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Jerzy BĘDŹMIROWSKI
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

ODZYSKANIE DOSTĘPU DO BAŁTYKU W 1920 ROKU
I PROBLEM BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO POLSKI

Abstrakt:
W prezentowanym artykule, przedstawiono problematykę dotyczącą
budowania bezpieczeństwa morskiego naszego państwa. Odzyskanie dostępu do morza,
chociaż bardzo okrojonego, było bardzo ważnym wydarzeniem w dziejach Polski. Naród
był dumny i nie szczędził sił, ani środków aby jak najszybciej zagospodarować
wybrzeże. Gospodarka morska i handel morski miały w przyszłości umiejscowić Polskę
wśród państw nadmorskich, z dynamicznym rozwojem gospodarki. Zdawano sobie
sprawę, że otrzymany dostęp do morza, wymagał zapewnienia bezpieczeństwa żegludze
na wodach terytorialnych oraz tzw. torach podejściowych do portu Gdynia. Trzeba było
uruchomić punkty obserwacyjne, służbę hydrograficzną, a co najważniejsze stworzyć
flotę wojenną. Zadań ogrom, środków finansowych brak, a sąsiedzi głośno mówią o
wyeliminowaniu w przyszłości Polski z areny międzynarodowej. Poszukiwania
sojuszników w obrębie Morza Bałtyckiego nie powiodło się, a Wielka Brytania i
Francja, dbały tylko o swoje partykularne interesy. Niestety zagrożeniem dla
budowania bezpieczeństwa morskiego państwa, również okazali się decydenci zarówno
w ówczesnym rządzie, jak i Ministerstwie Spraw Wojskowych. Chociaż mocno „sypano
piaskiem po oczach” ówczesnemu Kierownictwu Marynarki Wojennej, to ono
konsekwentnie starało się realizować zadania związane z bezpieczeństwem morskim
państwa. Były to ciężkie lata. Wojna w 1939 r., obnażyła efekty złej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa realizowanej przez ówczesnych polityków.
Artykuł ten powstał w oparciu o materiały archiwalne (Centralne Archiwum
Wojskowe, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Marynarki Wojennej ) oraz bogatą
literaturę.
Słowa kluczowe: Polska Marynarka Wojenna, bezpieczeństwo morskie
państwa, sytuacja polityczno-militarna w okresie międzywojennym.
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Wprowadzenie
Morze Bałtyckie z Oceanem Atlantyckim łączy Morze Północne i
Skagerrak za pośrednictwem cieśnin: Wielki i Mały Bełt, Sund oraz Kattegat.
Jego linia brzegowa jest urozmaicona wieloma zalewami i zatokami, głęboko
wciskającymi w ląd, takimi jak Zatoka Botnicka, Fińska, Ryska, Gdańska. Morze
położone jest w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego, który odznacza
się zmiennymi stanami pogody i dużą wilgotnością, co w dużym stopniu rzutuje
na całokształt reżimu hydrologicznego i determinuje łagodny charakter klimatu
bałtyckiego. Niemniej każdej zimy (za wyjątkiem kilku ostatnich lat) na Bałtyku
występowała pokrywa lodowa i tzw. lód dryfujący, co niewątpliwie wpływało
negatywnie na funkcjonowanie żeglugi po tym akwenie. W przeszłości podczas
zim żegluga na Morzu Bałtyckim zamierała, a pokrywa lodowa pozwalała
przejść z Gdańska na Hel, z Pomorza do Danii i z Gdańska do Lubeki (Górski
1989, s. 12). Morze Bałtyckie jest niespokojne i burzliwe. Średnia wysokość fali
wynosi od 3 do 8 metrów. W czasie bardzo silnych sztormów, przy sile wiatru
9°B, mogą wystąpić fale o wysokości do 12 metrów, a tzw. okres fali
sztormowej wynosi 13 sekund. Z powyższego wynika, że fala bałtycka jest
„przykra” i niebezpieczna dla jednostek pływających. Można stwierdzić, że to
warunki atmosferyczne i meteorologiczne decydowały i decydują o tym, jakie
okręty mogły i mogą tu prowadzić działania bojowe, a także o jakiej porze roku.
Morze Bałtyckie jest akwenem, o który Polska opiera się od zarania
swojej państwowości. Na przestrzeni wieków władcy Polski musieli walczyć o
szeroki pas wybrzeża, zawiązując unie polityczno-militarne, nie zawsze dla nich
pomyślne(por. Mąka 2008, s. 12, 14-15; Chołoniewski 1920; Krzywiec 1931;
Koczorowski 1959; Ślaski 1936; Feldman 1934; Konopczyński 2014 i inni).
