czynników kulturowych w
polityce międzynarodowej i w polityce państw unijnych zwraca uwagę Zbigniew
Brzeziński.3 Zdaniem amerykańskiego politologa dzisiaj skuteczną polityką może
być tylko efektywna współpraca między głównymi grupami państw bliskich
kulturowo, i zarazem podobnie myślących. Widać, że polityczne działania
większości ludzi na całym świecie są motywowane nie tylko przez osobiste
frustracje, ale przez różne resentymenty kulturowe, religijne i etniczne. Zdaniem
Z. Brzezińskiego potęgi Zachodu nie da się odbudować bez silnej Europy, gdyż
to Europa jest kluczowym elementem Zachodu. Współpraca między Ameryką a
„Starym Kontynentem” musi stanowić trzon naszej cywilizacji, bo inaczej
Zachód będzie tracił swą moc. Europa potrzebuje większej integracji
politycznej. Słowa Z. Brzezińskiego ukazują potęgę czynników kulturowych we
współczesnym świecie owładniętym procesem globalizacji, a więc ujednolicenia i
uniwersalizacji, mechanizmami tworzenia kultury globalnej. Jednak skutki tego
procesu dla świata i dla stosunków międzynarodowych nie są jednorodne. Nie są
też jednolicie dobre i jednolicie złe. Na tym tle zrodziły się dwie teorie S.
Huntingtona (Huntington, 1993, s. 51) i F. Fukuyamy (Fukuyama, 1992, s.
287300), w których czynniki kulturowe odegrały ważną, jeśli nie
pierwszoplanową rolę.
Ze słów Z. Brzezińskiego, który jak widać podziela obawy Huntingtona,
wynika, że proces globalizacji będzie prowadził do dziwnej bifurkacji
jednoczesnej integracji i dezintegracji. Integracja może dotyczyć ekonomii,
finansów i handlu międzynarodowego (czego dobrym przykładem jest UE), z
kolei dezintegracja może być przedmiotem podziału (utrwaleniem podziałów)
3

Polacy nie czują się Europejczykami, wywiad z Z. Brzezieńskim, Rzeczpospolita z 5.04.
2013 r.
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zglobalizowanego świata na grupy cywilizacyjne (odwieczny problem asymilacji
uchodźców z rdzennym otoczeniem w polityce UE), choć z nową metakulturą,
globalną kulturą konsumencką. W swym głównym nurcie kultura, dzięki
medialnym możliwościom współczesnego świata, ukierunkowana jest raczej na
efekt konsumpcji niż duchowej kontemplacji, tworzeniu wartości
intelektualnych czy budowaniu tożsamości. Dlatego często nazywana jest kulturą
konsumencką i utożsamiana bywa z wartościami przede wszystkim rynkowymi.
Procesy te są możliwe tylko dzięki mediom, masowej informacji, reklamom oraz
Internetowi. Sprzyjają temu także bezpośrednie kontakty ludzi, wyjazdy
turystyczne i podróże służbowe, czyli szybkie przemieszczanie się. Jest to przede
wszystkim produkt ostatnich dekad i rozwoju świata po zimnej wojnie (Mead,
2000, s. 7; Mead, Schwartz, 1965, s. 329).
Kultura jest jedną z najważniejszych, obok handlu i finansów
(ekonomii), płaszczyzn szybkiego postępu globalizacji. Jako skutek wielu
czynników – nowych możliwości audiowizualnych, Internetu, swobody
przemieszczania się przez granice, a także procesów deregulacji w handlu
międzynarodowym, dochodzi w świecie do bezprzykładnej dyfuzji zjawisk
i produktów kulturowych. Zjawiska dyfuzji kultury masowej prowadzą do
powstania szerszej płaszczyzny kulturowej, która coraz częściej nazywana jest
kulturą globalną, związaną z Zachodem, nacechowaną liberalną demokracją i
komercjalizacją życia (Fornet-Betancourt, 2002). Wszystko to następuje w
otoczce komputerowego i medialnego slangu języka amerykańsko-angielskiego.
Pod naporem tych produktów nowej kultury handlowej zaczęły ulegać erozji
lokalne tradycyjne wartości i tożsamości. Reakcje były różne  od adaptacji,
przez częściową adaptację,4 hybrydyzację czyli koadaptację, aż po tworzenie się
swoistego dualizmu kultur.5
4

Nawet jednak w państwach islamskich, istnieje duże zróżnicowanie reakcji – od
całkowitego odrzucenia, do selektywnej akceptacji. W najbardziej chyba ortodoksyjnym z
tych państw, zachowującym jednocześnie poprawne i formalnie przyjazne stosunki ze
Stanami Zjednoczonymi, Arabii Saudyjskiej też można spotkać przejawy obecności kultury
globalnej, wchodząc do wielkich galerii, zbudowanych i nazywanych nomen omen na wzór
amerykański – mall’ach. Jest to dowód, że nawet w tym odizolowanym świecie ortodoksja
ustępuje pola komercji. Problemem jest jednak nie tyle odrzucenie kulturowych skutków
globalizacji, co aktywny opór przeciw nim. To właśnie w takich warunkach, niekiedy jako
skutek oporu, niekiedy zaś jako efekt instrumentalnego potraktowania, rodzą się postawy
typu „Dżihad”, z całym arsenałem środków przeciwdziałania obcym wpływom, z aktami
terrorystycznymi włącznie. Znacznie częstszym przypadkiem, a właściwie procesem, jest
selektywna adaptacja kultury konsumenckiej, zwłaszcza jej najbardziej zewnętrznych
objawów, np. materialnych gadżetów, muzyki, filmów, mody i sposobu ubierania się, kuchni
itp. Jest to przede wszystkim internalizacja takich produktów i wartości, które nie mają
charakteru transformacyjnego i nie mają wpływu (a jeśli tak to minimalny) na tożsamość
kulturową, a ich charakter jest modyfikacyjny, niekiedy także modernizacyjny. Intensywność
takiego procesu, a także jego długotrwałość może prowadzić do hybrydyzacji, czyli
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Podobny mechanizm dualizmu kulturowego działa także w przypadku
styku z kulturą globalną. W obu przypadkach państwa uchodźczego (imigracji),
zwłaszcza te, dla których zjawisko multikulturowości i multietniczności jest
faktem stosunkowo nowym, mają z tym dużo problemów. Warto tu
przypomnieć niepokoje i rozruchy na tle kulturowo-etnicznym, jakie miały (i
periodycznie mają) miejsce na obrzeżach Paryża i innych miast francuskich, a
także w Londynie.6 Problem ten jest złożony i jest on związany ze stopniem
synchronizacji polityki uchodźczej z polityką antyterrorystyczną państwa,
stopniem poszanowania praw człowieka i to zarówno w odniesieniu
jednostkowym, jak i – co w tym przypadku jest jeszcze ważniejsze – społecznym
oraz zbiorowym, dotyczącym mniejszości i grup etnicznych, religijnych,
rasowych. Możliwości w tym zakresie pokazują, jak praktyki unijne są różne. Od
próby asymilacji z uznaniem części praw, aż po pluralizm etniczny i politykę
równego traktowania z poszanowaniem praw mniejszości i odmiennej
etniczności, wyznaniowości i kulturowości (Oleksiewicz, 2018, s. 136150).
Niebagatelną
sprawą
dla
bezpieczeństwa
narodowego
i międzynarodowego jest też percepcja zagrożeń. Problem historycznie
ukształtowanych różnych wzorów i praktyk w zakresie kultury strategicznej jest
o tyle skomplikowany, że nawet uświadamianie jej typów i różnic nie powoduje,
że w podobnych okolicznościach aktorzy międzynarodowi będą zachowywać się
przewidywalnie (Malinowski, 2003, s. 2225). Należy je jednak badać, gdyż te
zróżnicowane uwarunkowania historyczno-kulturowe, jak słusznie podkreśla
koadaptacji kultur. Powstają jakby zmutowane, eklektyczne formy nowej kultury, które nie
tyle niszczą lokalne formy, co je zniekształcają, dając trudny do przewidzenia efekt, niekiedy
ciekawy, niekiedy szkodliwy dla etniczności i tożsamości.
5
Ten najczęściej spotykany typ reakcji okazuje się obecny niemal w każdym punkcie globu.
Dużą rolę w kształtowaniu takich postaw ma wykształcenie i charakter pracy. Elity
intelektualne, ludzie władzy i biznesu (szczególnie sektor usług), młodzież (zwłaszcza
studenci) uczestniczą jako konsumenci w głównym nurcie kultury globalnej, napływającej
do kraju zamieszkania różnymi kanałami, jednocześnie zaś w domu, w swoim środowisku, w
rodzinach, zachowują własne zwyczaje, pielęgnują tradycje, wyznają właściwe dla lokalnej
kultury i religii wartości. Są pomostem między dwoma porządkami, dwoma światami
różnych wartości, wzorów i symboli. Dotyczy to także krajów, a zwłaszcza miast o dużych
skupiskach imigracyjnych i środowisk wielokulturowych. Najbardziej typowym przykładem
są Londyn i Paryż, gdzie nadal wielkie grupy etniczne – hinduskie, arabskie, pakistańskie
czy tureckie – żyją niekiedy od dwóch lub więcej pokoleń w skupiskach własnej etniczności
i kultury, będąc jednocześnie konsumentem kultury ogólnonarodowej.
6
Odmienności kulturowe mogą też stanowić swego rodzaju barierę dla wzajemnego
zrozumienia celów i zamierzeń, czego konsekwencją nie musi być atak terrorystyczny.
Źródłem pogłębienia tych napięć może być również fakt, że odmienności kulturowe są
często wykorzystywane jako karta przetargowa w razie ewentualnego konfliktu, gdy tak
naprawdę źródła rzeczywistych powodów ich rywalizacji są zupełnie inne (Snyder, 2003;
Madej, 2007, s. 86).

- 163 -

Oleksiewicz, I., 2020. Kryzys kulturowy Unii Europejskiej czy wzrost bezpieczeństwa
tożsamości kulturowej Europejczyków?, Przegląd Geopolityczny, 33, s. 155-172.

Jerzy Stańczyk (2009, s. 7787), mają wpływ na postrzeganie przez narody
otoczenia międzynarodowego państwa oraz jego pozycji i roli międzynarodowej.
Przystawalność kultury opartej na podobnych wartościach, wzorcach i normach,
związanych także z kulturą polityczną, staje się równie ważnym czynnikiem
spójności i efektywności sojuszy polityczno-wojskowych, tak jak
interoperacyjność i standaryzacja struktury dowodzenia i organizacji wojsk,
sprzętu i uzbrojenia. Zbyt wielkie różnice w jej treści i przejawach mogą
współpracę w sojuszu wojskowym utrudnić, a nawet uczynić ją niemożliwą.
Przesłankami tymi kierowała się także Unia Europejska, przyjmując w
2003 r. Europejską strategię bezpieczeństwa, w której zwrócono uwagę na
konieczność budowy wspólnej europejskiej kultury strategicznej, jako warunku
zbudowania ESDP/WPBiO, a także w szerszym kontekście, we współpracy ze
Stanami Zjednoczonymi – jako czynnika poprawy stosunków transatlantyckich
(Europejska…, 2009). Problematyka ta pozostaje w centrum zainteresowania
przede wszystkim analityków zagadnień bezpieczeństwa. Niektórzy z nich
twierdzą, że Unia Europejska już od szczytu francusko-brytyjskiego w SaintMalo, po decyzjach Rady Europejskiej w Helsinkach w grudniu 1999 r.
(Decyzja…, 2002), w związku z wejściem w życie Traktatu Amsterdamskiego, już
dopracowała się własnej kultury strategicznej (Heusgen,2005, s. 29; Zięba, 2008,
s. 75; Biava i in., 2011, s. 4-7). Elementami kultury strategicznej UE, w opinii
Ch. Heusgena (2005, s. 30-31) są:
 gotowość Unii do zaangażowania globalnego. UE zdaje sobie
sprawę, że takie zagrożenia jak terroryzm, proliferacja broni
masowego rażenia, kryzysy regionalne, słabe i upadłe państwa,
zorganizowana przestępczość, nawet jeśli rodzą się daleko,
zagrażają także Unii. Dlatego też UE wysłała misję wojskową do
Konga w 2003 r., a w 2004 r. obserwatorów wojskowych do
Darfur w Sudanie oraz specjalnych wysłanników na Bliski
Wschód, do Afryki, Afganistanu i na Południowy Kaukaz;
 Unia Europejska powinna być gotowa do stosowania (w ramach
WPBiO) – przy rozwiązywaniu kryzysów – różnych narzędzi i
powinno to świadczyć o sile i specyfice jej kultury strategicznej.
Żaden współczesny kryzys nie może być rozwiązany przy
zastosowaniu tylko środków militarnych. Unia ma do swej
dyspozycji polityczne i dyplomatyczne środki, fundusze
pomocowe i rozwojowe, a także cywilne i wojskowe
instrumenty;
 Unia Europejska powinna reagować odpowiednio wcześnie na
wyłaniające się kryzysy. Zapobieganie kryzysom (Conflict
Prevention) stało się od 2001 r. jedną podstaw WPBiO, a do tego
celu została powołana komórka cywilno-wojskowego
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planowania UE. Działając w tym zakresie, Unia angażowała się
w zapobieganie różnym konfliktom (lub ich eskalacji), w tym na
obszarze dawnej Jugosławii (w Republice Macedonii oraz
w rozmowach na temat nowych struktur dawnej Jugosławii), a
także w Iranie, w celu zapobieżenia wejścia w posiadanie przez
ten kraj broni nuklearnej;
 Unia Europejska powinna być gotowa do szybkiego reagowania
w razie otwartych kryzysów. Krytykowana za opieszałość decyzji,
w ostatnich latach UE zmieniła struktury, wraz z
wprowadzeniem urzędu wysokiego przedstawiciela do spraw
polityki zagranicznej, przekształconego po Traktacie Lizbońskim
w urząd komisarza do spraw zewnętrznych UE oraz
ustanowieniem Komitetu Polityki i Bezpieczeństwa (i innych
instytucji). Zmieniono także procedury podejmowania
i implementowania decyzji, znacznie je usprawniając. Powołanie
Sił Szybkiego Reagowania, tworzenie „Grup Bojowych”, będzie
służyć szybkiemu reagowaniu, o czym świadczy sprawnie
przeprowadzona misja UE w Kongo, w 2003 r., pod nazwą
„Artemida”, a także wiele innych misji o charakterze
wojskowym;
 Unia Europejska powinna być gotowa, aby w razie potrzeby
interweniować zdecydowanie i uderzeniowo. Co prawda, jak już
była mowa, siła militarna nie wystarcza do rozwiązywania
kryzysów, ale niekiedy jest ona gwarancją pomyślnego
rozwiązania. Obecnie UE dysponuje coraz większymi
zdolnościami obronnymi, a tworzenie sił szybkiego reagowania,
grup bojowych, jednostek i instytucji planowania i zarządzania, w
tym Europejskiej Agencji Uzbrojenia, przyjęcie własnej
Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, wszystko to wzmacnia
potencjał wojskowy i zdolności obronne Unii.
Nie można jednak zakładać, że jakikolwiek system chłonie kulturę
globalną, nawet w tych państwach, które z zasady są kulturowo i ekonomicznie
otwarte. Najlepiej widać to na przykładzie Francji, która jednak wprowadziła
dość restrykcyjną politykę w zakresie ochrony własnej kultury, w tym ochrony
języka francuskiego przed niepożądanymi wpływami języka angielskiego.
Jednym z pól walki z napływem masowej kultury, zwłaszcza amerykańskiej, jest
we Francji Internet – dominacja w nomenklaturze internetowej słownictwa
anglojęzycznego, z którym Francuzi raczej z miernym skutkiem usiłują na różne
sposoby walczyć, tłumacząc wszystkie anglojęzyczne terminy na francuski.
Reakcją skrajną, będącą niejako na przeciwnym biegunie akceptacji, jest
odrzucenie kultury globalnej. Reakcje takie, a najczęściej wynikają one z polityki
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państwa, mają miejsce w kulturach represywnych lub filozoficznie i mentalnie
oddalonych od Zachodu. W decydującym stopniu zależy to od siły i wpływów
religii na danym obszarze, która stara się regulować wszystkie sfery i fazy życia
człowieka, zarówno w jego jednostkowym, jak i społecznym wymiarze (Jemioło,
2001, s. 68).
Warto zatem postawić pytanie parafrazując Thomasa L. Friedmana
(2016, s. 258264), czy powodem zaistniałej sytuacji  kryzysu bezpieczeństwa
kulturowego Unii Europejskiej  nie jest właśnie ów „amerykański imperializm
kulturowy”, co do którego wielu ludzi wypowiadało opinie, że jeśli nie podejmie
się poważnych działań to „moloch globalizacji z amerykańską twarzą w ciągu zaledwie
kilkudziesięciu lat zniszczy kulturalną, ekologiczną i zoologiczną różnorodność, w tym
Europy, która potrzebowała milionów lat ewolucji, żeby się wykształcić?”.
Wnioski końcowe
W powszechnym odbiorze, kultura globalna ma z założenia leczyć
z nacjonalizmu i etnocentryzmu. Jako alternatywę wskazuje się fundamentalizm
prowadzący do dżihadyzmu. Warto zauważyć, że obraz nie jest tak
jednoznaczny. Jak uważa Douglas Kellner (2009, s. 379381) globalizacja w
kulturze jest postrzegana jako proces standaryzacji, w ramach którego
zglobalizowane media i kultura konsumencka penetrują świat, prowadząc do
unifikacji i homogenizacji, dodając blasku i wynosząc na światło nudną
masowość i uniwersalizację. Ma to jednak swoje dobre i złe strony,
przekładające się i na rozwój i na regres. Spotyka się z przychylnością i jawnym
oporem, gdyż miesza stare i tradycyjne wartości z nowymi, prowadzi do
hybrydyzacji, jest innowacyjne i zarazem destrukcyjne. Reakcje środowisk i
kultur lokalnych na napływ kultury globalnej mogą być zróżnicowane. Młodzież
akceptuje ją chętniej i w zasadzie na całym obszarze globu, starsze pokolenia
natomiast wyrażają sprzeciw nawet w państwach, które nadają ton tej nowej
kulturze opartej na współistnieniu z ekonomią. Z większą dozą akceptacji
reagują elity intelektualne i kręgi biznesowe, a także klasa średnia. To w tych
kręgach najłatwiej wykreować człowieka o mentalności globalnej. Decydujący
wydaje się wpływ religii, która – jak w przypadku islamu – dąży do regulacji
wszystkich dziedzin życia, nie tolerując żadnej duchowej konkurencji. To na tej
linii dochodzić może najczęściej do opisanego przez Huntingtona zderzenia
kultur.
Duże znaczenie w procesie tworzenia się kultury globalnej przypisywane
jest wpływom nowoczesnej techniki i technologii, a zwłaszcza komputerom,
Internetowi i technologiom komunikacji. Kultura globalna obejmuje proliferację
technologii medialnych. W tym samym czasie coraz więcej ludzi wchodzi do
globalnej sieci komputerowej, gdzie nieustannie krążą po świecie idee,
informacje i wyobrażenia przekraczając granice czasu i przestrzeni. Źródłem tak
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pojętej kultury globalnej są więc wytwory kultury masowej, zwłaszcza te, które
stają się symbolami, fake news, przedmiotem handlu, a informacja o tym dzięki
nośnikom nowoczesnej komunikacji – mediom i Internetowi staje się
natychmiast dostępna w każdym punkcie globu. Może to być produkt kultury
materialnej  tak była nim nowa generacja telefonów komórkowych iPhone,
nowy film lub serial hollywoodzki, nowy taniec i musical. Im bardziej produkty
takie trafiają w gust przeciętnego, a więc masowego odbiorcy, tym lepiej, bo to
oznacza, że lepiej się sprzedadzą. Kultura taka i jej produkty nie są dobrami
wartościującymi, niewiele mają wspólnego z kulturą symboliczną, nie budują też
tożsamości choć mogą na nią oddziaływać, wywołując różne reakcje w kulturach
lokalnych, tym bardziej, że pochodzą z ośrodków najsilniejszych, co nie
oznacza, że tylko z Ameryki. Są to także seriale latynoskie, coraz częściej filmy
Bollywood, a nawet wzorce płynące z nowych centrów światowych, Azji
Południowo-Wschodniej, Dalekiego Wschodu, bogatych emiratów znad Zatoki
Perskiej.
Wbrew tym pozytywnym, wolnościowym zmianom świat stoi jednak w
obliczu wyzwań będących pochodną postępu cywilizacyjnego, który w
procesach globalizacji i uniwersalizacji często wpływa na powstawanie
negatywnych zjawisk uniformizacji kultury czy likwidowania odrębności
kulturowych.
Cóż więc może, a właściwie powinna robić Unia Europejska? Przede
wszystkim, stosownie do swych atrybutów, oddziaływać na globalizację, tak by
nie pozostawiać jej siłom rynku czyli głosić wartości, w które Europa wierzy. W
tym celu musi nadal zwiększać oddziaływanie polityczne i gospodarcze, będąc
zarazem partnerem i konkurentem Stanów Zjednoczonych, co nie jest prostym
rozwiązaniem. Powinna również rozwijać wiarygodne instrumenty
pozamilitarne, pozwalające działać autonomicznie w sytuacjach zagrożeń, takich
jak kryzys uchodźczy, COVID-19, a także po to, by bronić swoich interesów w
świecie. I to w sposób systemowy i zintegrowany, a nie od przypadku do
przypadku. Musi więc być producentem bezpieczeństwa zewnętrznego
(zarówno pozamilitarnego jak i militarnego), a nie tyko wewnętrznego.
Zapewnienie bezpieczeństwa kulturowego w dobie globalizacji jest
zadaniem bardziej złożonym niż w okresie zimnej wojny. Jednak nowe
zagrożenia, zwłaszcza terroryzmem, cyberterroryzmem i bioterroryzmem, mogą
bardziej skomplikować życie narodów i stosunki międzynarodowe. Nie zniszczą
Zachodu, ale wprowadzają spustoszenie. Niezbędne jest więc nowe myślenie w
sprawach bezpieczeństwa kulturowego, także euroatlantyckiego. Należy podjąć
wysiłek zbliżenia kultury strategicznej partnerów po obu stronach Atlantyku.
Rosnące zagrożenie ze strony aktorów niepaństwowych, wymagać
będzie uwzględnienia tego w prawie międzynarodowym i strukturach
bezpieczeństwa międzynarodowego, takich jak: ONZ, NATO, OBWE, WPBiO.
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Niezbędna staje się efektywna współpraca wywiadów, cywilnych i wojskowych.
Unia Europejska nie ma innego wyjścia, jak coraz szybciej rozwijać WPBiO,
wyposażoną w skuteczne zdolności obronne. Im bardziej będzie ona polityką
wspólnotową, tym jej efektywność i koordynacja będzie większa.
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The European Union's cultural crisis or the increase in the security of
Europeans' cultural identity?
In connection with the lack of barriers preventing the penetration of cultures in
the European Union and beyond, the question arises about the ability of Member States
(but also social and ethnic groups) to protect their own cultural identity. Openness to the
world threatens cultural security on the one hand, and on the other hand promotes the
development of culture by internalizing foreign values not contradictory to their own
identity. The problem of creating mechanisms that preserve sui generis the golden mean
(if at all possible) between cultural security and the crisis is also becoming important
from the point of view of national and international security.
The research goal of this article is to answer the question asked in the title.
Achieving this goal requires presenting the conditions that led to the cultural crisis in
Europe, and its cause-and-effect analysis. This will allow the formulation of conclusions
regarding regional policy pursued by the European Union.
Key words: cultural security, culture, cultural crisis, European Union.
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SOWIECKIE ŹRÓDŁA
WSPÓŁCZESNEJ WOJNY KULTUROWEJ

Określenie „wojna kulturowa” w jego aktualnym znaczeniu zostało
upowszechnione w literaturze politologicznej, geopolitycznej, socjologicznej i
kulturoznawczej w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku, szczególnie w Ameryce.
Wcześniej było ono używane m.in. w XIX wieku w Niemczech (Kulturkampf) i w
latach 60-tych XX wieku w państwach zachodnich, ale w nieco innym znaczeniu
(Hunter, 1992; Hartman, 2015). Pojawienie się wojny kulturowej zbiegło się w
czasie z rozpadem ZSRS oraz zakończeniem „zimnej wojny”. Nie oznacza to
jednak, że wojna kulturowa zajęła miejsce „zimnej”. W stosunkach
międzynarodowych „zimna wojna” zastąpiona została przez huntingtonowskie
„zderzenie cywilizacji”, zaś wojna kulturowa jest odpowiednikiem dawnej
rywalizacji ideologicznej między Wschodem i Zachodem. Celem Sowietów
reprezentujących Wschód było zaprowadzenie sowieckiego ustroju na całym
świecie (jak mówiły słowa znanej pieśni: gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki ród),
zaś Zachodowi, który opowiadał się za ideologią liberalną, chodziło głównie o
upowszechnianie wolnego handlu i demokracji. Rywalizacja ideologiczna, jak
wiadomo, miała miejsce nie tylko między dwoma blokami politycznomilitarnymi, ale także wewnątrz państw zachodnich, w których różne warianty
marksizmu propagowane na uniwersytetach i w lewicowych mediach, były (i są
nadal) obecne w programach dużych partii politycznych. Zakończenie „zimnej
wojny” oznaczało formalne bankructwo ideologii marksistowskiej
reprezentowanej przez Moskwę, dlatego rozpętując wojnę kulturową,
przeciwnicy konserwatyzmu i gospodarczego liberalizmu musieli znaleźć sobie
inne podstawy ideowe niż marksizm-leninizm. Sytuacja nie była łatwa, bo
wcześniej kompromitacji doznały inne formy komunistycznej ideologii (np.
maoizm), a nieliczne państwa egzystujące uparcie w komunistycznej ortodoksji
(Korea Pn., Kuba) nie stanowią raczej przykładów godnych naśladowania. W
sukurs przyszli naukowcy reprezentujący najbardziej znane uczelnie, którzy
podsunęlizwolennikom postępu takie idee jak prawa mniejszości, równość płci,
wykluczenie społeczne (socialexclusion), feminizm, sprawiedliwość ekologiczna
(environmentaljustice), sprawiedliwość społeczna, itp. Rolę jaką w wojnie
ideologicznej poprzedniego okresu pełniłyklasy wyzyskiwane przez kapitalistów,
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czyli robotnicy i chłopstwo, przejęli przedstawicieleprześladowanych
mniejszości rasowych, etnicznych, religijnych, seksualnych, grupy społeczne o
niższej pozycji ekonomicznej, dyskryminowane przez patriarchalny system
kobiety, czy też niszczony przez kapitalizm klimat, przyroda, albo Matka Ziemia,
czyli Gaja. W obronie ich wszystkich, a przeciwko cywilizacji opartej na
chrześcijaństwie, prawie naturalnym i konserwatywnym przywiązaniu do
uniwersalnych wartości,takich jak prawda i dobro, toczą zwolennicy postępu
współczesne wojny kulturowe.
Związek Sowiecki wprawdzie przestał istnieć, a zwolenników
marksizmu-leninizmu jest coraz mniej, ale komunistyczny koszmar który
kosztował życie milionów ludzi, nie dobiegł bynajmniej końca swoich dziejów.
Aż trudno w to uwierzyć, ale obecnie w Niemczech wznosi się pomniki na cześć
Marksa, a także jednego z największych komunistycznych zbrodniarzy jakim był
Lenin. Elementy marksizmu obecne są w filozofiach neomarksistowskich
popularnych na zachodnich uniwersytetach, a spadkobierczyni Związku
Sowieckiego – Federacja Rosyjska nie zamierza bynajmniej wyrzekać się
dawnych imperialnych dążeń. Cele i metody dawnego KGB (Komitet
Bezpieczeństwa Państwa) przejęła jeszcze potężniejsza od niego FSB (Federalna
Służba Bezpieczeństwa). Liczne udokumentowane wydarzenia ostatnich dekad
pozwalają na stwierdzenie, że FSB prowadzi szeroko zakrojoną operację
dywersyjną w wielu krajach zachodnich, mającą na celu ich osłabienie i
doprowadzenie do przewrotu ideologicznego, sytuacji kryzysowej i upadku. W
operacji tej stosowane są zapewne także metody przejęte od sowieckiego KGB.
O tym, jakie to są metody, dowiadujemy się z wypowiedzi byłych sowieckich
szpiegów i propagandzistów. Jednym z nich był Jurij Bezmienow. Okazuje się
więc, że zakończenie „zimnej wojny” w momencie rozpadu Związku
Sowieckiego ogłoszone zostało przedwcześnie, przynajmniej w odniesieniu do
jej pozamilitarnego aspektu. Współczesna Rosja nie chce pogodzić się z utratą
pozycji supermocarstwa i stara się oddziaływać na społeczeństwa zachodnie,
dążąc do ich osłabienia i najwyraźniej licząc na ich rychły upadek na skutek
nabrzmiewających konfliktów wewnętrznych. Wiedząc, że doścignięcie Zachodu
pod względem ekonomicznym i technologicznym nie jest możliwe, ucieka się w
swojej działalności do innych, o wiele tańszych, ale bardzo skutecznych
środków, zwłaszcza do dywersji ideologicznej. Trwające w najważniejszych
państwach Zachodu wojny kulturowe to nic innego jak efekt tejże dywersji. Fakt
ten jest coraz częściej podnoszony w zachodnich mediach, ale wciąż jest za
mało obecny w powszechnej świadomości, zwłaszcza w Polsce. Zadaniem
również „Przeglądu Geopolitycznego” jest poprawa sytuacji w tym zakresie.
Jurij Aleksandrowicz Bezmienow (1939-1993) był sowieckim szpiegiem
działającym w latach 60-tych XX wieku na zlecenie KGB, formalnie będąc
dziennikarzem pracującym dla moskiewskiej agencji prasowej Novosti.
Wykształcenie zdobywał w Instytucie Języków Wschodu w Moskwie.
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Przebywając w Indii w 1970 roku zbiegł do Kanady, a następnie do Stanów
Zjednoczonych, gdzie opublikował swoje doświadczenia w Love Letters to
America pod pseudonimem Tomas David Schuman (Schuman, 1984). W
publikacji tej wyraził swoją prośbę do Amerykanów, aby w imię uratowania
Ameryki, poważnie potraktowali jego przestrogi i podjęli działania mające na
celu obronę przed sowiecką dezinformacją. W swoich wypowiedziach
udostępnionych na portalu YouTube ujawnił kulisy działalności KGB oraz
wyjaśnił cele i metody działania tej osławionej instytucji. Poniżej zamieszczony
jest zapis pouczającego wykładu pt. Jak napaść na państwo?, dotyczącego
sowieckich
metod
prowadzenia
dywersji
ideologicznej
(https://www.youtube.com/watch?v=lWIpFvGrNak).
Jurij A. Bezimienow – „Jak napaść na państwo?”
Przewrót ideologiczny jako główny cel działań dywersyjnych
Zgodnie z zapisami zawartymi w słownikach i kodeksach, dywersja
oznacza działanie zmierzające do zniszczenia religii, ustalonego porządku,
ustroju lub gospodarki wrogiego państwa. Wielu ludziom kojarzy się ona ze
szpiegostwem lub sabotażem, polegającym na wysadzaniu mostów,
wykolejaniu pociągów, czy podkładaniu bomb, albo z wykradaniem przez
KGB tajnych informacji, jak w hollywoodzkich filmach szpiegowskich.
Stereotyp zgodnie z którym głównym celem dywersyjnym KGB jest np.
wykradzenie planów najnowocześniejszego odrzutowca by umocnić
kompleks zbrojeniowy Związku Sowieckiego, utrwalany przez producentów
filmowych, profesorów politologii i tzw. ekspertów sowietologów, ma bardzo
niewiele wspólnego z rzeczywistością.Prawda wygląda zupełnie inaczej.
Jeżeli zsumujemy całość czasu, pieniędzy i zasobów ludzkich, które Związek
Sowiecki, a w szczególnie KGB, angażuje poza ZSRS, to okaże się (dane te
oczywiście nie podchodzą ze statystyk FBI lub CIA), że szpiegostwo
pochłania tylko 10 do 15% pieniędzy, czasu i zasobów ludzkich, jakimi
dysponuje KGB. Cała reszta, czyli ponad 85% energii tej instytucji
przeznaczone jest na przygotowanie przewrotu ideologicznego. Znaczenie
dywersji w sowieckiej terminologii istotnie różni się od tego, podanego w
słownikach oxfordzkich. U Rosjan dywersja oznacza odwrócenie
uwagispołeczeństwa i decydentów obcego państwa od działalności
podejmowanej w celu jego zniszczenia poprzez przewrót ideologiczny.
Nie ma to nic wspólnego z tą romantyczną wizją szpiegostwa, z
wysadzaniem mostów czy wykradaniem mikrofilmów w puszcze po coca-coli.
Żadnych nonsensów w stylu Jamesa Bonda. Przewrót ideologiczny jest
działaniem jawnym i legalnym, które każdy, jeśli tylko zechce, może
zobaczyć na własne oczy. Działanie to jest zgodne z systemem prawnym
cywilizacji zachodniej, dlatego nie da się go ścigać jako przestępstwa! Jego
główną bronią jest bowiem manipulacja znaczeniami słów. Dla nas,
dywersant to ktoś, kto chce wysadzić w powietrze nasze mosty. Błąd!
Dywersant to student uczestniczący w programie wymiany między
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uczelniami, to dyplomata, aktor, artysta czy dziennikarz, którym sam do
niedawna byłem. Przewrotu ideologicznego nie da się jednak dokonać, gdy
przeciwnik nie zechce w nim uczestniczyć. Dobry przykład stanowi tutaj
historia Japonii. Do XX wieku Japonia tworzyła społeczność zamkniętą. Gdy
tylko obcy statek przybił do brzegów Japonii, wojska armii cesarskiej
grzecznie oznajmiały podróżnikom, że pobłądzili. Gdyby nie odpłynęli,
zginęliby. Dopóki Japonia nie dopuszczała do siebie obcych, nikt nie był w
stanie zachwiać jej kultury. Nie da się też obalić Związku Sowieckiego, bo
jego granice są szczelne i doskonale strzeżone, media są cenzurowane przez
władzę, społeczeństwo jest pod kontrolą KGB. I nic tu nie pomoże,nawet
najpiękniejsze wydania magazynów “Time” i “Ameryka” propagowane przez
ambasadę amerykańską w Moskwie. Nie obalicie Związku Sowieckiego,
ponieważ pisma te nigdy nie trafią do rąk obywatela sowieckiego. Cały
nakład zostaje wykupiony i trafia prosto do kosza. Aby przewrót
ideologiczny powiódł się, inicjator, agresor, dywersant musi otrzymać
odpowiedź zwrotną od celu swojego ataku. Ruch musi odbywać się w obu
kierunkach. Stany Zjednoczone spełniają ten wymóg. Brak jest natomiast
takiej odpowiedzi w przypadku Związku Sowieckiego.
Aby sięgnąć do genezy teorii przewrotu ideologicznego musimy
cofnąć się o 2500 lat. Człowiekiem, który sformułował wojenną strategię
małych kroków był chiński filozof Sun Zi. Był doradcą na kilku dworach
cesarskich w starożytnych Chinach. Po długiej medytacji stwierdził, że
najbardziej szkodliwym, barbarzyńskim i nieskutecznym instrumentem
polityki państwa jest wojna militarna. Dlatego prawdziwy sukces polityczny
państwa nie jest możliwy do osiągnięcia na polu bitwy. Szczytem
politycznego kunsztu jest bowiem zwycięstwo nad wrogiem bez prowadzenia
walki zbrojnej. Aby tego dokonać, należy niszczyć system wartości, na
których oparte jest wrogie społeczeństwo. Musisz to robić tak długo, aż wróg
zmieni swoje postrzeganie rzeczywistości tak dalece, że nie tylko nie
rozpozna zbliżającego się zagrożenia, ale też zaakceptuje system twoich
wartości, twoją cywilizację i twoje ambicje jako swoje własne. Zacznie
postrzegać swojego wroga, jeśli nie jako atrakcyjną, to przynajmniej
akceptowalną alternatywę, zgodnie z zasadą: “lepiej być czerwonym niż
martwym”. To jest ostateczny cel, a zarazem końcowy etap działalności
wywrotowej we wrogim kraju. Tak oto, dzięki strategii małych kroków
zwyciężysz wroga bez jednego wystrzału. Oto czym jest przewrót
ideologiczny. Taką jego definicję zna każdy student w szkole KGB i każdy
oficer w akademii wojskowej w ZSRS. Nie mam pewności czy taką wiedzę
udostępnia się amerykańskim oficerom, nie wspominając o studentach
politologii. Miałem trudności ze znalezieniem tłumaczenia dzieł Sun Zi w
bibliotekach uniwersyteckich w Toronto i Los Angeles. Wartość tej lektury
jest nie do przecenienia. Jest ona aplikowana wszystkim studentom w
ZSRS, a zwłaszcza tym, którzy myślą o zrobieniu kariery za granicą.
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I etap: demoralizacja
Przewrót ideologiczny do długi proces obejmujący cztery następujące
po sobie etapy, z których pierwszym jest demoralizacja. Nazwa mówi sama
za siebie. Ten etap musi trwać od 15 do 20 lat, po to, aby dokonać
demoralizacji wrogiego społeczeństwa. Dlaczego 15 do 20 lat? Dlatego, że
tyle czasu potrzeba na wyedukowanie jednego pokolenia studentów, na
ukształtowanie ich światopoglądu i osobowości. Odbywa się to poprzez
wywieranie wpływu za pomocą takich środków jak infiltracja, propaganda,
kontakt bezpośredni a także wielu innych działań, które opiszę później.
Środki te są skierowane jednocześnie na kilka dziedzin, które kształtują
społeczeństwo: religię, system edukacji, organizację społeczeństwa,
administrację państwową, wymiar sprawiedliwości, oczywiście wojsko, a
także relacje pracownik–pracodawca, czyli gospodarkę.
Taktyka przewrotu ideologicznego, o której mowa, bliska jest
japońskiej sztuce walki. Pozwala ona pokonać napastnika, który jest od nas
znacznie silniejszy. Jego cios byłby bardzo bolesny gdybyśmy znaleźli się w
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jego zasięgu. Gdy silniejszy napastnik zadaje cios, to niemądrze byłoby
próbować wytrzymać jego uderzenie. Chińska i japońska sztuka walki dżudo
podpowiada, jak w takiej sytuacji należy postąpić. Najpierw należy zejść z
linii uderzenia, a następnie złapać pięść napastnika i pociągnąć zgodnie z
linią ciosu, aż rozbije się on o ścianę. Jak więc tutaj wygląda sytuacja? W
zaatakowanym kraju, jak w każdym wolnym, demokratycznym
społeczeństwie, w sposób naturalny tworzy się ruch w wielu kierunkach.
Jak w każdym społeczeństwie istnieją też osobniki, stojące w opozycji do
większości. Na przykład, pospolici przestępcy, przeciwnicy polityki państwa,
wrogie elementy, osobniki psychotyczne nieakceptujące żadnych reguł. I w
końcu niewielkie grupy obcych agentów. Przekupnych, zindoktrynowanych,
zwerbowanych… W chwili, gdy poszczególne prądy w społeczeństwie obiorą
ten sam kierunek, będzie to właściwy moment, aby złapać je w ruchu i
pociągnąć, aż siła całego ruchu społeczeństwa powiedzie je do kryzysu. W
każdym społeczeństwie, w każdym kraju istnieją tendencje zmierzające w
przeciwnym kierunku do powszechnie przyjętych norm i zasad moralnych.
Wykorzystanie tych negatywnych tendencji jest głównym celem inicjatora
przewrotu ideologicznego. Nie stawiamy więc oporu przeciwnikowi.
Pozwalamy kontynuować ruch, a nawet pomagamy mu poruszać się w
kierunku, w którym zdąża, zwłaszcza w takich dziedzinach jak religia,
edukacja, struktura władzy, sfera pracownicza, prawo i porządek publiczny.
To są obszary poddane dywersji ideologicznej.
W przypadku religii oznacza to jej zniszczenie, ośmieszenie.
Zastąpienie jej najróżniejszymi sektami i kultami, których zadaniem jest
odciągnąć uwagę ludzi. Niech będą nawet najbardziej naiwne i prymitywne,
to nie ma znaczenia, chodzi o to, by wyznawane przez społeczeństwo
dogmaty religijne uległy stopniowemu zniszczeniu. Aby przestały
stanowić najwyższy cel religijny utrzymujący ludzi w kontakcie z Istotą
Najwyższą.
Zastąpić
powszechnie
szanowane
instytucje
religijne
organizacjami fałszywymi, aby odciągnąć uwagę ludzi od prawdziwej wiary,
na rzecz wielu różnych wyznań.
Edukacja: odstąpić od nauczania wiedzy konstruktywnej,
pragmatycznej, kompetentnej. Zamiast matematyki, fizyki, języków
obcych, chemii, uczyć o historii wojen prowadzonych przez konserwatystów,
o zdrowym odżywianiu, wpływie gospodarki na klimat, o budżecie
domowym, wychowaniu seksualnym, równości płci, o czymkolwiek, byle
dalej od systematycznej wiedzy.
W sferze życia społecznego dążymy do zamiany ustalonych tradycją
instytucji i organizacji społecznych, na organizacje sztucznie powołane.
Chodzi o to, by zabrać ludziom inicjatywę, pozbawić ich odpowiedzialności,
zniszczyć naturalne więzi łączące poszczególne osoby, grupy osób i całe
społeczeństwo i zastąpić je sztucznie utworzonymi biurokratycznymi ciałami
kontrolnymi. W miejsce życia społecznego i sąsiedzkiego powołać
instytucje pracowników społecznych. Ludzi, którzy będą służyć, właśnie,
komu? Społeczeństwu? Nie! Biurokracji. Główne zainteresowanie
pracowników socjalnych nie skupia się na twojej rodzinie. Nie na tobie. Nie
na społecznych relacjach między ludźmi, ale na wypłacie pensji od państwa
i to bez względu na wyniki ich pracy. Będą tworzyć najróżniejsze koncepcje,
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aby pokazać swoją przydatność wobec rządu i ludzi. To jest odejście od
naturalnych więzi społecznych.
Struktura władzy: organy administracji państwowej tradycyjnie