Polska wielokrotnie dostęp do morza traciła (ostatnio w 1939), aby ponownie
odzyskiwać (w 1920 i następnie w 1945 roku).
Odzyskanie dostępu do Morza Bałtyckiego
Odzyskanie niepodległości, było dla Polaków wydarzeniem, na które
czekali ponad wiek. Wielu z nich nie umiało mówić językiem ojczystym, wielu
nie posiadało żadnej wiedzy co to jest, żyć w kraju, w którym będą
funkcjonować polskie urzędy, szkoły, gdzie będzie można mówić językiem
polskim. Praktycznie kraj był zrujnowany gospodarczo. Zrujnowali go zaborcy
oraz armie prowadzące na jego terytorium działania wojenne. Poniesiono
ogromne straty wśród ludności, szczególnie tej będącej w tzw. wieku
produkcyjnym 18-65 lat. Obowiązywały waluty państw zaborczych, urzędy i
szkoły pozbawione były nie tylko infrastruktury, ale także kadry. Wyzwań
ogrom, a możliwości ograniczone lub żadne. Pozostał jeszcze problem granic,
ponieważ o ich kształcie Rada Sojusznicza miała podjąć decyzję w późniejszym
terminie.
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Zakończenie I wojny światowej, to jednocześnie upadek trzech
monarchii, które przez kilka wieków, w różnych konfiguracjach, zarządzały
Europą. Ich upadek oznaczał uzyskanie niepodległości przez 11 państw
europejskich, w tym państwa nadbałtyckie – Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę
oraz Polskę. Wspomniane państwa, znalazły się w niezbyt komfortowej sytuacji
polityczno-militarnej, co trafnie określił pierwszy minister spraw zagranicznych
(później premier) Łotwy Zigfrids Meierovics: pragniemy pozyskać przyjaźń naszych
wielkich sąsiadów ze wschodu i zachodu, ale oni są tak wielcy, że pozyskać ich i utwierdzić
ową przyjaźń zdołamy dopiero wówczas, gdy dojdziemy do porozumienia i stałej zgody
(accord) z sąsiadem północnym i południowym (cyt. za: Konopczyński 2014, s. 151152). W tym miejscu, należy przywołać słowa Romana Wapińskiego (1997, s.
165): W listopadzie 1918 roku Polska była krajem bez granic, obejmującym jedynie
większość byłego Królestwa Polskiego i zachodnią część Galicji i aż do schyłku 1921 roku
trwały zbrojne i dyplomatyczne zmagania o ich ostateczne ustalenie.
Przedstawiciele nowo utworzonych państw, w tym Polska, już podczas
pobytu w Paryżu 1918 roku, rozpoczęli rozmowy, których celem było
zawiązanie w przyszłości współpracy na wszystkich możliwych obszarach
(politycznym, militarnym i gospodarczym). Uważano, że dobrze byłoby włączyć
do tych rozmów przedstawicieli Danii, Szwecji i Norwegii. Rozmówcy nie
ukrywali, że zasadniczym celem tych państw powinna być współpracy
gospodarcza, a w niedalekiej przyszłości obrona ich interesów przed
zagrożeniem ze strony Niemiec oraz Rosji bolszewickiej1. I już w tym momencie
pojawił się dualizm polityków brytyjskich w podejściu do tej problematyki.
Dlaczego w tej kwestii wypowiadali się brytyjscy politycy? Byli oni
najważniejszymi decydentami w ustalaniu nowej konfiguracji politycznej
podczas konferencji wersalskiej. Jednym z nich, był Artur James Balfour, który
akceptował jednoczenie się nowopowstałych państw w basenie Morza
Bałtyckiego, gdyż pełniłyby rolę bufora oddzielającego Rosję bolszewicką od
Europy Zachodniej. Niestety, w tej kwestii decydujący głos miał brytyjski
premier D. Lloyd George, wielki „przyjaciel” Polski, który stwierdził, że […]
odcięcie Prus Wschodnich od Niemiec byłoby wielkim błędem politycznym, oraz że przyznanie
Polsce bezpośredniego dostępu do morza lub niemieckiego Gdańska stworzyłoby sytuacje nie do
utrzymania, gdyby Niemcy w przyszłości znów odzyskały siły i znaczenie (Ciechanowski
2008, s. 45). Ta wypowiedź powinna uzmysłowić Europejczykom, że państwo,
które miało nadzorować bezpieczeństwo regionu, już sygnalizowało możliwość
wywołania wojny przez Niemcy. Niestety nikt nie zwracał wówczas na to uwagi.
Dokonując oceny przebiegu rozmów paryskich warto podkreślić, że
najważniejsze państwa, a więc USA i Wielka Brytania, nie potrafiły wygenerować