pochodzące z wyboru społeczeństwa lub wybranych reprezentantów
społeczeństwa, samozwańczo zastępowane mają być przez całkowicie
sztuczne twory. Różne zespoły ludzi, kolegia, których nikt nigdy nie
wybierał! Mimo, iż większość ludzi nie darzy ich miłością, to jednak one
istnieją. Jedną z takich grup są media. Kto ich wybrał? Od kogo
otrzymali tak wielką władzę? Prawie monopolistyczną władzę, z
pomocą której pustoszą nasze umysły. Kto dał im prawo decydować, co
jest dobre a co złe w dokonywanym przez ciebie wyborze prezydenta i jego
administracji? Kim oni do cholery są?! Spiro Agnew, znienawidzony przez
liberalną lewicę, uchwycił sedno rzeczy nazywając ich “kliką bezpłodnych
intelektualnie snobów”. Przekonani są o własnej wartości, lecz jest inaczej!
Obowiązuje ich zasada “bierny, mierny, ale wierny”. W głównych mediach, w
New York Times, Los Angeles Times, w głównych kanałach telewizyjnych,
nikomu nie zależy abyś był dobrym dziennikarzem. Chcesz pracować, bądź
przeciętny. Łatwiej przetrwasz. Masz wiernie służyć za 100 tys. dolarów
rocznie. I nie ma żadnego znaczenia czy jesteś dobry w tym, co robisz.
Przyklejasz do twarzy rutynowy uśmiech, stajesz przed kamerą i pracujesz.
W strukturze władzy następuje powolna erozja za sprawą jednostek i grup
ludzi, którzy nie posiadając ani kwalifikacji ani mandatu społecznego, chcą
utrzymać swoje pozycje.
Wymiar sprawiedliwości toczy powolny rozkład. Jeżeli porównamy
filmy fabularne sprzed 20–25 lat, z tymi najnowszymi to okaże się, że nowe
w przeciwieństwie do tych starszych ukazują policjanta, oficera armii
Stanów
Zjednoczonych
jako
osła,
wiecznie
niezadowolonego,
niezrównoważonego psychicznie paranoika. Przestępca natomiast ukazany
jest jako sympatyczny gość, swój chłop, popalający trawkę. W zasadzie to
dobry człowiek, który został skrzywdzony przez złe społeczeństwo.
Natomiast Pentagon z definicji izoluje się od społeczeństwa, maniakalnie
dążąc do wojny. Stosuje się uogólnienia, aby wzbudzić nienawiść,
podkopać zaufanie do instytucji, które nas chronią, pilnują prawa i
porządku publicznego, rozpowszechniają moralny relatywizm. Powolne
odstępowanie od podstawowych zasad moralnych sprawia, że przestępca
przestaje być traktowany jak przestępca - staje się stroną pozwaną. Nawet
jeśli zbrodnia zostanie mu udowodniona, to jednak ciągle są wątpliwości, na
jaką karę bandyta zasłużył. Jest przecież chrześcijańskie “Nie zabijaj!” O,
tak! Ale ta zasada obowiązuje tylko sędziów, natomiast mordercę już
niekoniecznie! Dlatego “nie morduj” powinno stanowić zasadę, a nie “nie
zabijaj”!
Sfera pracownicza: tutaj demoralizacja sprowadza się do zniszczenia
tradycyjnej umowy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Związki
zawodowe powstały 100 lat temu. Wówczas ich celem była ochrona
warunków pracy i praw pracowniczych łamanych przez pracodawców,
wykorzystujących swoją przewagę finansową. Obiektywnie rzecz biorąc,
początkowo ruch związkowy rzeczywiście dbał o pracownika. To co widzimy
obecnie, to jest proces negocjacji, który nie kończy się porozumieniem
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prowadzącym bezpośrednio do poprawy warunków pracy oraz podwyżek
wynagrodzeń. Za to, po każdym dłuższym strajku pracowników ubywa.
Nawet ten wystrajkowany 10% wzrost wynagrodzenia nie rekompensuje
inflacji i straty czasu. Mało tego! Z powodu strajku cierpią miliony ludzi.
Jeśli dziś zastrajkuje śmieciarz, to w miastach natychmiast tworzą się góry
śmierdzących śmieci, bo nie ma komu tego posprzątać. W Quebec, na
przykład, mieliśmy strajk elektrowni. W środku zimy! Można było sobie
odmrozić wszystkie części ciała. Odzyskali swoje wynagrodzenia? Nie,
przegrali! Kto skorzystał? Liderzy związków zawodowych. Jaka była
przyczyna strajku? Czy chodziło o poprawę warunków pracy? Nie,
oczywiście, że nie! A o co chodziło? Ideologia: trzeba było wykazać
nikczemność i nieudolność kapitalistów. Posłuszne masy pracownicze jak
owieczki poszły za tymi ludźmi tak, że nikt nie śmiał się wyłamać. Dlaczego?
Jeżeli nie posłuchają, to wiadomo, co się z nimi może stać... To wszystko
może, ale nie musi dziać się z inspiracji Związku Sowieckiego. Mogą to być
naturalne tendencje perfekcyjnie wyzyskiwane i eksploatowane przez
sowiecką machinę propagandową. Jak? Ilekroć związki zawodowe ogłoszą
strajk natychmiast mamy do czynienia z medialną propagandą, ideologiczną
retoryką: “prawa pracowników”, powtarzamy za nimi jak papugi, “tak,
prawa pracowników”. Czyje prawa? Pracowników? Nie! Tylko wolny
pracownik może dysponować swoją pracą zgodnie z własną wolą, ale to
zostało mu właśnie odebrane! Przez kogo? Przez szefa związku zawodowego.
Nieograniczone prawo wypowiedzeń to odpowiedzialność. A może chcę się
zatrudnić nie za 2.5 dolara, ale za 2 dolary na godzinę? Nie mam takiego
prawa! Moja wolność jest ograniczona. Gdybym mógł zatrudnić się za 2
dolary na godzinę, a nie 3, to lepiej konkurowałbym z kimś, kto jest leniwy,
ale za to bardziej ambitny. Nie potrzebuję 3 dolarów, wystarczą mi 2 dolary.
Nie! Media, biznes, agencje reklamowa wmawiają mi, że potrzebuję więcej i
więcej.
Czy widzieliście Państwo reklamę w telewizji, która namawia do
ograniczenia zakupów? Nie! W żadnym razie! Bez względu na to czy jest ci
potrzebny samochód z 6 cylindrami, czy nie, masz go kupić i to
natychmiast, biegiem, pośpiesz się! Kiedy tutaj jechałem spiker radiowy
podnieconym głosem nawoływał: “Pośpiesz się, nie czekaj, zaoszczędzisz!
Jedyna taka wyprzedaż rajstop!” Zaoszczędzisz? Kupując jeszcze więcej?
Jasne, że byłoby naiwnością sądzić, że to KGB umieściła swoich agentów od
reklamy, którzy jak szaleni nakręcają handlową koniunkturę. Nie!
Wystarczy to, co zrobiliśmy, kiedy pracowałem dla Novosti... W efekcie
naszej pracy powstała lawina wydawców, organizacji studenckich, grup
religijnych, literatura walki klasowej, lub też otwarta marksistowsko–
leninowska propaganda słusznej aspiracji klasy robotniczej: poprawy życia,
równości.
Prezydent Kennedy kiedyś powiedział: “Uczynimy Amerykę krajem, w
którym ludzie rodzą się równi”. Czy ludzie rodzą się równi? Czy jest o tym
choćby jedna wzmianka w Biblii lub jakiejkolwiek innej świętej księdze,
którejkolwiek religii? Kto nie wierzy może sprawdzić w bibliotece. Nie
znajdziecie tam ani słowa na temat równości! Wręcz przeciwnie. Bóg osądzi
cię za twoje czyny, za to jak postępujesz, a nie za to co posiadasz. Nie
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da się ustanowić prawa do równości. A my uparliśmy się budować
społeczeństwo na zasadzie równości. Mówisz, że “ludzie są równi”. To jest
kłamstwo. Niektórzy są wysocy i głupi, inni zaś niscy, łysi i inteligentni.
Jeśli ich zrównamy na siłę, jeśli ustanowimy zasadę równości jako
fundament naszej struktury społeczno-politycznej, będzie to budowanie na
piasku, bo zasada ta przeczy rzeczywistości. Prędzej czy później musi
nastąpić katastrofa, czyli dokładnie to, czego oczekujemy my, sowieccy
propagandziści. Staram się popchnąć cię w kierunku, w którym sam idziesz:
“Równość, tak, równość, wszyscy ludzie są równi”. Kraj równych szans,
zastanów się, równość szans. Czy powinna obowiązywać zasada równych
szans? Ależ tak. Dla mnie i dla leniwych przybyszów z innych krajów, którzy
natychmiast po przyjeździe zarejestrowali się jako odbiorcy świadczeń
socjalnych. Nigdy ich nie otrzymałem, nie, przepraszam, otrzymałem raz, ale
nigdy nie powoływałem się na brak pracy. Przez 14 lat brałem każdą pracę,
ochroniarza, dziennikarza, taksówkarza, cokolwiek. Cóż, byłem bardzo
aktywny, ale jak widać nie każdy to lubi. Więc dlaczego wszyscy mielibyśmy
mieć równe szanse? Dlaczego? Równe szanse we współzawodnictwie w tych
samych okolicznościach - jak najbardziej. Ale wiemy doskonale, że nawet
przy najlepszych chęciach, ludzie nie będą równi. Z jakiej więc racji
równość, powiedzmy, zalegalizowana prawnie? Dlaczego ja, który uważam
się za praworządnego obywatela i osoba, która przybyła tutaj, aby rabować i
strzelać, mamy mieć takie same prawa? Rząd USA za administracji Cartera
importował tysiące kubańskich przestępców. Wiadomo było, że to
przestępcy, ale zostali przyjęci. Dlaczego ja i moja żona pochodząca z Filipin,
która pracuje, za przeproszeniem, jak koń w szpitalnym laboratorium,
powinniśmy mieć takie same prawa, jak ci przestępcy z Kuby? Z jakiej racji?
Jednak bez przerwy powtarzamy jak papuga: “równość, równość, równość!”
A sowiecka propaganda pomaga nam w to uwierzyć, że równość jest czymś
nieodzownym. Demokracja, którą ustanowili ojcowie tego kraju w przeszłym
wieku, to nie była równość, był to ustrój, w którym różniący się od siebie
ludzie, nierówni ludzie, mogli jednak liczyć na wzajemną ochronę i pomoc, w
ciągłym współzawodnictwie, ciągłym samodoskonaleniu się, a nie przez
równość nakładaną przez sponsora lub sympatycznego pana z
Waszyngtonu. Natomiast doskonała równość istnieje w Związku Sowieckim,
w cudzysłowie równość. Każdy jest równy w obliczu... śmierci (za wyjątkiem
tych równiejszych od pozostałych, czyli z Politbiura).
W momencie, gdy demoralizacja w kraju dojdzie do punktu
kulminacyjnego, kiedy nic już nie działa tak jak powinno, kiedy ludzie nie
wiedzą co jest słuszne, a co nie, co dobre, a co złe, kiedy nie ma już podziału
na zło i dobro, następuje kolejny etap przewrotu ideologicznego.
II etap: destabilizacja
Dotarliśmy do drugiego etapu przewrotu ideologicznego, jakim jest
destabilizacja. Tutaj nazwa także mówi sama za siebie: zdestabilizować
relacje, wszelkie pożyteczne instytucje i organizacje we wrogim kraju. Jak
tego dokonać? Nie trzeba w tym celu wysyłać batalionu agentów KGB, aby
wysadzić w powietrze mosty. Nie! Wystarczy, że pozwolisz, aby zrobili to
sami dla siebie, pod wpływem łagodnych, ale sprytnych działań naszych
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agentów, działań w pełni jawnych i legalnych. Trudno jest tutaj cokolwiek
zarzucić. Nie ma przestępstwa, jeżeli profesor, który niedawno wrócił z ZSRS
wprowadzi kurs marksizmu-leninizmu na uniwersytecie kalifornijskim, na
przykład. Nikt nie pójdzie i nie zapuka do jego drzwi mówiąc: “Jest pan
aresztowany”. Nie! Bo to nie jest przestępstwo! Nie jest to nawet moralne
przewinienie wobec własnego kraju! Obszar oddziaływania zawęża się teraz
do “gospodarki”, ponownie “stosunku pracy”, następnie “prawo i porządek
publiczny”, plus “wojsko”. I ponownie media, ale w innym kontekście, co
wyjaśnię później.
Mamy więc trzy podstawowe obszary. Jeśli chodzi o gospodarkę,
następuje radykalizacja procesu negocjacji. Jeśli na etapie demoralizacji,
teoretycznie, możemy jeszcze osiągnąć porozumienie między stronami
negocjacji wprowadzając, powiedzmy, trzecią stronę arbitrów obiektywnie
oceniających wymagania obu stron, w stadium destabilizacji następuje
radykalizacja. W tej fazie nie jesteśmy w stanie osiągnąć porozumienia
nawet w rodzinie. Mąż i żona nie są w stanie uzgodnić, co jest lepsze: mąż
chce widzieć dzieci jedzące przy stole, żona pozwala dzieciom biegać po
pokoju, aż jedzenie znajdzie się na podłodze. Nie są w stanie osiągnąć
porozumienia, aż dojdzie do walki. Niemożliwe jest osiągnięcie
porozumienia, konstruktywnego porozumienia między sąsiadami. Nie są w
stanie osiągnąć porozumienia i idą do sądu cywilnego. Następuje
radykalizacja relacji międzyludzkich. Walka, walka, walka! Ustanowione
tradycją, normalne relacje ulegają destabilizacji. Relacje między
nauczycielami i uczniami szkół i uniwersytetów - walka. Relacje w sferze
gospodarki pomiędzy pracownikiem i pracodawcą zmierzają w kierunku
większej radykalizacji. Następuje brak akceptacji dla legalnych żądań
pracowników. W przeciwieństwie do Japończyków, według teorii “Z”, o której
słyszałem, jeżeli pracownicy uczestniczą w procesie decyzyjnym, to nie mają
moralnej motywacji, aby walczyć z pracodawcami. W Stanach
Zjednoczonych jest odwrotnie. Im trudniej walczyć, tym lepiej, jest bardziej
bohatersko. Niedawno, podczas strajku sieci Greyhound, gdy korespondent
lokalnej sieci telewizyjnej podszedł do strajkujących usłyszał: “O tak, robimy
coś dobrego”. Zostali ukazani widzom jako bohaterscy, dumni i sympatyczni
ludzie. Widzicie Państwo? Gwałtowne starcia między pasażerami,
pikietującymi i strajkującymi, przedstawia się, jako coś normalnego. 10, 15,
20 lat temu, reagowalibyśmy nerwowo: dlaczego? Skąd tyle nienawiści?
Dzisiaj już nie, można powiedzieć, no, zwykła rzecz, ludzie walczą o swoje.
Teraz “prawo i porządek publiczny”. Dotąd ludzie potrafili wyjaśniać
różnice między sobą pokojowo i zgodnie z prawem. Obecnie idziemy do
sądów w najmniejszej, nawet nieistotnej sprawie. Nie jesteśmy zdolni
rozwiązać naszych problemów. Społeczeństwo jako całość popada w coraz
większy antagonizm. Wrogość jest pomiędzy poszczególnymi osobami i
grupami społecznymi. Media ustawia się w opozycji do całości
społeczeństwa po to, by izolować społeczeństwo, wyobcować je. Na tym
etapie do działania przystępują “śpiochy”, czyli np. byli studenci z USA
przeszkoleni na uniwersytecie Lumumby lub w krajach rozwijających się.
Przez pewien czas po powrocie do USA, czyli kraju, który jest przedmiotem
działalności wywrotowej, pozostawali w stanie „uśpienia”, a teraz
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przystępują do akcji! Trwali w uśpieniu od 15 do 20 lat, a teraz stają się
przywódcami różnych grup, osobami publicznymi, wpływowymi. Aktywnie
włączają się w proces polityczny. Nagle widzimy np. aktywne grupy
ekologistów, feministki, homoseksualistów... Domagają się uznania i
poszanowania praw człowieka, przewodząc dużym (sponsorowanym zza
granicy) grupom ludzi, które uczestniczą w gwałtownych starciach z
policją.1 Nie ważne są postulaty. Chodzi tylko o to, by ludzi poróżnić i
zantagonizować: czarnych przeciwko białym, żółtych przeciw zielonym. I nie
ma nawet znaczenia, którędy przebiega linia podziału, byleby tylko grupy
trwały w antagonistycznym zwarciu, czasem militarnym, z użyciem broni
palnej. Na tym polega proces destabilizacji. “Śpiochy” to głównie agenci
KGB, którzy przyjmują rolę liderów w przeprowadzeniu procesu
destabilizacji. Nie oznacza to, że towarzysz Andropow wysyła towarzysza
Iwanowa do USA. Osoba, która podejmuje te działania, już jest na miejscu
akcji! Jest szanowanym obywatelem Stanów Zjednoczonych. Czasem
otrzymuje pieniądze z różnych fundacji na rzecz jego słusznej walki ze
względu na cokolwiek... o prawa człowieka, prawa kobiet, prawa dziecka, o
prawa skazanych, różnorodnych mniejszości, cokolwiek. Jest wielu
Amerykanów, którzy chętnie oddadzą mu swoje pieniądze! Proces
destabilizacji zwykle prowadzi do bezpośrednio do kryzysu.
III etap: kryzys
W przypadku krajów rozwijających się - był to obszar, na którym
byłem aktywny – proces rozpoczyna się, gdy legalne organa władzy w
państwie przestają funkcjonować. Zamiast tego wpuszczane są do
społeczeństwa ciała obce, w postaci różnych samozwańczych kolegiów.
Pamiętacie Państwo, mówiłem o nich na etapie demoralizacji. Pracownicy
socjalni, którzy nie są wybierani przez ludzi, media, które nie wybrane przez
nikogo kształtują twoją opinię, różne dziwne grupy, które twierdzą, że
wiedzą, jak powinno funkcjonować społeczeństwo... Wszystkie one zajmują
się zbieraniem donacji i sprzedażą własnej ideologii. Tutaj mamy wszystkie
sztucznie powołane ciała, które prą do przejęcia władzy. Jeżeli władzy
nie otrzymują, to biorą ją siłą. W Iranie, na przykład, nagle jak spod ziemi
wyrastają komitety rewolucyjne. Nie było żadnej rewolucji, a już powołano
komitety. Przejęły władzę sądowniczą, wykonawczą, ustawodawczą,
koncentrując wszystko w rękach jednego intelektualisty z rozmiękczonym
mózgiem, który jest może absolwentem uniwersytetu Harvarda lub Berkeley.
Wraca on do swojego kraju i myśli, że ma sposób na rozwiązanie wszystkich
problemów społecznych i ekonomicznych. A w okresach kryzysów
społeczeństwo jako całość poszukuje zbawiciela. Grupy religijne oczekują
nadejścia Mesjasza. Robotnicy wołają: “Mamy rodziny do wykarmienia.
Chcemy silnego rządu, może być socjalistyczny, centralistyczny, który
pokaże pracodawcom ich miejsce w szeregu, a nam da pracę. Jesteśmy
zmęczeni strajkami, utratą nadgodzin i tym podobnymi problemami.
1

W Polsce najlepszych przykładów tego typu działalności dostarczają tzw. „Obywatele RP”,
„Fundacja Otwarty Dialog”, „Komitet Obrony Demokracji”, a także różnorodne
ugrupowania wykorzystujące slogany ekologiczne (przyp. red.).
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Potrzebujemy silnego przywódcy! Silnego rządu!” Ludzie są już zmęczeni i
rozdrażnieni. I oto jest, mamy zbawiciela! Przybywa z zagranicy lub z
lokalnego ugrupowania lewicowego, marksistowskiego, mniejsza o to jak
będzie siebie nazywał. Może być: sandinista, wielebny lub inny podobny
przydomek... Biskup Muzorewa, jak to miało miejsce w Zimbabwe. To nie
ma znaczenia, bo zbawiciel nadchodzi i mówi: “Przejmuję ster rządów”.
Mamy tutaj dwie alternatywy: “wojna domowa” albo “inwazja”.
Widzicie Państwo jak to działa? Wojna domowa - wiemy co to jest. Liban jest
tego najlepszym przykładem, gdzie wojna domowa została sztucznie
wywołana przez wprowadzenie sił OWP – Organizacji Wyzwolenia Palestyny.
Inwazja: mamy wiele przykładów krajów, takich jak Afganistan, wiele krajów
Europy Wschodniej, które były okupowane przez wojska sowieckie. Wynik
jest zawsze taki sam, czyli kolejny etap: “normalizacja”.
IV etap: normalizacja
Normalizacja to nazwa czwartego etapu przewrotu ideologicznego.
Jest to oczywiście bardzo ironiczna nazwa. Narodziła się ona w 1968 roku w
Czechosłowacji, gdy propaganda sowiecka orzekła, a za nią powtórzył New
York Times: “w kraju nastała normalizacja”. Czołgi wkroczyły do Pragi,
“wiosna praska” zakończyła się, koniec przemocy, sytuacja jest opanowana,
czyli nastąpiła normalizacja. Na tym etapie nowa, samozwańcza władza
nadaje społeczeństwu nową rolę. Nie potrzebne są już żadne rewolucje. Nie
jest już potrzebny radykalizm. To jest odwrotność destabilizacji. To
stabilizacja kraju narzucona siłą. Wszystkie “śpiochy” i działacze,
pracownicy społeczni oraz liberałowie, homoseksualiści, profesorowie,
marksiści i leniniści, są eliminowani, również fizycznie. Wykonali swoją
robotę i stali się zbędni. Nowe role wymagają stabilności, aby wykorzystać
naród, aby eksploatować kraj, wyzyskać zwycięstwo. Proszę, żadnych więcej
rewolucji! Taka sytuacja miała miejsce w wielu krajach. Pamiętacie Państwo
Bangladesz? To był kryzys, w którym uczestniczyłem jako narzędzie. Kim
był Mujibur Rahman? W 1971 został przywódcą partii ludowej, Awami
League. Wąsy jak u Stalina, wiele razy gościł w Rosji. 5 lat później został
rozstrzelany przez swoich byłych kolegów - marksistów. Wykonał swoje
zadanie. W Afganistanie zdarzyło się to trzy razy. Pierwszym był Taraki,
następnie Amin, a teraz Babrak Karmal. Jeden po drugim, po wypełnieniu
obowiązku, zostali zlikwidowani.
Pierwszy etap to zdemoralizowanie kraju, drugi destabilizacja, trzeci
etap to wprowadzenie zdestabilizowanego kraju w stan kryzysu. Żegnaj,
stary. Pum! Babrak Karmal nadchodzi z Moskwy i przejmuje władzę. To
samo stało się w Grenadzie. Marksista Maurice Bishop został zgładzony
przez Generała Hudsona Austina, też marksistę. Tak więc, żadnych więcej
rewolucji, proszę. Nastąpiła normalizacja. Od teraz żadnych strajków,
żadnych homoseksualistów, żadnych praw kobiet, żadnych praw dziecka,
żadnych praw mniejszości. Porządna, solidna, ludowo-demokratyczna,
proletariacka wolność.
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Jak powstrzymać przewrót ideologiczny?
Gdy dziś Stany Zjednoczone dokonały inwazji Grenady w celu
odwrócenia procesu dywersji, niektórzy ludzie mówili: “To nie jest dobre, nie
jest koszerne, najeżdżać ten piękny kraj na wyspie Grenada”. Dlaczego nie
zatrzymano procesu na etapie demoralizacji, gdy Grenadę przejmowała
lewica? Dlaczego nie przeszkodzono Maurice Bishopowi w przejmowaniu
władzy? Czy Grenada chciała go? Bardzo wątpliwe! Z początku nie było
wiadomo, kim jest Maurice Bishop. Doszedł do władzy poprzez zamach
stanu. Ale nie, niech sytuacja rozwija się, aż nastąpi kryzys i bardzo szybko
normalizacja... A kiedy Stany Zjednoczone zdecydowały się dokonać inwazji
tego kraju okazało się, że jest on w całości bazą wojskową Związku
Sowieckiego. Oczywiście, że inwazja oznacza drastyczne metody, że marines
poniosło straty. Jakie? 17 ludzi. Wielka szkoda. Dlaczego więc nie
zatrzymano procesu zanim pojawił się kryzys? O nie, intelektualiści na
to nie pozwolą. Wszak to ingerencja w wewnętrzne sprawy.
Amerykańska administracja musi być bardzo ostrożna obawiając się
oskarżenia o wtrącanie się w wewnętrzne sprawy krajów Ameryki
Łacińskiej. Ci sami intelektualiści nie mają jednak nic przeciwko
ingerencji Związku Sowieckiego. Aby odwrócić ten proces w stadium
kryzysu, konieczne jest użycie siły zbrojnej. Żadna inna siła na ziemi nie
jest w stanie odwrócić tego procesu na tym etapie.
Na etapie destabilizacji nie potrzebujemy inwazji armii Stanów
Zjednoczonych. Potrzeba zdecydowanych działań takich jakie miały miejsce
w Chile. Dyskretne zaangażowanie CIA poprzez wsparcie dla prawicowych,
konserwatywnych sił politycznych, aby zapobiec przybyciu zbawiciela z
zewnątrz, który przejmie władzę. Za pomocą pieniędzy, bandytów lub
działań zgodnych z prawem, to nie ma żadnego znaczenia. Aby tylko nie
dopuścić, aby kryzys ewoluował do stadium wojny domowej lub inwazji. “O
nie!” - zakrzykną liberałowie - “To jest niezgodne z prawem! Kongres nie
może przyznać środków na tajne akcje CIA!” A dlaczego nie? Mają czekać aż
sytuacja dojrzeje do normalizacji i lądowania sowieckich czołgów na
lotnisku w Los Angeles? W stadium destabilizacji ten proces jeszcze można
zatrzymać, nawet bez potrzeby angażowania CIA. Wiecie Państwo jak to
zrobić? Wystarczy ograniczyć niektóre prawa małym grupom, które
stoją w opozycji do społeczeństwa. Nic bardziej prostszego. “O nie” krzyczą liberalne media - “To jest pogwałcenie amerykańskiej konstytucji!” W
jaki sposób? Poprzez odebranie praw obywatelskich przestępcom, na
przykład. Nie chodzi o rozlew krwi ale o ograniczenie praw! Nikt tu nie mówi
o zamykaniu w więzieniach. Nie mówię o umieszczeniu wszystkich gejów z
San Francisco w obozie koncentracyjnym. Nie należy jednak pozwolić im na
to, aby stanowili siłę polityczną! Ani na poziomie samorządowym, ani na
szczeblu stanowym, ani też federalnym. Amerykańscy wyborcy muszą sobie
wreszcie uświadomić, że ten oto człowiek, który sprawuje władzę jest
wrogiem! Nie bójmy się tego słowa. To jest wróg! Jasne, że w swoim czasie
zostanie zlikwidowany, ale w tym punkcie jest wrogiem. Zrobicie wielką
przysługę społeczeństwu uniemożliwiając mu realizację jego szalonych
pomysłów. Ograniczenie pewnych swobód i permisywizmu w tym punkcie
zapobiegłoby destabilizacji i popadnięciu w kryzys. Ograniczenie
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monopolistycznej władzy związków zawodowych, na etapie destabilizacji,
uratuje gospodarkę przed krachem. Należy też wprowadzić prawo, które
powstrzyma firmy prywatne przed kształtowaniem opinii publicznej w
kierunku konsumpcjonizmu. Żadna spółka nie powinna mieć prawa do
zmuszania cię do kupowania więcej, jeżeli sam nie zechcesz. Musi istnieć
takie prawo. Chcesz zareklamować swój samochód? W porządku, ale nie
wspominaj o opcji: “kupując teraz zaoszczędzisz pieniądze!” To musi być
sprzeczne z prawem, zmuszanie ludzi do powiększania konsumpcji.
Potrzebna jest powściągliwość! Dawniej przekonywanie do powściągliwości,
było sprawą kościoła. Jak mówili nasi księża, rzeczy materialne są dobre,
ale nie one decydują o ludzkim istnieniu. Projekt naszego życia nie powstał
w celu konsumpcji coraz większej ilości dezodorantów i gadżetów. Musi być
coś więcej. Jeśli powstał tak skomplikowany instrument, jakim jest ludzkie
ciało, to jasne jest, że przewidziano dla niego jakiś wyższy cel. Bardzo łatwo
jest uniknąć destabilizacji przez odebranie zachłannym firmom odrobiny ich
wolności, odrobiny swobody i prawa do wmuszania w ciebie niepożądanych
produktów. Proces destabilizacji łatwo jest zatrzymać, jeśli - tak jak
powiedziałem - społeczeństwo, z własnej woli, lub pod wpływem
przywódców powróci do idei powściągliwości. Ale media mówią: “To dla
nas jest zbyt trudne. Chcemy konsumować więcej”. Sprzeciw wobec tego
rodzaju propagandy jest konieczny, jeżeli nie chcemy dojść do sytuacji, w
której, jak mówimy w Rosji, „gdyby na Saharze wprowadzono komunizm to
zabrakłoby piasku”. Trzeba więc ich powstrzymać... Trzeba powstrzymać te
zamierzenia w tym punkcie, nim będzie za późno. Wiem jednak, że nie ma
woli, aby to zrobić.
Proces demoralizacji, także, łatwo jest zatrzymać. Przede wszystkim,
przez ograniczenia importu propagandy. Bardzo łatwo jest to zrobić:
zablokować nieograniczony, swobodny dostęp sowieckiej literatury,
sowieckich dziennikarzy, sowieckiej agitacji ideologicznej do amerykańskiej
telewizji. Oni się nie obrażą, zobaczycie Państwo. Przeciwnie, ich respekt
wobec Amerykanów wzrośnie. Nie chcę stawiać Ameryce dawnej Japonii
jako wzoru do naśladowania, nie ma potrzeby strzelania do każdego
cudzoziemca, który zbliża się do “świętych” granic USA. Jednak, kiedy
oferują ci jakąś podejrzaną rzecz zawiniętą w błyszczący papierek, to trzeba
powiedzieć: “Nie! Tego akurat towaru, to mamy u nas pod dostatkiem”.
Jeżeli na etapie demoralizacji społeczeństwo jest silne, dzielne i
samoświadome, to wystarczy, aby zablokować import obcej ideologii.
Pozwoli to uniknąć całego łańcucha następujących po sobie zdarzeń.
Ostatnio będąc na Filipinach przeżyłem szok, kiedy to w dużym mieście,
takim jak Manila, zobaczyłem dzieci słuchające ogłuszającej muzyki. Mają
tam narodowe melodie o długiej tradycji, piękną, wartościową muzykę
etniczną, nagle wszyscy słuchają muzycznych śmieci! Ogłuszających
dźwięków z radia przy pełnej głośności! Dlaczego? W Indii spędziłem wiele
lat, obserwowałem reakcję Hindusów, wychodzących z kina po obejrzeniu
hollywoodzkiej produkcji. Nie byli w stanie zrozumieć, dlaczego Amerykanie
są tak rozrzutni? Dlaczego amerykańskie lśniące samochody, co pięć minut
wywracały się? Jak można strzelać do auta wartego pół miliona dolarów? No
i ta obsesja na punkcie seksu. Czy wyobrażacie sobie Państwo, co dla
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Hindusa oznacza film, w którym co pięć minut na ekranie odbywa się
spółkowanie? Co to oznacza dla kraju takiego jak India, z długą tradycją
zachowania prywatności życia intymnego. Czy też dla Pakistanu? I Stany
Zjednoczone oczekują od tych ludzi szacunku dla siebie? Nie otrzymają go.
O tak, ludzie obejrzą film. Zapłacą 5 rupii aby przekonać się, że to śmieci.
Później powiedzą swoim dzieciom: “Nie szanujcie Amerykanów, nie bądźcie
tacy, jak Amerykanie”. Aby zatrzymać proces demoralizacji, wystarczy zrobić
jedną bardzo ważną rzecz. Nie chodzi o to, aby wyrzucić wszystkich agentów
KGB z miasta Waszyngton.
Sposobem tym jest natomiast powrót społeczeństwa do wiary. Czyli
do czegoś, czego nie da się dotknąć, zjeść lub nosić na sobie, ale do czegoś,
co realnie porusza społeczeństwo i zabezpiecza je. Sowiecki naukowiec
Szafarewicz, który nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek religią - jest
informatykiem - przeprowadził bardzo intensywne badania nad historią
krajów
socjalistycznych
i
komunistycznych,
każdego
kraju
ze
scentralizowaną gospodarką i hierarchiczną strukturą władzy. W trakcie
badań zauważył, że cywilizacja Mohendżo-Daro, państwo Majów,
imperium Inków, czy kultura babilońska, wszystkie one upadły w
momencie, gdy utraciły swoją religię. Idee poruszające społeczeństwo i
podtrzymujące społeczności istot ludzkich, to inteligentni, moralni agenci
Boga. Nawet najbardziej zaawansowane technologie i komputery, nie są w
stanie zabezpieczyć społeczeństwo przed rozpadem i ostatecznym
wyginięciem. Czy kiedykolwiek spotkali Państwo kogoś, kto by poświęcił
swoje życie, wolność, dla prawdy takiej jak ta: 2x2=4? To jest prawda, ale
nigdy nie spotkałem osoby, która powie: “To jest prawda i jestem gotów za
nia umrzeć... Strzelaj do mnie!” Ale miliony oddały swoje życie, wolność,
majątek - wszystko! - dla kogoś takiego, jak Bóg, jak Jezus Chrystus. To jest
zaszczyt! A ilu ich umierało w sowieckich łagrach? Umierali w pokoju
ducha, w przeciwieństwie do tych, którzy krzyczeli: “Niech żyje Stalin!” Jest
coś niematerialnego, co porusza społeczeństwo i co pomaga mu
przetrwać.
Tak więc obrona przed przewrotem ideologicznym, jest dziwnie
bardzo prosta. Nie trzeba strzelać do ludzi, nie potrzeba kierować pocisków,
rakiet pershing i cruise w kierunku głównej siedziby Andropowa. Po prostu
trzeba mieć wiarę i w ten sposób ochronić się przed przewrotem
ideologicznym. Nie staraj się być tą osobą z judo, która starając się
zmiażdżyć przeciwnika zostanie złapana za rękę. Nie uderzaj w ten sposób.
Uderzaj mocą siły duchowej i wyższości moralnej. Jeżeli nie ma tej mocy w
nas, to jest czas na to, aby zacząć nad tym pracować. Bo jest to jedyne
dobre rozwiązanie.