1

Szeroko powyższą problematykę przedstawili min. A. Skrzypek (1972), P. Łossowski
(1982), H. Batowski (2001), J. Będźmirowski (2012).
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wspólnej polityki zagranicznej wobec nowych państw Europy Wschodniej
(Kitchen 2009, s. 42-73).
Znane są próby konsolidacji nowopowstałych państw nadbałtyckich,
które podejmowano na różnych płaszczyznach w latach 1918-1925.
Zasadniczym ich celem, było wygenerowanie wspólnej polityki zagranicznej,
gospodarczej i militarnej, w stosunku do Niemiec, jak i Rosji Radzieckiej
(Dębski 2007, s. 66). W tym celu, do wspólnego stołu zasiedli reprezentanci
Łotwy, Litwy, Estonii, Finlandii i Polski, a nawet Ukrainy2. Niestety Litwa
niechętnie patrzyła na udział Polski w tym układzie. Potwierdził to Jonas
Vaičcenonis (2002, s. 70) :[…] w latach dwudziestych doktryna wojenna Litwy
praktycznie przewidywała tylko jednego wroga – Polskę i przeciwko niej planowano
ewentualne działania zbrojne. Sytuacja ta odzwierciedlała się w tezach głoszonych przez
polityków, a także w ówczesnych planach wojskowych. Potwierdza to W. Konopczyński
(op.cit. s. 153): Nienawiść jej do Polski, inspirowana od lat kilkudziesięciu najpierw z
Petersburga, potem z Berlina, szła tak daleko, że rząd kowieński żadnych rozmów z
Rzecząpospolitą nie chciał, dopóki nie otrzyma z powrotem Wilna.
Polska znalazła się w niezbyt komfortowej sytuacji geopolitycznej,
pomiędzy Niemcami a Rosją bolszewicką. Co mówili Niemcy: Polacy niczego w
historii nie stworzyli, do niczego nie są zdolni, kulturę, zamożność i ład dały im dopiero
rządy pruskie. Naród, nie nadający się do samodzielnego kierowania swemi losami, winien
przeto pozostawać pod obcem panowaniem.[…] Upatrywano w niem [Państwo Polskie]
sztuczny twór intryg dyplomatycznych. […] Twierdzą uporczywie, że jest to „państwo
sezonowe”, którego upadku oczekiwano lada chwila, czy to wskutek wojny z Sowietami, czy
wojny gospodarczej w Niemcami, czy anarchii wewnętrznej (Feldman 1934, s. 56)3.
Również na temat Polski wypowiedział się Józef Stalin w liście skierowanym do
Lenina 12 kwietnia 1920 r.: […] w przyszłości, gdy narody tego regionu przeprowadzą
już u siebie rewolucje socjalistyczne, nie będzie potrzeby włączania do RSFSR, lecz trzeba
będzie znaleźć inną formę związania ich z państwem radzieckim. Załóżmy przyszłe istnienie
Radzieckich Niemiec, Radzieckiej Polski, Radzieckich Węgier czy Radzieckiej Finlandii:
narody te będą miały swoje państwa i swoje wojsko[…] i nie będą zapewne chciały nawet,
jako państwo radzieckie, wejść w skład bezpośredniej federacji z Rosją Radziecką (Grygajtis
2006, s. 19-20; por. też Mickiewicz, 2019).
O tym, jak będzie się rozwijała sytuacja w Europie, a szczególnie we
wschodniej jej części, miały decydować Wielka Brytania i Francja. Dlatego też,
kiedy rozpoczęły się rozmowy między nowopowstałymi państwami
nadbałtyckimi, dotyczące utworzenia Związku Bałtyckiego, strona polska
uważała, że należało poprosić o współpracę Wielką Brytanię i Francję. Wielka
2

Bardzo szczegółowo powyższą problematykę przedstawili: Skrzypek (1972), Łossowski
(1982), Batowski (2001), Lewandowski (2001), Czechowski (2009),Pullat(1998).
3
Wiele światła na stosunek Niemiec i Rosji do odrodzonej Polski rzucają także wypowiedzi
Eugeniusza Kwiatkowskiego (por. W.Wilczyński 2018) - (przyp.red.).

- 12 -

Będźmirowski, J., Odzyskanie dostępu do Bałtyku w 1920 roku i problem
bezpieczeństwa morskiego Polski, Przegląd Geopolityczny, 32, 2020, s. 9-34.

Brytania nie wyraziła zgody, natomiast Francja nie zajęła konkretnego
stanowiska. Było to spowodowane pogarszającymi się relacjami polskolitewskimi, które były efektem wspomnianych wcześniej wydarzeń. Co w takiej
sytuacji zaproponowała Francja. Zdaniem Mariana Leczyka (1997, s. 115),
Francja widząc pewne komplikacje natury politycznej między tymi państwami,
sugerowała utworzenie dwóch równoległych związków: polsko-łotewskoestońskiego oraz łotewsko-estońsko-litewskiego, a z czasem do połączenia obu
tych bloków. Takie rozwiązanie, zdaniem pomysłodawców, miało doprowadzić
do pośredniego współdziałania Polski i Litwy w obszarze wspólnego
bezpieczeństwa państw nadbałtyckich4. Niestety różnice między tymi dwoma
państwami były tak duże, że i ta propozycja nie miała szans na pozytywne
rozwiązanie.
Polska dyplomacja nie tylko skupiała się na rozwiązaniu kwestii
dotyczących utworzenia Związku, ale efektywnie działała na rzecz nawiązania
stosunków dyplomatycznych z państwami skandynawskimi, co sfinalizowano
wiosną 1919 r. : z Danią – 30 maja, z Norwegią – 31 maja oraz ze Szwecją – 3
czerwca 1919 r. Najwcześniej z Finlandią – 8 marca (Żarnowski, red. 1977).
Działania te były bardzo ważne w kontekście dynamicznych zmian, które miały
miejsce w akwenie Morza Bałtyckiego, ale czy miałyby wpływ na
bezpieczeństwo morskie? Jeszcze Polska nie posiadała dostępu do morza, ale
reprezentanci rządu polskiego uczestniczący w rozmowach w Paryżu wierzyli, że
ich finał będzie zgodny z ich oczekiwaniem. Przecież prezydent USA Woodrow
Wilson, w orędziu do Senatu ogłosił, że powinna powstać zjednoczona,
niezawisła i autonomiczna Polska. A rok później sformułował słynne 14
punktów, w których 13 dotyczył Polski: Powinno być utworzone niepodległe państwo
polskie, które winno obejmować ziemie zamieszkane przez bezspornie polską ludność, mieć
zapewniony wolny i bezpieczny dostęp do morza….”. I to było tyle i aż tyle ze strony
USA. Tak jak wcześniej wspomniałem, o granicach Polski, w tym morskiej,
decydował ktoś inny, a mianowicie premier Wielkiej Brytanii. A jego wizja była
zdecydowanie odmienna od tej, którą przedstawił prezydent USA.
Walkę o przyszłe granice Polski, rozpoczął rząd Ignacego
Paderewskiego (uznany przez państwa zachodnie na przełomie stycznia-lutego
1919 r.). Strona polska była przekonana, że w kwestii uzyskania szerokiego
dostępu do morza oraz miasta Gdańska, jako głównego portu, alianci będą
jednomyślni. Wierzono, że dzięki takiej decyzji, Polska będzie mogła prowadzić
gospodarkę morską, opartą na handlu z wykorzystaniem własnych portów i tras
żeglugowych. Niestety decyzja była dalece niesatysfakcjonująca. Polsce
przyznano tylko 76 km wybrzeża morskiego, a Gdańsk stał się Wolnym