Spadkobierczyni Związku Sowieckiego, Federacja Rosyjska, nie
rezygnuje z mocarstwowych ambicji, tworząc Organizację Układu o
Bezpieczeństwie Zbiorowym (Pakt Taszkiencki), która ma się rozwijać po to, by
stworzyć przeciwwagę dla głównego wroga, jakim jest NATO (patrz artykuł R.
Białoskórskiego na początku tego tomu). Łączny potencjał gospodarczy i
- 187 -

ANALIZY I MATERIAŁY, Przegląd Geopolityczny, 33, 2020, s. 173-191.

militarny państw tej Organizacji jest nieporównywalnie mały z potencjałem
Zachodu, ale tworząca jego trzon Rosja wydaje się przeciwnikiem o wiele
bardziej niebezpiecznym, niż wynikałoby to z samego jej potencjału. Swoje braki
w tym zakresie nadrabia ona stosowanymi w stosunkach międzynarodowych
metodami postępowania, które sprawiają, że jest przeciwnikiem nieobliczalnym,
za nic mającym podpisane zobowiązania i traktaty, uciekającym się do niezwykle
wyrafinowanych środków, podejmowanych i planowanych z wieloletnim
wyprzedzeniem. Federacja Rosyjska kultywuje tradycje Sarmatów, ludu
zamieszkującego w starożytności część jej obecnego terytorium. Sarmaci nie
dysponowali największą armią, a jako lud koczowniczy w gospodarce
ówczesnego świata nie liczyli się w ogóle. A mimo to wzbudzali wielki respekt
nawet u największych władców starożytności, w tym cesarzy rzymskich, od
Augusta do Justyniana, którzy z nimi toczyli wojny. Pisał o tym polski historyk
XVI-wieczny Maciej Stryjkowski w swoich Kronikach, przytaczając wypowiedzi
m.in. Pomponiusza Meli. Wiele miejsca poświęcił zarówno waleczności
Sarmatów, jak i stosowanym przez nich niekonwencjonalnym metodom walki,
które powodowały, że tylko nieliczni przeciwnicy decydowali się na walkę z
nimi. Świadectwem tego jest następujący ustęp: „Sarmackie narody Sławieńskie
zawżdy były nieuśmierzone i wolne, dla czego i Augustus cesarz, który prawie wszystek świat
zhołdował […], gdy mu radzono podnieść wojnę na Sarmaty, tak mawiał […]: nie chcę
więcej stracić niż zyskać. Tenże Augustus cesarz pisał do Lentulusa hetmana swego, aby się
nie ważył drażnić wojną Sarmatów, którzy […] w potężności rycerskiej możni byli”,
wykazując „okrucieństwo w zabawach wojennych w których ustawicznie się ćwiczyli” (cyt.
za: Wilczyński, 2009, s. 10-11). Współczesna Rosja, podobnie jak Sarmaci, wiele
inwestuje w swoją militarną sprawność i utrzymanie gotowości bojowej, ale
przede wszystkim stosuje na wielką skalę szereg metod, w tym dywersję
ideologiczną. Ich celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której jej przeciwnicy,
czyli państwa NATO, staną się całkowicie bezbronne. Stanowisko wielu
przywódców państw zachodnich jest identyczne z postawą, jaką przed dwoma
tysiącami lat przyjął cesarz August. Dotyczy to zwłaszcza państw Europy
Zachodniej, które pragną czerpać korzyści z handlu z Rosją, i są gotowe
poświęcić dla tych korzyści nie tylko interesy, ale także wolność narodów, które
mają nieszczęście zamieszkiwać w sąsiedztwie wschodniego mocarstwa. Nie
przeszkadzają im w tym prowokacyjne zachowania wojsk rosyjskich, łamanie
przez Rosję wszelkich norm przyjętych w stosunkach międzynarodowych,
aneksje terytoriów obcych państw, ani nawet organizowanie skrytobójczych
mordów poza terytorium Federacji. Państwa zachodnie wydają się również nie
mieć nic przeciwko dywersji ideologicznej prowadzonej przez Moskwę na ich
terytoriach.
Jurij Bezmienow od wielu lat nie żyje, a przytoczone wyżej tezy
dotyczące dywersji ideologicznej głosił jeszcze w czasach, kiedy wielkim
supermocarstwem był Związek Sowiecki. A jednak, mimo upływu przeszło 40
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lat, jego słowa zdumiewająco przystają do obecnej rzeczywistości, a w
szczególności do rzeczywistości współczesnej Polski i Unii Europejskiej. Kiedy
Bezmienow mówi o niszczeniu systemu edukacji na pierwszym etapie przewrotu
ideologicznego, nie może w świadomości nie pojawić się obraz polskiej szkoły,
w której proces edukacji sprowadzono do treningu w rozwiązywaniu testów, a
przez negatywną selekcję do zawodu i złe regulaminy zniszczono doszczętnie
autorytet zawodu nauczycielskiego. Nie można w tym momencie nie pomyśleć
także o uczelniach wyższych, gdzie również coraz trudniej jest mówić o
prawdziwej nauce i prawdziwych studiach, a głównym problemem naukowców
stało się pozyskiwanie punktów i grantów, czyli działania, w których kryteria
formalne mają pierwszeństwo przed merytorycznymi. Jak bardzo zaawansowany
jest u nas proces przejmowania kompetencji przez piętnowane przez
Bezmienowa niewybieralne gremia! A jak wiadomo, nie brakuje ich także na
poziomie Unii Europejskiej (przykład: Komisja Europejska). Na prostej drodze
do destabilizacji znajduje się u nas atakowany z zewnątrz i niszczony od środka
Kościół, natomiast wymiar sprawiedliwości zdradza objawy przeprowadzonego
z sukcesem procesu demoralizacji, co dotyczy również systemu politycznego
(np. jawne odwoływanie się do metody obstrukcji przez Senat RP, celowe
opóźnianie wprowadzania w życie decyzji podjętych na poziomie centralnym
przez organy samorządowe). Bezmienow ubolewa z powodu obserwowanego
nikczemnienia społeczeństw, które w swoim czasie udokumentował Ortega y
Gasset (2002), a Piotr Legutko współcześnie nazwał „triumfem człowieka
pospolitego” (Legutko, 2012). Dla Bezmienowa jednym z przejawów upadku
kultury jest porzucenie przez młode pokolenie pięknej muzyki na rzecz bardzo
prymitywnych form, czego przykładem w Polsce może być propagowane nawet
w państwowych mediach disco-polo i innych form pseudo sztuki. Obserwując
tego rodzaju destrukcyjne procesy w Polsce i w krajach zachodnich, nasuwają się
w kontekście wypowiedzi Bezmienowa pytania: na którym etapie przewrotu
ideologicznego nasze państwo się aktualnie znajduje, i co powinniśmy
zrobić, aby destrukcyjne procesy powstrzymać? Radykalizacja relacji
międzyludzkich i antagonizmy w społeczeństwie polskim osiągnęły poziom
uniemożliwiający jakiekolwiek porozumienie. Wydaje się niekiedy, że
wystarczyłaby iskra, taka jaką w Ameryce było zabicie pewnego Murzyna
chcącego uniknąć zatrzymania przez policję, aby i u nas rozgorzały uliczne walki
między zwolennikami „plemion”, na jakie podzielone zostało społeczeństwo. A
stało się tak głównie za sprawą polityków zwalczających się partii oraz mediów,
czyli ludzi, którym Bezmienow zarzucił niekompetencję i bezideowość,
nazywając „bezpłodnymi intelektualnie snobami”. Ich charakterystyczną cechą
jest to, że, zarówno dla jednych jak i drugich nie ma czegoś takiego jak prawda.
W swoich wypowiedziach zastąpili ją „narracją”, „faktami prasowymi” i
„fejkami”, co zrobili zgodnie z zasadą, że polityka nie ma nic wspólnego z
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moralnością, i dzięki temu że odpowiedzialność za wypowiadane słowa de facto
nie istnieje.
Nie ulega wątpliwości, że państwa zachodnie, w tym także Polska,
stanowią przedmiot ideologicznej dywersji. Jak to opisał Bezmienow, nie polega
ona na podejmowaniu specjalnych działań u nas przez specjalnie delegowanych
agentów FSB. Realizatorzy kolejnych etapów przewrotu są już od lat na miejscu.
Czekają w stanie ideologicznego uśpienia, by w stosownym momencie stać się
przywódcami dużych grup ludzkich walczących o prawa mniejszości, prawa
dzieci, prawa zwierząt, równouprawnienie kobiet. Bezmienow wskazuje
wyraźnie, kto w Polsce i państwach zachodnich jest dywersantem działającym na
rzecz ich osłabienia i upadku. Musimy więc przyjrzeć się naszym zwolennikom
idei równości, nieograniczonego przyjmowania uchodźców, konsumeryzmu,
ograniczania wolności pracowniczych przez związki zawodowe, aktywistów
działających na rzecz zniszczenia rodziny w imię interesów mniejszości
seksualnych, ludzi których działania sprzyjają antagonizacji społeczeństwa,
niszczeniu systemu edukacji i nauki, itd. To wszystko są ludzie, których
Bezmienow radzi otwarcie nazwać wrogami i zaleca przeciwstawić się im. Nie
chodzi mu oczywiście o podejmowanie walki ze zdefiniowanym przeciwnikiem,
ale o wykorzystanie „siły duchowej i wyższości moralnej”. W zakończeniu
swojego wykładu mówi o kluczowym znaczeniu wiary, dla której, wzorem
krajów zachodnich, również w Polsce nadeszły trudne czasy. Bezmienow nie
daje recepty, co zrobić, aby ludzie powrócili do swoich kościołów, ale w sposób
sugestywny przekonuje, że cywilizacje giną nie w wyniku inwazji barbarzyńców,
ale na skutek choroby toczącej je od środka. Porzucenie wiary to jeden z
przejawów tej choroby. Czy narody cywilizacji łacińskiej dysponują
wystarczającą „siłą duchową i wyższością moralną”, aby obronić się przed
skutkami dywersji ideologicznej? Tak jak i w innych okresach próby okaże się i
teraz, że z trwającej wojny kulturowej możemy wyjść jako zwycięzcy, o ile w
społeczeństwie ujawni się odpowiednia liczba ludzi zdolnych do twórczego,
krytycznego myślenia, które daje odporność na wszelkie przejawy indoktrynacji i
inne formy dywersji ideologicznej. Zalecane przez Bezmienowa użycie „siły
duchowej i wyższości moralnej” jest elementem tego, co w „Przeglądzie
Geopolitycznym” przyjęto nazywać „budową siły narodowej” (Plebaniak, 2019).
Należy pamiętać przy tym o naukach chińskiego starożytnego mędrca Sun Zi,
które zgodnie z opinią Bezmienowa studiowano w Moskwie już w czasach
sowieckich, a które dzisiaj upowszechniane są w Polsce także za sprawą
środowiska geopolityków2. Ponadto konieczne jest rozumienie tego, w jaki