4

Archiwum Akt Nowych [dalej AAN], Ataszaty wojskowe RP, sygn. A/II/117, Informacje z
ambasad polskich, s. 221-224.
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Miastem pod zwierzchnictwem Ligi Narodów5. Był to faktycznie skrawek
wybrzeża morskiego od ujścia rzeki Piaśnicy do Kamiennego Potoku w Sopocie.
Przyznano co prawda tzw. korytarz pomorski, który oddzielał Prusy Wschodnie
od Niemiec, ale już wówczas wielu polityków podkreślało, że w przyszłości
może to być zarzewiem polsko-niemieckiego konfliktu zbrojnego (Rummel
1925, s. 17). Tak to określił Bolesław Ślaski (1936, s. 18): Odzyskaliśmy ogółem 140
km (licząc Półwysep Helski z dwóch stron – przyp. J. B.), brzegu bałtyckiego,
których posiadanie, nauczeni lekcjami historii, musimy należycie zabezpieczyć tak pod
względem wojskowym, jak i ekonomicznym.
Po stronie polskiej spodziewano się, że rewindykacja Pomorza zostanie
uruchomiona z początkiem jesieni (zakładano październik), ale Niemcy się
ociągały z wymianą not ratyfikacyjnych, licząc na mogące nastąpić zmiany w
sytuacji międzynarodowej. Warto podkreślić, że w przygotowanych planach
przejęcia Pomorza eksponowano dwa momenty: 1/ wkroczenie wojsk polskich
do Torunia, miasta
przewidzianego na siedzibę władz województwa
pomorskiego, 2/ objęcie w posiadanie wybrzeża morskiego. Właśnie temu
ostatniemu wydarzeniu, zamykającemu niejako całą operację pomorską,
zamierzano nadać szczególną wymowę o wymiarach ogólnopaństwowych, a jego
miejscem miał być Puck - jedyne nadmorskie miasteczko, z portem rybackim,
które w czasie panowania króla Władysława IV, było portem dla floty wojennej.
10 lutego 1920 roku, gdy w Pucku żołnierze „błękitnej armii” generała Józefa
Hallera brali zaślubiny z Morzem Bałtyckim6, przed młodym państwem polskim
stawały nowe, decydujące o jego teraźniejszości i przyszłości zadania. Wśród
nich były: 1/ zagospodarowanie wybrzeża, 2/ stworzenie floty morskiej handlowej i
wojennej, 3/ maksymalne wyegzekwowanie i wykorzystanie praw traktatowych przyznanych
Polsce w odciętym od niej Gdańsku, 4/ pełne zintegrowanie gospodarcze, kulturalne i
duchowe Pomorza z resztą ziem polskich (Orzechowski 1970, s. 21).
Tego samego dnia, Sejm świadom wagi zagadnień morskich związanych
z odzyskanym wybrzeżem i ze stosunkami polsko-gdańskimi, uchwałą z dnia 10
5

W szerokim zakresie powyższą problematykę przedstawili min. J. Karski (1999), Leczyk
(1966), Chołoniewski (1920). Dla porównania, najmniejsze państwo słowiańskie przedwojenna Czarnogóra, której obszar był czterdziestokrotnie mniejszy od Polski,
posiadała wybrzeże morskie o długości 74 km.
6
W akcie tym uczestniczyli Stanisław Wojciechowski- minister spraw wewnętrznych, generał
Józef Haller- dowódca Frontu Pomorskiego, Stefan Łaszewski-wojewoda pomorski,
kontradmirał Kazimierz Porębski oraz wiele innych osobistości. […] Członek delegacji
sejmowej, uczestnik tamtych wydarzeń, Maciej Rataj, tak wspominał ten dzień- Sama
uroczystość w Pucku, choć bardzo podniosła, fatalnie była zorganizowana. Nikt się nami nie
zajął, nikt nie wskazał drogi. Musieliśmy z ministrem Wojciechowskim szukać sami dostępu
do morza przez rozmokłe błonie nabrzeżne, brnąc w błocie do kostek. Deszcz padał na umór,
tak że nad księdzem celebrującym mszę nad brzegiem morza trzymano parasol. Zatoka była
zamarznięta, musiano wyrąbać przerębel, by gen. Haller mógł dokonać zaślubin z morzem,
wrzucając do morza pierścień. Cyt. za: J. Tymiński (2018, s. 38).
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lutego, powołał z inicjatywy Komisji Wojskowej, tymczasową Komisję Morską
(Nowakowski 1921, s. 42). W tym momencie stawała się Polska państwem
nadmorskim, tym samym otrzymała niezbędne minimum trwałej egzystencji
politycznej i gospodarczej. Niemniej jednym z zasadniczych zadań, które
wymagało jak najszybszej realizacji, była budowa bezpieczeństwa wzdłuż
morskiej granicy państwa, a także na wodach terytorialnych. Mogła to tylko
wykonać flota wojenna, która oprócz funkcji obronnej, powinna pełnić funkcję
ambasadora Polski w państwach nadmorskich i morskich, nie tylko w basenie
Morza Bałtyckiego.
Flota wojenna ważnym komponentem bezpieczeństwa morskiego
państwa oraz polityki zagranicznej Polski
Polska, choć jeszcze w bardzo skromnych rozmiarach, przystępowała do
czynu morskiego, który później przerósł oczekiwania. Na początku był tylko
Puck, jedyne nadmorskie miasteczko polskiego wybrzeża, któremu w udziale
przypadła rola szczególna. Tak jak za czasów królów polskich przed 350 laty,
stał się nie tylko jedynym portem wojennym, ale i handlowym odrodzonej
Rzeczypospolitej. Już wiosną Departament dla Spraw Morskich [dalej DSM]
utworzył Dowództwo Wybrzeża Morskiego oraz Komendę Portu Wojennego z
siedzibą w Pucku, a latem 1 lipca powołano do życia pierwszą jednostkę
polskiego lotnictwa morskiego pod nazwą Baza Lotnictwa Morskiego
podporządkowaną Dowództwu Wybrzeża Morskiego7. Niestety brak było
sprawnego sprzętu latającego.
Jednym z ważniejszych przedsięwzięć na wybrzeżu, które wymagało
szybkiej realizacji, było zorganizowanie sprawnego systemu łączności i
obserwacji. Uruchomiono w Helu i Kuźnicy punkty obserwacyjne [PO], które
od wiosny 1920 r. zapewniały bezpieczną żeglugę na obszarze wód
terytorialnych oraz przekazywały Dowództwu Wybrzeża meldunki o ruchach
statków w tym rejonie (Będźmirowski 2001, s. 24). W tym samym czasie
utworzono Urząd Hydrograficzny z siedzibą w Pucku, któremu przypisano
zadania, m.in. organizowanie i prowadzenie pomiarów, obserwacji i badań na
7

Polską Marynarkę Wojenną powołano do życia 28 listopada 1918 r. W dniu 28
listopada 1918 roku w 291 rocznicę bitwy pod Oliwą, ukazał się dekret o powołaniu do życia
Polskiej Marynarki Wojennej. Dekret, który powoływał do życia siły morskie, dla państwa,
które jeszcze nie miało dostępu do morza. Były dwa zasadnicze czynniki, które
zadecydowały o tym, że Józef Piłsudski podjął taką decyzję. Pierwszy tzw. polityczny,
mający pokazać obradującym w Paryżu, że Polska oczekuje dostępu do morza, do którego
ma prawo. Natomiast drugi bardziej społeczny, i była to odpowiedź na niepokojące
informacje płynące z różnych obszarów powstającej Polski, o chuligańskich wybrykach
marynarzy polskich wracających z flot zaborczych do kraju. Centralne Archiwum Wojskowe
[dalej CAW], sygn. I.300.1.723, Gabinet ministra Spraw Wojskowych, Sprawy
organizacyjne MSWojsk., s. 28.
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morzu i wybrzeżu, a także sporządzanie nowych map morskich oraz
dostarczanie dowództwu powstającej PMW danych oceanograficznych i
hydrograficznych. W maju, Urząd otrzymał okręt do badań hydrograficznych
ORP „Pomorzanin”, niewielką jednostkę przybrzeżną zakupioną prywatnie
przez kpt. Józefa Unruga, który został pierwszym kierownikiem Urzędu
(Łysejko 1990, s. 13; Wojciechowski 1998, s. 57).
Wspomniany DSM już w maju 1920 roku uruchomił administrację
morską przez utworzenie Urzędu Marynarki Handlowej na Pomorzu z siedzibą
w Wejherowie, a w lipcu 1920 roku uruchomił Szkołę Morską w Tczewie.
Jednak dopiero z chwilą przekazania spraw marynarki handlowej Ministrowi
Przemysłu i Handlu, 1 grudnia 1921 r. marynarka handlowa uzyskała władzę,
której zadaniem było zajmowanie się wyłącznie jej sprawami. Władze tę pełnił
Departament Marynarki Handlowej, który przekształcił się później w
Departament Morski (Bukar-Wałdowa 1959, s. 5).
Wybuch wojny polsko-bolszewickiej, a tym samym pogarszająca się
sytuacja gospodarcza (była beznadziejna bez wojny - przyp. J.B.) spowodowała,
że wszelkie wizje dotyczące budowy przemysłu morskiego, w tym i polskiej floty
wojennej, zostały odłożone na bliżej nie określony czas. Niemniej, tzw.
systemem gospodarczym, mieszkańcy Pomorza, a także powoli napływająca
ludność z głębi Polski, podejmowała działania na rzecz zagospodarowania tych
ziem. Zorganizowano podręczne warsztaty portowe, składy węgla,
doprowadzono wodę słodką do przystani. Radość z odzyskanego dostępu do
morza była tak duża, że nikt nie szczędził sił, ani środków, aby budować
niezbędne obiekty wzdłuż wybrzeża. To odebranie Polsce miasta Gdańska,
doprowadziło do budowy portu w Gdyni, czyli „miasta z morza”. W 1923 r. już
do portu w Gdyni, jeszcze budowanego, wszedł statek po załadunek polskiego
węgla, który został dostarczony tzw. magistralą węglową ze Śląska, zbudowaną z
kredytów francuskich. A w 1926 roku z Pucka do Gdyni z przeniesiono
Dowództwo Floty wraz z jednostkami pływającymi8. O tym, że Polacy byli
dumni z tego miasta świadczy wypowiedź Komisarza Generalnego RP w
Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1924-1932, Henryka Strasburgera (1939, s.
32): Ponad wszystkie zadania Polska, kosztem wielkich na innych polach ofiar wyniosła
jeden problem, który uznała za najważniejszy i największy dla siebie. Gdyby zapytać
przeciętnego Europejczyka, co uczyniła Polska dodatniego po wojnie, dałby prawdopodobnie
dwie odpowiedzi: wygrała wojnę z bolszewikami i wybudowała Gdynię; a po Gdyni – jak