2

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego opublikowało w 2020 roku w
Krakowie zbiorowe dzieło pod redakcją Piotra Plebaniaka, które zawiera przekład traktatu
„Sztuka wojny” Sun Zi i wypowiedzi innych mędrców chińskich dotyczących rządzenia
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sposób do dywersji ideologicznej podchodzą ci, którzy ją na naszym terenie
prowadzą. Bezmienow wskazywał istotność tego na początku swojego wykładu,
gdzie wskazywał, że głównym narzędziem dywersji jest manipulacja znaczeniami
słów. Potwierdza się tu prawdziwość nauki innego wielkiego mędrca
starożytnych Chin, Konfucjusza, głoszącego, że „tam gdzie słowa zmieniają
znaczenie, ludzie tracą wolność”. Ostatnio na łamach „Przeglądu
Geopolitycznego” zostało to wykazane w odniesieniu do pojęć takich jak naród
i nacjonalizm (Wilczyński, 2020). Należy zrobić wszystko, aby wykorzystać w
maksymalnym stopniu doświadczenia bardzo intensywnego i bogatego w
wydarzenia, choć stosunkowo krótkiego życia Jurija Aleksandrowicza.
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państwem i toczenia wojen, a także kilkadziesiąt esejów polskich badaczy i ekspertów
dotyczących tejże tematyki (Plebaniak, red., 2020).
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POLSKIE TOWARZYSTWO GEOPOLITYCZNE
PARTNEREM MERYTORYCZNYM KONGRESU
GOSPODARCZO-GEOPOLITYCZNEGO FORUM G2
Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że Polskie
Towarzystwo Geopolityczne zostało oficjalnym partnerem merytorycznym
kongresu gospodarczo-geopolitycznego FORUM G2, który odbędzie się 28
września 2020 roku na Stadionie Wrocław. Eksperci PTG, będą mogli zabrać
głos w dyskusji na najważniejsze tematy i przybliżyć mechanizmy geopolityczne
przedstawicielom nauki, samorządów i przede wszystkim małego i dużego
biznesu.
FORUM G2 to ogromne przedsięwzięcie i interesujące wydarzenie dla
ludzinowoczesnej myśli gospodarczej i geopolitycznej. Nieszablonowe
podejście, pasja, zapał i świeżość młodych organizatoróww połączeniu z
rozmachem i ranga gości zapraszanych przy współpracy organizacji
międzynarodowych sprawiają, że w przeciągu najbliższych lat Forum G2 ma
szanse stać się najciekawszym i największym wydarzeniem tego typu w Polsce.
Forum G2 jako jedyne traktuje tematy gospodarcze w tak szerokim
ujęciu - przez pryzmat geopolityki i strategicznego położenia Polski w centrum
Europy i świata - dokładnie pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem.
Misją Forum G2 jest popularyzacja najważniejszych zagadnień
związanych z gospodarka, inspirowanie nowymi możliwościami biznesowymi
związanymi z rozwojem technologii oraz wzmacnianie współpracy w ramach
UE, na pomoście bałtycko-czarnomorskim oraz na osi USA-POLSKACHINY, ze szczególnym uwzględnieniem projektu nowego jedwabnego szlaku.
Forum G2 będzie wydarzeniem cyklicznym organizowanym corocznie
we Wrocławiu. Region ten bardzo dynamicznie się rozwija i jest doskonałym
miejscem na dyskusje o charakterze gospodarczo-geopolitycznym. Ta cześć
Polski szczególnie zasługuje na wydarzenia największej rangi, których wyraźnie
tu brakuje.
FORUM G2 stawia na świeże i szerokie spojrzenie na gospodarkę i
geopolitykę, które analizuje nie tylkostan faktyczny, ale też kryjące się za nim
mechanizmy. Organizatorem wydarzenia jest współpracujący z PTG Instytut
Strategii Gospodarczych i Geopolitycznych.
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O szczegółach wydarzenia będziemy informowali na naszych stronach
internetowych i profilach social media. Dla członków PTG przewidziano
specjalne warunki uczestnictwa w wydarzeniu. Zapraszamy na FORUM G2.1
Marcin Piech
Wrocław, 10 lipca 2020 r.

1

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://forumg2.com/
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QUADRIVIUM NOWYM PARTNEREM POLSKIEGO
TOWARZYSTWA GEOPOLITYCZNEGO
1 lipca 2020 r. Polskie Towarzystwo Geopolityczne zawarło
porozumienie o współpracy naukowej z „Quadrivium”.2 Ta organizacja
pozarządowa została założona w 2014 roku. Jest to niepaństwowa organizacja
naukowa, której głównym zadaniem jest prowadzenie wysokiej jakości badań i
opracowywanie innowacyjnych praktycznych zaleceń, które przyczyniają się do
osiągnięcia czterech głównych celów:
•
rozwoju i wsparcia instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz
promocja wartości demokratycznych na Ukrainie;
•
analizy problemów i szans przestrzeni poradzieckiej;
•
zarządzania potencjałem intelektualnym ukraińskich naukowców i
tworzenia konkurencyjnych inicjatyw innowacyjnych;
•
badania globalnych, regionalnych problemów świata i informowanie
opinii publicznej o najbardziej realnych pomysłach na rozwój demokratycznego
społeczeństwa.
Misją „Quadrivium” jest interdyscyplinarne badanie znaczących
osiągnięć społeczno-kulturowych, politycznych, prawnych, moralnych i
wartościowych doświadczeń świata zachodniego w celu szerzenia i realizacji jego
imperatywów w społeczeństwie ukraińskim.
Grupa docelowa „Quadrivium” to przedstawiciele środowiska
akademickiego, studenci, organizacje pozarządowe, think tanki, politycy, kultura,
edukacja, organizacje darczyńców i biznes.
Strony w świetle zawartej umowy zobowiązał się do:
 wzajemnego promowania swoich inicjatyw;
 obejmowania patronatem inicjatyw;
 wspólne działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i
wychowania;
 wspólne działania na rzecz wspierania naukowców;
 wspólne działania na rzecz rozwoju badań poprzez
organizowanie projektów naukowych, popularnonaukowych i
badawczych;
 integracji i rozwijania kontaktów między społecznościami;

2

http://quadrivium.org.ua/?lang=en
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uwzględnianie zasobów ludzkich w podejmowanych inicjatywach
naukowych.
Strony zawarły porozumienie na czas nieokreślony. Polskie
Towarzystwo Geopolityczne planuje zaangażowanie „Quadrivium” do
współpracy i współuczestnictwa przy Zjazdach Geopolityków Polskich oraz w
ramach Olimpiad Geopolitycznych. Członkowie PTG, wyrażający chęć podjęcia
inicjatyw z nowym partnerem, mogą to zrobić poprzez kontakt z Zarządem
PTG.


Piotr L. Wilczyński, Inna Kubay
Kraków, 25 lipca 2020 r.
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SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
NAUKOWEJ „DEKADY WOLNOŚCI. EUROPA
ŚRODKOWA I WSCHODNIA: 1989-2019” – WROCŁAW,
27-28 LISTOPADA 2019 R.
W dniach 27-28 listopada 2019 r. w murach Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego i Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych Sektor 3 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989-2019”.
Wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Projekt Akademia oraz
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, przy wsparciu i
patronacie między innymi Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, miało na
celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na konsekwencje 30-lecia pierwszych
wolnych wyborów parlamentarnych, 20-lecia wstąpienia Rzeczypospolitej do
struktur Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego czy 15. rocznicy akcesji i
największego w historii rozszerzenia Unii Europejskiej, kształtujące nie tylko
ówczesną politykę wewnętrzną, ale wpływające na pozycję Polski na arenie
stosunków międzynarodowych, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej.
Założeniem organizatorów było stworzenie warunków do wymiany
poglądów naukowców, ekspertów, praktyków oraz przedstawicieli służb
mundurowych na temat zmian, jakie zaszły w trakcie trzydziestu lat na poziomie
gospodarki, prawodawstwa, polityk wewnętrznych i zagranicznych,
bezpieczeństwa, wpływających na pozycję regionu w międzynarodowym
układzie sił. Stanowiły one wyznaczniki problematyk paneli, które zgromadziły
55 reprezentantów łącznie 22 krajowych i zagranicznych instytucji badawczych
oraz cywilnych i wojskowych szkół wyższych.
Obrady konferencji rozpoczęły powitania zgromadzonych gości,
podziękowania dla patronów oraz przemowy Prezesa Stowarzyszenia Projekt
Akademia – dr hab. prof. nadzw. UWr Tomasza R. Dębowskiego, Dyrektora
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu dra Andrzeja Drogonia,
Wicewojewody Dolnośląskiego Jarosława Kresy, Wicemarszałka Województwa
Dolnośląskiego – Marcina Krzyżanowskiego. W mowie otwierającej dr hab.
Dębowski zwrócił szczególną uwagę na znaczenie debaty, wymiany
doświadczeń i poglądów dotyczących tego, jakie piętno odcisnęły tytułowe
„dekady wolności”. Rozliczenia i rozważania na temat stopnia zmian, które
zaszły w minionych trzydziestu latach na płaszczyźnie gospodarki rynkowej,
demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, suwerenności państw czy
świadomości odrębności interesów narodowych, są niezbędne do dalszej debaty
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nad przyszłością Rzeczypospolitej oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Jak
podkreślił Prezes Stowarzyszenia Projekt Akademia, inicjatywa ta może
przyczynić się nie tylko do zmiany dyskursu aktualnie dominującego w kraju, ale
również wzrostu zainteresowania tezami i kwestami podniesionymi w ramach
trzynastu paneli.
Sekcje pierwszego dnia konferencji zostały przewidziane w formie obrad
eksperckich ze znaczącym udziałem słuchaczy, mających aktywny wpływ na
kształt czterech paneli. Pierwszy, zatytułowany „Zanim wolność”, został
przygotowany i moderowany przez pracowników naukowych Oddziałowego
Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu. Stanowił swoiste przybliżenie
tytułowego przedziału czasowego w odniesieniu do wydarzeń w Polsce.
Uczestnicy bierni mogli wysłuchać dolnośląskich opozycjonistów
reprezentujących NSZZ „Solidarność”, Solidarność Walczącą, Wrocławski Klub
Samorządu Pracowniczego. W swych wypowiedziach podkreślali szczególne
znaczenie merytorycznej i pluralistycznej debaty w dyskursie publicznym, zaś
wspomnienia przedstawiali przez pryzmat relacji środowisk opozycyjnych w
latach 80-tych, a także przykładów form walk o niezależność, wśród których
wymieniali strajk okupacyjnyna Politechnice Wrocławskiej, tworzenie sieci
kolportażu, zbieranie podpisów pod petycją do Rady Państwa o uwolnienie
internowanych i uwięzionych.
Kolejne panele pierwszego dnia konferencji dotyczyły „Przemian
politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku”, „Ewolucji
bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku”, „Przemian
społeczno-gospodarczych w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku”.
Do udziału w obradach zaproszono zarówno praktyków reprezentujących
Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
jak i ekspertów z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Politechniki
Koszalińskiej, Akademii WSB, a także wrocławskich uczelni: głównie Instytutu
Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Wojsk
Lądowych oraz Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej. W założeniu
organizatorów, sesje te stanowiły pole do refleksji, pełniły formę wprowadzenia
do tytułowych dekad wolności, zwłaszcza dla słuchaczy niezwiązanych z
dyskursem akademickim lub niezaznajomionych z sytuacją w regionie.
Tematy referatów wygłoszonych w drugim dniu nawiązywały do
wyróżnionych wcześniej przemian w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989
roku, choć zostały przedstawione w sposób bardziej wyczerpujący i analityczny.
W ramach dziewięciu paneli, czynni i bierni uczestnicy konferencji mogli
wysłuchać rezultatów badań empirycznych i teoretycznych obejmujących
płaszczyzny polityczną, bezpieczeństwa, społeczno-gospodarczą.
Wystąpienia z obszaru spraw wewnętrznych dotyczyły przede wszystkim
przemian zachodzących na polskiej scenie politycznej, kształtowania polityki
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klimatycznej, polityki narodowościowej i budowania tożsamości narodu po 1989
r. Nieliczne wystąpienia z zakresu wojskowości odnosiły się do kultury
strategicznej oraz zmian, które wprowadzano po uzyskaniu pełnej suwerenności.
W referatach zwrócono również uwagę na ewolucję jakości i formy debaty
publicznej w przeciągu trzech dekad, a także na zagadnienie narracji
historycznej. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej omawiana była przez
pryzmat relacji z Niemcami, Ukrainą, Białorusią, Izraelem, Stanami
Zjednoczonymi Ameryki.
W aspekcie regionalnym temat przewodni konferencji ujmowano w
formie analizy możliwości ukształtowania się nowych realiów i zasad
dominujących w stosunkach międzynarodowych, czego przykładem był
przegląd inicjatyw współpracy wielostronnej oferowanych wybranym państwom
przez Chińską Republikę Ludową czy relacji ukraińsko-rosyjskich pod kątem
destabilizacji w Europie Środkowo-Wschodniej. W wymiarze instytucjonalnym
skupiono się wyłącznie na dwóch najistotniejszych organizacjach – Unii
Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. W odniesieniu do
aspektu regionalnego, UE przedstawiano w kontekście stosunków politycznych i
ekonomicznych z Rosją oraz Ukrainą. Prelegenci analizowali również rolę Polski
w NATO i ocenę członkostwa przez obywateli, wpływ przystąpienia do
Sojuszuna pozycję Rzeczypospolitej w systemie bezpieczeństwa globalnego, a
także zagrożenia wschodniej flanki ze strony systemów antydostępowych typu
A2/AD.
Płaszczyznę gospodarki możnabyło podzielić na dwa elementarne
poziomy determinujące zakres tematyczny wystąpień – narodowy i
międzynarodowy. Obok bezpieczeństwa gospodarczego, koncepcji terapii
szokowej, wpływu reform pierwszych lat transformacji napozycję Polski i kształt
akcesji do struktur Unii, omawiano implikacje reformy ustrojowej strefy euro dla
Europy Środkowo-Wschodniej, procesy integracji gospodarczej w odniesieniu
do sytuacji państw Grupy Wyszehradzkiej. Warto odnotować, iż problemy
badawcze przedstawiano również przez pryzmat jednostki, czego przykładem są
prezentacje społecznej percepcji nierówności dochodowych oraz rozwoju rynku
pracy w kontekście przemian gospodarczych i społecznych w latach 1989-2019.
Podobny podział dominował w obszarze prawna i administracji. Analizy
prelegentów skupiły się na ewolucji samorządu terytorialnego, zmianach w
ustroju sądownictwa po 1989 r., rozwoju polskich instytucji i zasad na tle
europejskich standardów ochrony praw człowieka. Zwracano także uwagę na
zagadnienia współstosowania prawa europejskiego oraz wpływ prawodawstwa
unijnego na krajowy porządek prawny w procesie karnym.
Wśród blisko pięćdziesięciu zgłoszonych referatów znalazły się te, które
bezpośrednio odnosiły się do założeń geopolityki. Wśród tytułów należy
wymienić przede wszystkim „Nowy geopolityczny ład w Europie Środkowej i
Wschodniej”, „Belarus-Poland relations – 2019: Quo vadis?”, „Stosunki
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Ukraina-NATO i Ukraina-UE w warunkach wojny Rosji przeciwko Ukrainie:
wojna za wolność Ukrainy czy cywilizacji i Europy Środkowo-Wschodniej?”
Każdy panel, zwłaszcza w pierwszym dniu, kończył się merytoryczną
dyskusją z udziałem uczestników biernych i czynnych, którzy dzielili się nie
tylko uwagami, ale również wynikami badań własnych, niebędących tematami
zgłoszonych wystąpień. Taki odbiór przedstawionych referatów pozwala sądzić,
iż założenie organizatorów i patronów Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989-2019”, jakim jest
wzrost świadomości i zainteresowania tematyką regionu, zostało osiągnięte.
Malwina Hopej
Wrocław, 20 maja 2020 r.
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Jakub Bornio, Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście
kryzysu ukraińskiego. Wymiar polityczno-militarny. Difin,
Warszawa 2019, ss. 416, ISBN 978-83-8085-949-4