8

Wszystko to, co dotyczyło PMW, a usytuowano w Pucku, było tymczasowe. Trwały
intensywne poszukiwania, a następnie po wybraniu osady rybackiej Gdynia, jako miejsca dla
miasta portowego, w tym dla PMW, przeniesiono tam wszystkie instytucje morskiego
rodzaju sił zbrojnych.
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sądzimy – rozumieć należy nie tylko poczynania w samej Gdyni, lecz wszystko, co zrobiono w
Polsce dla zapewnienia i rozbudowania dostępu do morza9.
Powróćmy do spraw związanych z kwestią bezpieczeństwa morskiego
państwa. Wyzwań ogrom, a możliwości ograniczone lub żadne. W dalszym ciągu
wśród rządzących obowiązywało to, co w 1595 roku powiedział polski poeta,
wykładowca Akademii Zamojskiej – Sebastian Klonowic: Każdy w granicach
ojczyzny swej chleba może dostawać, ile mu potrzeba, może zaniechać morskiej nawalności
k’woli żywności. Lecz miła Polska na żyznym zagonie zasiadła, jako u Boga na łonie, może
widzieć Polak, co to morze, gdy pilnie orze (cyt. za: Wapiński 1999, s. 35). Bolesne, ale
prawdziwe. Tam w Warszawie, morze traktowano wielokrotnie, jako atrakcję
turystyczną, wypoczynkową. Dlatego też, kwestie budowy floty wojennej, nie
były w centrum zainteresowania decydentów wojskowych w Warszawie. Obca
im była wypowiedź arcybiskupa Dymitra Solikowskiego (XVI w.): Kto ma państwo
morskie, a nie używa go, albo da sobie wydzierać, wszystkie pożytki od siebie oddala, a
wszystkie szkody na siebie przywodzi, z wolnego niewolnikiem się staje, z bogatego ubogim
(cyt. za: Krynicki 1954, s. 77). Potwierdziło to stanowisko ówczesnego ministra
skarbu Jerzego Michalskiego, który poszukując oszczędności w wydatkach
państwach, zaproponował zlikwidowanie nie tylko PMW, ale również
„raczkującej” marynarki handlowej. Argumentował swoją decyzję tym, że jedna
jak i druga nie przynoszą wpływów do budżetu, a jedynie stanowią jego wielkie
obciążenie. W sukurs przyszedł mu ówczesny minister spraw wojskowych, który
nakazał ograniczenie stanu floty do posiadanych okrętów (czyli „floty szuwarowobagiennej” - przyp. J.B.), i traktowanie ich jako bazy szkoleniowej (Ciesielski 1985, s.
69-70).
To nie koniec „radosnej twórczości” w sprawie PMW, ówczesnych
polityków naszego kraju. Latem 1921 roku, podczas wizyty ówczesnego
premiera Wincentego Witosa w porcie w Pucku, będąc na pokładzie trałowca
ORP „Jaskółka” powiedział on: To byłoby dobre do wożenia śledzi (Graczyk 2007, s.
51). Stwierdzenie to musiało wywołać konsternację wśród oficerów PMW,
szczególnie u kmdra Jerzego Świrskiego, który mu towarzyszył. Próbował w
sposób bardzo delikatny wyjaśnić premierowi, że to są okręty wojenne, ale na
nic się to nie zdało. Te jednostki, w liczbie czterech, zostały zakupione okazyjnie
w Danii. Były to poniemieckie trałowce typu „FM” […] Jednostki o nazwach
„Jaskółka”, „Czajka” „Mewa” „Rybitwa”, wcielone zostały w skład floty z
początkiem czerwca 1921 roku. Wśród marynarzy powszechnie nazywano je
„ptaszkami” (Ciesielski, Pater, Przybylski 1992, s. 28).
To wszystko tworzyło pewien obraz, który malowany był przez osoby
decydenckie, mające dość specyficzne podejście do wszelkich spraw związanych
z bezpieczeństwem morskim państwa. Niewątpliwie w ten obraz wpisał się
ówczesny płk Władysław Sikorski. Był to niewątpliwie efekt wprowadzenia w
9

Szeroko działalność Komisariatu Generalnego w Gdańsku przedstawił S. Mikos (1971).
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Wolnym Mieście Gdańsk, określonych zapisów prawa międzynarodowego.
Sikorski słusznie oceniał, że […] obrona naszego dostępu do morza bez względu na to,
czy punktem końcowym będzie Gdańsk czy Gdynia, jest nadzwyczaj trudna (Stawecki
1981, s. 25).
Utworzenie i rozwój sił morskich, były w kręgu zainteresowania
niektórych polityków odradzającej się Polski, a także oficerów marynarek
wojennych państw zaborczych, którzy podjęli decyzję o służbie w Polskiej
Marynarce Wojennej. Wśród nich był ówczesny szef Departamentu dla Spraw
Morskich kontradmirał Kazimierz Porębski. Swój pogląd wyraził we wrześniu
1919 roku w „Memoriale w sprawie polityki polskiej na Bałtyku”, cyt.: ...jest
utrzymanie w naszym posiadaniu wybrzeża w czasie wojny oraz zapewnienie sobie żeglugi na
morzu10.
W kolejnym memoriale „O zadaniach i pracach Departamentu dla Spraw
Morskich”, min. stwierdzał, że:....w razie wojny z Niemcami należy przewidzieć z jednej
strony współdziałanie Niemiec i Rosji, z drugiej zaś należy dążyć do zgrupowania sił
polskich z nowo powstałymi państwami nadbałtyckimi Finlandią i Danią11. Zgodnie z
tymi założeniami, zadania polskiej floty wojennej miały uwzględniać:
 obronę naszego wybrzeża i niedopuszczenie do jego zajęcia przez
Niemców;
 uniemożliwienie przerzucenia sił nieprzyjacielskich z Niemiec do Prus
Książęcych;
 utrzymanie łączności z naszymi neutralnymi sprzymierzeńcami12.
Sztab Generalny Naczelnego Dowódcy WP, w oparciu o dokumenty
przedstawione przez DSM z lutego 1920 roku stwierdził, że: ...Polska nie będzie
mogła podjąć bez pomocy z zewnątrz wojny przeciwko Niemcom i Rosji, występujących
wspólnie, ani też przeciwko Niemcom samym. Takie ewentualności wojenne możliwe są do
pomyślenia tylko o ile Polska występowałaby wspólnie z państwami dzisiejszej Ententy
(Graczyk 2007, s. 49).
Stanowisko, które przedstawił w tej sprawie komandor Jerzy Świrski,
(ówczesny zastępca szefa DSM), nie różniło się od Porębskiego: Z dwóch naszych
nieprzyjaciół, poważniejszym z punktu widzenia morskiego są Niemcy. Brytyjska, albo
francuska flota nie zaryzykują odcięcia od Morza Północnego swych sił, żeby przyjść na
pomoc Polsce. Natomiast jest przejście wykonalne w wypadku wojny z Sowietami. Na ten
wypadek trzeba, żeby sojusznicze floty miały w czasie wojny pomocniczą bazę na naszym
wybrzeżu. Wojna z Sowietami jest normalną wojną silniejszego ze słabszym, którego bazy
mogą być zagrożone tylko przez desant. Natomiast wojna z Niemcami jest beznadziejna z
powodu bliskości lądowej granicy (Graczyk, op.cit. s. 49).
10