W interesie każdego państwa leży zapewnienie stanu bezpieczeństwa i
braku zagrożeń nie tylko na poziomie wewnętrznym, ale przede wszystkim
zewnętrznym rozumianym jako obszar terytoriów ościennych w ramach
regionalnego systemu bezpieczeństwa. W przypadku Polski i Europy ŚrodkowoWschodniej na przełomie XX i XXI w. nie można było mówić o konfliktach
skutecznie destabilizujących region. Sytuacja uległa zmianie dopiero w 2014 r.,
gdy Rosja rozpoczęła działania zbrojne na Krymie, które kilka miesięcy później,
po drugiej ofensywie w Donbasie, przybrały formę kontrolowanego konﬂiktu
pozycyjnego cechującego się niską intensywnością. Nie jest przypadkiem, że
Federacja Rosyjska zajęła te regiony. Ukraina położona jest w strategicznym
obszarze stykowym, gdzie wpływy rosyjskie przenikają się z europejskimi,
pochodzącymi od cywilizacji łacińskiej.
Monografia Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego.
Wymiar polityczno-militarny autorstwa dra Jakuba Bornio, adiunkta w Katedrze
Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego, dotyczy właśnie kryzysu
ukraińskiego,
który
wraz
z
konﬂiktem
rosyjsko-ukraińskim
i
nieprzewidywalnością Federacji Rosyjskiej wzbudził liczne niepokoje w Polsce
oraz regionie. Choć obecny charakter konfliktu nie jest dynamiczny, nie
oznacza, że wygasł lub w przyszłości nie będzie możliwe zwiększenie
intensywności działań, dlatego niezwykle ważne jest przeprowadzenie rzetelnej,
naukowej analizy tych wydarzeń, czego przykładem jest prezentowana
publikacja. Ukazała się w Wydawnictwie Difin w nakładzie 300 egzemplarzy,
została zrecenzowana przez prof. Marka Pietrasia.
Monografia jest efektem badań prowadzonych przez autora, w efekcie
których udało się zrealizować trzy główne cele badawcze: badanie wpływu
aktywności wojskowej Rosji na bezpieczeństwo narodowe Polski w jego
wymiarze polityczno-militarnym, badanie wpływu reakcji Zachodu – będącej
kontrą do działań Federacji Rosyjskiej – na bezpieczeństwo Polski, analiza
wpływu zależności polsko-ukraińskich na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej.
Hipoteza główna, która brzmi kryzys ukraiński projakościowo wpłynął na
bezpieczeństwo Rzeczypospolitej w wymiarze polityczno-wojskowym, została
postawiona prawidłowo, w sposób możliwy do zweryfikowania na podstawie
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analizowanego materiału, choć trudny do jednoznacznego potwierdzenia.
Całość osadzona jest w realistycznym nurcie stosunków międzynarodowych.
Neorealizm wyznacza nie tylko ramy analizy przyjętego obszaru badawczego, ale
również porządkuje obszerny materiał badawczy, uwzględniający
uwarunkowania historyczne, etniczne, społeczne i gospodarcze. Jednak
najbardziej istotnymi z perspektywy poruszanej problematyki oraz przyjętej
teorii były uwarunkowania międzynarodowe kryzysu, w tym przede wszystkim
zaangażowanie polityczne zewnętrznych aktorów. Składa się z siedmiu
rozdziałów podzielonych na podrozdziały tematyczne, co czyni strukturę
niezwykle przejrzystą.
Rozdział pierwszy koncentruje się na warstwie teoretycznej. Można
odnieść wrażenie, że służy zaznajomieniu czytelnika z postrzeganiem
bezpieczeństwa w trzech ujęciach: paradygmatu realistycznego, paradygmatu
liberalnego, szkoły kopenhaskiej, jak również definicje związane z kryzysem
ukraińskim. Taki dobór jest uzasadniony, natomiast brakuje tu perspektywy
wyłącznie konstruktywistycznej, odnoszącej się do rozumienia bezpieczeństwa
przez pryzmat klasyków tej trzeciej, obok realizmu i liberalizmu, tradycyjnej
teorii stosunków międzynarodowych. Obecnie są to podejścia dominujące w
subdyscyplinie – w ich obrębie porusza się 55% naukowców, zaś
najpowszechniejszym jest konstruktywizm (24%).1 Autor przedstawia także
podejście badawcze – paradygmat poznawczy i model analityczny
uwzględniający opracowaną strukturę systemu – niezbędne dla uporządkowania
procesu analizy i realizacji celów badawczych. Paradygmat realistyczny oraz
neorealistyczna teoria szczegółowa zostały wybrane trafnie – realizm
strukturalny zakłada, iż głównym dążeniem państwa i akumulacji potęgi jest
zapewnienie bezpieczeństwa, zaś na potrzeby monografii postrzeganie
bezpieczeństwa zostało rozszerzone o założenia szkoły kopenhaskiej.
Zarys relacji Ukrainy i Polski oraz faza polityczna kryzysu z
uwzględnieniem zaangażowania Rzeczypospolitej zostały przedstawione w
rozdziale drugim dotyczącym wpływu konfliktu na politykę bezpieczeństwa
Polski. Moim zdaniem na szczególną uwagę zasługują fragmenty dotyczące
Ukrainy w systemie bezpieczeństwa regionalnego po 1991 r. oraz geopolityczne
znaczenie tego państwa dla bezpieczeństwa narodowego RP po 1991 r.
Kolejny etap kryzysu, sprowadzony do wojny hybrydowej, został
przedstawiony w rozdziale trzecim. Ta część monografii, prócz reakcji Rosji na
zmianę władzy, przedstawia istotę wojny hybrydowej w kontekście kryzysu na
1

Badania w ramach TRIP Faculty Survey wskazują, że 24.41% respondentów stosuje
założenia konstruktywizmu, 18.12% - realizmu, 12% - liberalizmu. 26.71% deklaruje, że nie
odwołuje się do żadnego paradygmatu. Maliniak, D., Peterson, S., Powers, R., Tierney, M.
J., 2017. TRIP 2017 Faculty Survey, Teaching, Research, and International Policy Project,
Williamsburg, VA: Global Research Institute.
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Ukrainie w odniesieniu do rosyjskiej kultury strategicznej oraz dokumentów
strategicznych USA i NATO, sprowadzonych w publikacji do reprezentantów
Zachodu. Z katalogu oczywiście wyłączono dokumenty strategiczne Polski –
bowiem w wybranym przez autora przedziale czasowym trudno o szersze
odwołanie do tego rodzaju zagrożeń.
Rozdział czwarty jest pierwszym odnoszącym się do bezpieczeństwa
narodowego Polski w wymiarze polityczno-militarnym, a w szerszej
perspektywie do bezpieczeństwa międzynarodowego z uwzględnieniem
rywalizacji Zachodu i Rosji. Autor analizuje wydarzenia które doprowadziły do
destabilizacja wschodniej Ukrainy – separację Donbasu i operację
antyterrorystyczną.
Aktywność wojskowa Rosji w kontekście kryzysu ukraińskiego i wpływ
na bezpieczeństwo narodowe Polski w wymiarze polityczno-militarnym została
opisana w rozdziale piątym. Moim zdaniem na szczególną uwagę
zasługująfragmenty dotycząceprzyczyn zachowania Federacji, miejsca Ukrainy
we współczesnych rosyjskich koncepcji geopolitycznych oraz analiza „ruskiego
miru” jako kodu geopolitycznego.
Rozdział szósty opisuje reakcje Sojuszu Północnoatlantyckiego na kryzys
ukraińskii ich wpływ tych wydarzeń na bezpieczeństwo narodowe Polski w
wymiarze polityczno-militarnym. W tej części autor skupił się na
konsekwencjach trzech szczytów NATO w Newport, Brukseli i Warszawie, jak
również znaczeniu obecności wojsk Stanów Zjednoczonych na obszarze
wschodniej flanki.
Ostatni rozdział dotyczy wyłącznie wymiaru polityczno-militarnego
relacji polsko-ukraińskich w kontekście kryzysu – wpływie wewnętrznej
destabilizacji Ukrainy na bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej oraz
kształtu współpracy w zakresie wielonarodowych jednostek wojskowych i
sektorze zbrojeniowym.
W kontekście realistycznej teorii stosunków międzynarodowych „w
konsekwencji kryzysu ukraińskiego, z konﬂiktem rosyjsko-ukraińskim w jego
rdzeniu, Ukraina stała się zatem nierosyjską przestrzenią geopolityczną,
wypełniając tym samym fundamentalne założenie polityki wschodniej Polski”,
zaś „jednoznacznie antagonistyczny wobec Rosji charakter polityki zagranicznej
Ukrainy sprawia, że idealnie wpisuje się ona w funkcje bufora bezpieczeństwa
Polski”. Choć zdanie to może wydawać się zbyt śmiałe, nie należy zapominać,
że dotyczy ono wydarzeń z 2014 r., na skutek których rządy przejęli
„przedstawiciele klasy politycznej opowiadający się za zbliżeniem z Zachodem, a
prorosyjskie elity zostały zmarginalizowane” (s. 357). Być może cytowane
fragmenty będą aktualne przez kolejne miesiące, o ile zajdą dwie przesłanki;
będzie zachowana forma kontrolowanego konﬂiktu pozycyjnego o niskiej
intensywności jako następstwo utrzymania zainteresowania Federacji Rosyjskiej
sprawami wewnętrznymi i państwami odgrywającymi większe znaczenie na
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arenie regionalnej lub globalnej. W przypadku Ukrainy warunkiem jest dalsza
marginalizacja prorosyjskich oligarchów na płaszczyźnie politycznej oraz
utrzymanie orientacji europejskiej, jednak bez podjęcia jednoznacznych decyzji
na gruncie prawa międzynarodowego przybliżających do pełnej integracji w
ramach UE.
Z pewnością temat podjęty przez Jakuba Bornio należy do aktualnych i
niezwykle ważnych dla bezpieczeństwa i pozycji Polski na regionalnej arenie
międzynarodowej – kryzys ukraiński poważnie zachwiał stabilnością systemu
europejskiego bezpieczeństwa międzynarodowego. Autor analizuje te
wydarzenia w siedmiu rozdziałach, odwołując się przy tym do bezpieczeństwa
narodowego Polski w wymiarze polityczno-militarnym oraz reakcji
najistotniejszych graczy – Rosji, NATO, wybranych państw UE. Wywód autora
jest logiczny, cele główne i poboczne pracy zostały jasno określone,
zrealizowane oraz jednoznacznie opisane, przeprowadzono również poprawną
analizę problemu badawczego w oparciu o weryfikację hipotez szczegółowych
składających się na weryfikację hipotezy głównej.
O wysokim poziomie naukowym monografii świadczy fakt, że
praktycznie każdy rozdział może stanowić samodzielny artykuł naukowy. Na
uwagę zasługuje bardzo dobra warstwa teoretyczna i metodologiczna, co nie jest
często spotykane w polskiej literaturze przedmiotu, osadzająca wymiar
polityczno-militarny bezpieczeństwa narodowego Polski w konkretnym ujęciu.
Dlatego publikacja ta może posłużyć studentom za swego rodzaju wzór pisana
prac dyplomowych. Na wyróżnienie zasługuje fragment opisujący rozwój
koncepcji i ewolucję pojęcia wojna hybrydowa (działania hybrydowe) z
uwzględnieniem rosyjskiej „wojny buntowniczej”, stanowiący przegląd
najistotniejszych polskich i światowych badań nad tym zjawiskiem.
Przyjęty układ – niezwykle przejrzysty, uwzględniający założenia
teoretyczne i empiryczne – jest przyjazny czytelnikom, zwłaszcza studentom
pierwszych lat, nie zaznajomionych jeszcze z elementarnymi pojęciami
obowiązującymi w dyscyplinie nauki o polityce. Bez ich przyswojenia nie jest
możliwe poprawne odczytywanie zmian zachodzących na płaszczyźnie
międzynarodowej. Należy podkreślić liczną i różnorodną literaturę, czego
przykładem są poddane analizie oficjalne dokumenty i stanowiska, zwłaszcza
przytaczane ukraińskojęzyczne badania opinii publicznej, które wzbogacają
przeprowadzone badania. To, w połączeniu z szeroko opisaną warstwą
metodologiczną, powoduje, iż monografia Bezpieczeństwo narodowe Polski w
kontekście kryzysu ukraińskiego. Wymiar polityczno-militarny autorstwa dra Jakuba
Bornio powinna zostać być traktowana jako podręcznik akademicki włączony
do kanonu literatury obowiązującej na kierunkach bezpieczeństwo narodowe,
stosunki międzynarodowe, europeistyka.
Malwina Hopej
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Janusz Gierszewski, Krzysztof Drabik, Andrzej Pieczywok,

Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecznych.
Difin, Warszawa 2020, ss. 166, ISBN 978-83-8085-040-8

Bezpieczeństwo jest słowem, które w ostatnich kilkunastu latach stało
się niezwykle popularne. Zauważalny jest bardzo duży przyrost liczby publikacji,
w których problematyka bezpieczeństwa stanowi przedmiot badań. Choć termin
ten jest definiowany różnie w zależności od dyscypliny, którą reprezentują
poszczególni badacze, nie ma większych wątpliwości, że „bezpieczeństwo” to
zagadnienie interdyscyplinarne i wymaga różnorakich podejść badawczych.
Obecnie procesy społeczne charakteryzują się rosnącą dynamiką, co wiąże się z
występowaniem wielu zagrożeń na poziomie lokalnym, regionalnym oraz
globalnym. Zagrożenia te, wynikające w dużej mierze ze zmian kulturowych,
stały się dla autorów motywem do napisania recenzowanej książki.
„Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecznych” to publikacja
trzech autorów, których dotychczasowy dorobek naukowy i zainteresowania
badawcze pozwalają na stwierdzenie, że recenzowana książka jest pracą
interdyscyplinarną. Dr hab. Janusz Gierszewski jest profesorem Akademii
Pomorskiej w Słupsku i Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i
Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie. Jego dorobek naukowy stanowią
głównie publikacje poświęcone różnorakim zagadnieniom z zakresu
bezpieczeństwa. Ukończył stacjonarne Studium Oficerskie WSPol. w Szczytnie.
Dr hab. Krzysztof Drabik zawodowo związany jest z Akademią Sztuki
Wojennej w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze to: teoria wojny i
pokoju, bezpieczeństwo społeczne, kultura bezpieczeństwa, filozofia
bezpieczeństwa, bezpieczeństwo personalne i strukturalne. Dr hab. Andrzej
Pieczywok jest profesorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Ukończył m.in. Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Rakietowych i Artylerii w
Toruniu. Posiada bogaty dorobek naukowy z zakresu bezpieczeństwa
publicznego, społecznego i kulturowego oraz edukacji dla bezpieczeństwa.
Recenzentami książki są dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź (Uniwersytet
Wrocławski) i dr hab. Włodzimierz Fehler (Uniwersytet PrzyroniczoHumanistyczny w Siedlcach) a wydawcą jest wydawnictwo naukowe Difin z
Warszawy. Pozycja została wydana w miękkiej oprawie.
Publikacja podzielona jest na trzy rozdziały, które zostały poprzedzone
krótkim wprowadzeniem. Znajdziemy w nim odpowiedź na pytanie, co skłoniło
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autorów do napisania tej książki. Ponadto czytelnik zostaje wprowadzony do
dalszych rozważań poprzez zarysowanie treści poszczególnych rozdziałów.
Istotną częścią wprowadzenia jest scharakteryzowanie celu opracowanej
monografii. Jest nim „Przedstawienie istoty i głównych obszarów poznawczych,
ale także naukowych określających społeczeństwo w trakcie zmian społecznych i
kulturowych”. Postawiono następujące pytania problemowe: „jakie kryteria
rozwojowe należy przyjąć w uwarunkowaniach płynnej nowoczesności, aby w
optymalnym zakresie kształtować godne i bezpieczne życie?”, „na ile
uzasadnione jest przyjęcie, iż bezpieczeństwo jest kategorią humanistyczną,
racjonalną, kulturową i abstrakcyjną?”, „w jaki sposób współczesny człowiek
jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za globalne skutki postępu
cywilizacyjnego, wykorzystując kulturę bezpieczeństwa?”, „na ile środowisko
lokalne jest zjawiskiem trwałym i uniwersalnym i w jaki sposób zmienia swój
charakter?”, „jakie zagrożenia występują na poziomie lokalnym?”, „jaka jest rola
instytucji lokalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa”, „jak wygląda współczesny
obszar zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa kulturowego (źródła i rodzaje)?”,
„jaka jest główna rola instytucji państwowych i niepaństwowych w działaniu na
rzecz bezpieczeństwa kulturowego?”, „jakie są możliwości i powinności edukacji
wobec zagrożeń bezpieczeństwa kulturowego?” (s. 10). Autorzy adresują książkę
głównie do studentów, doktorantów i nauczycieli zainteresowanych
problematyką bezpieczeństwa personalnego, społecznego, kulturowego,
edukacji dla bezpieczeństwa oraz do wszystkich zainteresowanych powyższą
problematyką.
Rozdział pierwszy pt. „Kulturowy wymiar bezpieczeństwa” został
podzielony na cztery podrozdziały: „Bezpieczeństwo jako wartość”, „Podmiot
w kulturze bezpieczeństwa”, „Bezpieczeństwo jako substytut szczęścia”,
„Świadomość społeczna w kształtowaniu bezpieczeństwa”. Według autorów
główną tezą treści tego rozdziału jest założenie, że „bezpieczeństwo, zarówno
jako pojęcie, jak i jego zbiór desygnatów, ma konotacje kulturowe” (s.10). Ta
część książki to ciekawa refleksja nad zagadnieniem bezpieczeństwa. Autorzy
odwołują się w swoich przemyśleniach do prac z zakresu socjologii i filozofii
wskazując na człowieka jako podmiot rozważań nad bezpieczeństwem w
wymiarze materialnym i niematerialnym. Podkreślają znaczenie współczesnej
kultury w badaniach nad bezpieczeństwem. Czytelnik zostaje zaznajomiony z
etiologią bezpieczeństwa poprzez krótkie, a zarazem treściwe przedstawienie
wybranych tradycji filozoficznych ukazanych przez pryzmat bezpieczeństwa.
Ciekawym wątkiem są rozważania autorów dotyczące zagadnienia wojny. Treść
tego rozdziału można sprowadzić do zdania: „Bezpieczeństwo jest kulturą i
przez kulturę jest kształtowane” (s. 43).
Drugi rozdział zatytułowany „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych”
podzielony jest na trzy podrozdziały: „Bezpieczeństwo w środowisku
lokalnym”, „Zagrożenia bezpieczeństwa lokalnego” oraz „Instytucje
- 205 -

POLEMIKI I RECENZJE, Przegląd Geopolityczny, 33, 2020, s. 200-206.

bezpieczeństwa lokalnego”. Pierwsze strony tej części recenzowanej książki, to
próba definicji środowiska „lokalnego” i społeczności „lokalnej”. Następnie
zaznajamiamy się z zagrożeniami lokalnymi, ich źródłami, które ukazane są w
różnych ujęciach badawczych. Autorzy pochylają się nad zagadnieniem
lokalnego konfliktu społecznego, który definiują: „sytuacja lub proces, w którym
zaangażowane strony reprezentują odmienne interesy i dążenia, które stanowią
zagrożenia dla bezpieczeństwa lokalnego” (s. 64). Ostatni podrozdział to m.in.
charakterystyka i wskazanie roli, jaką w społeczeństwie spełniają różnego
rodzaju instytucje.
Ostatni rozdział – „Bezpieczeństwo kulturowe” ukazuje związek
pomiędzy kulturą i bezpieczeństwem. Autorzy umiejscawiają bezpieczeństwo
kulturowe jako subdyscyplinę wiedzy o bezpieczeństwie. Interesujący jest
przegląd definicji takich pojęć jak kultura, cywilizacja, antropologia kultury.
Jeden z podrozdziałów poświęcony jest wyzwaniom i zagrożeniom
bezpieczeństwa kulturowego. Czytelnik natrafi również na przegląd wybranych
aktów prawnych, dotyczących bezpieczeństwa kulturowego, przede wszystkim
odnoszących się do Polski. Ostatni podrozdział traktuje o relacji: edukacja a
bezpieczeństwo kulturowe, z uwzględnieniem metod, które można wykorzystać
w szkole. Podkreślono znaczenie edukacji i wychowania regionalnego.
Poza właściwymi rozdziałami książka posiada osobne zakończenie, które
stanowi swego rodzaju podsumowanie recenzowanej monografii. W
zakończeniu tym odnajdziemy ważniejsze wnioski wynikłe z analizy
zgromadzonego materiału. Autorzy wskazują, iż: „niezbędna jest modyfikacja
systemu ochrony dóbr kultury przed zagrożeniami powszechnymi i wojennymi
oraz doskonalenia spójnej polityki kulturalnej i historycznej państwa,
uwzględniając wymogi współczesnej ekonomii oraz zmiany zachodzące w
obecnym świecie” (s. 151).
Podsumowując, recenzowana publikacja, pomimo iż jest raczej wstępem
do poruszonych przez nią zagadnień, z pewnością odznacza się dużą wartością
naukową. Jest napisana treściwie, liczy 166 stron. Uważam, że jest to jej atut,
ponieważ w mojej ocenie bardzo dobrze nadaje się do polecenia osobom
rozpoczynającym swoją edukację w zakresie nauk o bezpieczeństwie,
geopolityki, geografii, antropologii kulturowej itp. Na uznanie zasługuje fakt
dbałości autorów o definicje i terminologie, co nie jest zjawiskiem
powszechnym we współczesnych opracowaniach. Autorzy często odwołują się
do wybitnych filozofów np. Arystotelesa, Kanta, Fromma, Hobbesa. Jest to
szczególnie ważne, ponieważ filozofia i zagadnienia z nią związane są obecnie
marginalizowane w programach nauczania uczelni wyższych w Polsce. Lektura
książki z pewnością podniesie u czytelnika poziom świadomości w obszarze
współczesnych zagrożeń w zglobalizowanym świecie.
Maciej Kędzierski
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Noty o autorach
Robert Białoskórski, profesor w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie na
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w
Siedlcach; doktor hab. filozofii w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie,
specjalizujący się w bezpieczeństwie międzynarodowym. Posiada wieloletnie
doświadczenie teoretyczne i praktyczne w zakresie zagadnień bezpieczeństwa,
wynikające z wieloletniego nauczania i badań oraz profesjonalnej służby
wojskowej, podczas której, jako oficer pełnił obowiązki w kraju i za granicą.
Obszary zainteresowań naukowych: teoria bezpieczeństwa, teoria konfliktów
zbrojnych, geostrategia i potęgometria. Jego ostatnia monografia to
„Geostrategiczne stanowisko Federacji Rosyjskiej. Badanie potęgometryczne” (2018).
Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitcznego.
Marek Delong, profesor w Zakładzie Nauki o Bezpieczeństwie Politechniki
Rzeszowskiej; badacz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji
Rosyjskiej, strategii i polityki bezpieczeństwa, polityki wyznaniowej i stosunków
państwo-Kościół. Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa
Geopolitycznego.
Malwina Hopej, doktorantka w Instytucie Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka stosunków międzynarodowych,
bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa międzynarodowego. Praca
doktorska dotyczy potęgi postrzeganej i geopolitycznego obrazu świata Stanów
Zjednoczonych Ameryki. Zainteresowania badawcze dotyczą polityki
wewnętrznej i zagranicznej USA, geopolityki krytycznej,teorii bezpieczeństwa ze
szczególnym uwzględnieniem założeń konstruktywizmu i zwrotu
lingwistycznego.
Przewodnicząca
Oddziału
Terenowego
Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego we Wrocławiu oraz członek zarządu
Towarzystwa.
Maciej Kędzierski, doktorant w Instytucie Geografii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie; zainteresowania badawcze dotyczą m.in. historii i
geografii cywilizacji oraz współczesnej wojny kulturowej; członek Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego.
Jolanta Kotulak, studentka V roku Geografii ze specjalnością WOS na
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie; zwyciężczyni pierwszego etapu III
Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej w 2020 roku.
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Inna Kubay, doktor stosunków międzynarodowych, absolwentka Uniwersytetu
J. Fedkowicza w Czerniowcach, Ukraina. Doświadczenia zebrała współpracując
z polskimi i czeskimi uniwersytetami i organizacjami naukowymi. Prezes
organizacji pozarządowej Quadrivium.
Zbigniew Modrzejewski, doktor nauk społecznych, oficer Wojska Polskiego,
kierownik Zakładu Komunikacji Strategicznej Akademii Sztuki Wojennej.
Zainteresowania badawcze koncentruje na problematyce walki informacyjnej w
konfliktach zbrojnych oraz współczesnych zagrożeniach bezpieczeństwa.
Uczestnik operacji stabilizacyjnej w Republice Iraku. Autor m.in.: Operacje
informacyjne (2015), Podstawy rozpoznania wojskowego (2016), System rozpoznania w
operacjach poza granicami kraju (2017), Militarne obszary komunikacji strategicznej
(2020).
Janusz Odziemkowski, polski historyk związany z Uniwersytetem Kardynała
Stefana Wyszyńskiego i Akademią Sztuki Wojennej; były kierownik Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych(odwołany z tego stanowiska w
okresie rządów koalicji SLD-PSL). Od 1 października 2006 do 30 września 2009
był głównym specjalistą w Wojskowym Biurze Badań Historycznych. Badacz
historii powszechnej oraz historii Polski XIX i XX wieku, a także historii
wojskowości i konfliktów zbrojnych.W czerwcu 2020 Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego powołał go w skład Rady Programowej Instytutu
Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana
Paderewskiego.W 1996 otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi (za zasługi dla obronności
kraju), w roku 2011 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski, a w 2016 otrzymał Medal „Pro Patria” za szczególne zasługi w
kultywowaniu pamięci o walkach o niepodległość ojczyzny.
Izabela Oleksiewicz, profesor uczelni w grupie pracowników badawczodydaktycznych Politechniki Rzeszowskiej w dyscyplinie nauki o
bezpieczeństwie.
Marcin Piech, wiceprezes zarządu Instytutu Strategii Gospodarczych i
Geopolitycznych. Dyrektor programowy FORUM G2.
Łukasz Stach, doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Politologii
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Badacz współczesnych konfliktów
zbrojnych i problemów bezpieczeństwa, zwłaszcza w regionach Dalekiego
Wschodu. Autor monografii na temat japońskich sił podwodnych w okresie II
wojny światowej.

- 208 -

Przegląd Geopolityczny, 33, 2020.

Margot Stańczyk-Minkiewicz, adiunkt w Instytucie Politologii na Wydziale
Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej adiunkt i prodziekan
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni. Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia bezpieczeństwa w
stosunkach
międzynarodowych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
dysfunkcyjności państw, terroryzmu międzynarodowego, przestępczości
zorganizowanej, konfliktów współczesnego świata, migracji i zagadnień
dotyczących łamania praw człowieka. Obszar jej badań, to w szczególności kraje
Afryki Subsaharyjskiej. Członkini IPSA (International Political Science Association),
PTG (Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego), PTNP (Polskiego
Towarzystwa Nauk Politycznych), PTafr (Polskiego Towarzystwa
Afrykanistycznego),
PTSM
(Polskiego
Towarzystwa
Studiów
Międzynarodowych).
Amadeusz Urbanik, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce,
wykładowca Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej w Szczecinie. Zainteresowania naukowe: świadomość społeczna,
stosunki międzynarodowe, mniejszości narodowe i etniczne.
Piotr L. Wilczyński, adiunkt w Instytucie Geografii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie, współredaktor Przeglądu Geopolitycznego,
specjalista z zakresu geografii wojennej, ekonomicznej i geostrategii; autor m.in.
Geografii przemysłu zbrojeniowego Europy (2019); prezes Polskiego Towarzystwa
Geopolitycznego.
Witold J. 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 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, polemikii 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 hipotetyczno-dedukcyjnej. Podstawowe
kryteria oceny to wartość merytoryczna, spójnośćlogiczna 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.
Streszczenie powinno zawierać tezę lub cel opracowania oraz najważniejsze wnioski.
5. Proponowane teksty powinny być sporządzone w powszechnie dostępnych
edytorach tekstów (np. Microsoft Word lub OpenOffice). Można je nadsyłać drogą
elektroniczną na elektroniczny adres redakcji (podany na stronie redakcyjnej). Materiały
do publikacji powinny spełniać poniższe kryteria:
a) wielkość czcionki tekstu: 12 pkt, Garamond, czcionka przypisów: 10 pkt, Times New
Roman, interlinia: 1,0 wiersza, wszystkie marginesy: 2,5 cm;
b) na pierwszej stronie powinno znaleźć się imię i nazwisko autora (autorów) wraz z
afiliacją oraz pełny wyśrodkowany tytuł, który powinien być pogrubiony pisany
kapitalikami; wszystkie śródtytuły w tekście powinny być pogrubione i wyjustowane do
lewej strony oraz mieć wielkość 12 pkt.
c) akapity i wszelkiego rodzaju przypisy powinny mieć wcięcie o szer. standardowej 1,25
cm;
d) oznaczenia cytatów powinny zaczynać się w dolnej i kończyć w górnej frakcji tekstu;
e) 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);
f) 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.
Rozdział w pracy zbiorowej:
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Gul-Rechlewicz,V., 2015. Migracje w Europie – szanse i zagrożenia, [w:] T.Z. Leszczyński
(red.), Bezpieczeństwo Europy. Uwarunkowania społeczne, Polskie Towarzystwo
Geopolityczne, Kraków, s. 55-74.
Publikacja książkowa:
Soroka, P., 2015. Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom Wydawniczy
Elipsa, Warszawa.
Jeżeli w przytaczanym źródle brak nazwiska autora lub redaktora pracy zbiorowej, na
pierwszym miejscu w zapisie bibliograficznym umieszcza się tytuł:
Słownik Wyrazów Obcych, 1997. PWN, Warszawa.
Opisy prac tego samego autora należy uszeregować chronologicznie. Prace tego samego
autora wydane w tym samym roku należy oznaczać dodatkowo kolejnymi literami
alfabetu przy roku wydania (np. 2011a, 2011b).
g) pozycje bibliograficzne pisane cyrylicą piszemy wyłącznie w oryginale. Autorów prosi
się o niedokonywanie samodzielnej transkrypcji ani transliteracji;
h) w przypadku powtarzających się pozycji bibliograficznych wprowadzamy ogólnie
znane skrótowce w wersji łacińskiej: idem, ibidem, op.cit., passim.
6. Na końcu tekstu należy załączyć streszczenie i słowa kluczowe w języku
angielskim oraz 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. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo
do adiustacji, doboru tytułów i śródtytułów oraz dokonywania skrótów oraz drobnych
korekt w przypisach w nadesłanych artykułach, recenzjach i innych materiałach.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam w czasopiśmie.
11. PG ukazuje się cztery razy do roku.
12. Każdemu z Autorów przysługuje prawo do nieodpłatnego egzemplarza
czasopisma w wersji pierwotnej (do odbioru na życzenie – egzemplarz wysyłamy pocztą
po ukazaniu się numeru i wskazaniu adresu dostawy przez Autora).
13. Autorzy spoza PTG nie posiadający tytułu naukowego zobligowani są do
wpłaty darowizny na konto PTG przeznaczonej na recenzję. Wysokość darowizny
ustala redakcja.
Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego”
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