CAW, sygn. I.300.21.125 Akta Kierownictwa Marynarki Wojennej [dalej KMW],
Memoriał w sprawie polityki polskiej na Bałtyku,
11
CAW, sygn. I.300.21.42, Akta KMW, Memoriał o zadaniach i pracach DSM, 1.11.1919 r.
12
Ibidem, s. 29.
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Strona polska liczyła na to, że w ramach rewindykacji morskich po
byłych państwach zaborczych, otrzyma okręty, które wzmocnią flotę wojenną.
Równocześnie zespół po kierunkiem kmdr. Jerzego Świrskiego (przystąpił do
opracowywania pierwszego programu rozbudowy floty wojennej.
Przedstawiono go MSWojsk. na przełomie lipca i sierpnia 1919 r. Należy
podkreślić, że został on przygotowany z uwzględnieniem możliwości
finansowych państwa. Zakładał on posiadanie przez flotę kilku torpedowców i
okrętów podwodnych, które uczestniczyłyby, w procesie szkolenia kadry
specjalistów. A był to ważne zadanie, co podkreślił szef DSM: ...żadna flota nie
będzie miała dla nas żadnego znaczenia, o ile nie będziemy mieli dla niej odpowiednio
przygotowanego personelu (Zalewski 2000, s. 93).
Negatywny stosunek rządu jak i MSWojsk. do PMW, był pochodną nie
rozumienia przez niego polityki morskiej. Najważniejsze decyzje w tej materii,
były pokłosiem wypowiedzi Józefa Piłsudskiego. W swoich wystąpieniach
zaledwie dotykał kwestii morskich, w tym szeroko rozumianego bezpieczeństwa
morskiego państwa. Natomiast jego apologeci oraz dziennikarze pracujący dla
tej grupy, dorabiali tzw. otoczkę, pisząc i mówiąc o „programach morskich” jego
autorstwa. Jednym z tych co „kadzili” wodzowi był gen. Gustaw OrliczDreszer, stwierdzając: […] wśród ogromu dzieła Marszałka poczesne miejsce zajmuje
budowa potęgi morskiej Rzeczypospolitej […] przez tysiące lat nieosiągalna pod jego
władczymi rządami stała się faktem13.
„Wielkim sukcesem” strony polskiej, było otrzymanie od Rady
Ambasadorów, 6 poniemieckich torpedowców („Kaszub”, „Kujawiak”,
„Krakowiak”, „Mazur”, „Podhalanin”, „Ślązak”), będących w nienajlepszym
stanie technicznym. Nie otrzymaliśmy więcej, gdyż strona brytyjska uznała, że
Polska ma zbyt krótką granicę morską, dlatego też jej flota nie musi być liczna14.
Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej (uczestniczyły w niej
wydzielone siły PMW) Marynarka Wojenna w ramach tzw. organizacji
pokojowej, z dniem 1 stycznia 1922 roku, poddana została zmianom
organizacyjno-strukturalnym (Przybylski 1997). W Warszawie w miejsce DSM
powstało Kierownictwo Marynarki Wojennej, a w Pucku Dowództwo Floty, w
miejsce Dowództwa Wybrzeża Morskiego, w Toruniu Flotylla Wiślana, w
Pińsku Flotylla Pińska oraz szkoły kształcące przyszłych oficerów i specjalistów
dla potrzeb PMW. Organizacyjnie wszystko się „spięło”, ale potrzeby polskiej
floty, która miała wziąć na siebie bezpieczeństwo morskiej granicy państwa, w
dalszym ciągu nie zostały rozwiązane.
Praktycznie od 1920 roku poszukiwano „wsparcia” w budowaniu floty i
kształcenia kadr w Royal Navy. Wcześniej wspomniano, o negatywnym
13

Orlicz-Dreszer 1936, s. 9. Por. także Drzewiecki 2009, s. 116; Będźmirowski, op.cit. s. 91.
Szerzej powyższą problematykę przedstawiłem w monografii, Marynarka Wojenna w
polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1947, 2012.
14
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stosunku strony brytyjskiej do Polski, w tym i rozwoju polskich sił morskich.
Niemniej polska dyplomacja podjęła się działań, na rzecz pozyskania wsparcia
dla rozwoju PMW. Po wielu zabiegach polskiej dyplomacji udało się nawiązać
stosunkowo krótką pod względem czasowym, a także mało efektywną
współpracę z Royal Navy. Trwała ona niespełna 2 lata, od 1919 r. do 1921 r.
Strona polska liczyła, że tylko Wielka Brytania może udzielić skutecznej pomocy
w budowie floty wojennej, która w przyszłości, wspólnie z Royal Navy,
zagwarantuje bezpieczeństwo trasom żeglugowym prowadzącym do polskich
portów, a także polskiej granicy morskiej (Będźmirowski, 2012, 2014, 2018).
Niestety zadania przekazane Brytyjskiej Misji Morskiej przez rząd brytyjski, w
sposób zdecydowany różniły się od oczekiwań polskich. Mieli oni doradzać w
takich obszarach jak: oczyszczanie tras żeglugowych z min (Zatoka Gdańska),
rozbudowy sieci telefoniczno-telegraficznej wzdłuż wybrzeża dla potrzeb PMW,
oznakowania nawigacyjnego, organizacji portów i doków, a także kontroli celnej.
Z czego to wynikało? Wynikało to z faktu, iż strona brytyjska nie nadała misji
statusu militarnego, co było jawnym odrzuceniem prośby strony polskiej o
pomoc w budowie sił morskich. Było to bolesne dla strony polskiej, ponieważ w
tym samym czasie Royal Navy pomagała Estonii w tworzeniu sił morskich15.
Pomimo tylu pojawiających się rys w relacjach miedzy PMW a Royal Navy,
udało się polskiej stronie skierować 5 oficerów na 8-miesieczne kursy do Royal
Navy. Oficerowie PMW, po powrocie z kursów stwierdzili, że wiedza
specjalistyczna, jak została im przekazana, nie była na wysokim poziomie
merytorycznym.
Jak wcześniej wspomniano, prawie równolegle trwały prace przy
tworzeniu Związku Bałtyckiego, w którego skład, miały wejść m.in. siły morskie
państw nadbałtyckich. Niestety, różnice zdań między Litwą a Polską co do
funkcjonowania tego Związku, w dużym stopniu spowodowały, że jego idea się
oddalała. Strona polska uważała, że brak zgody na wejście do Związku państw
skandynawskich, osłabia jego potencjał gospodarczy, jak i militarny, w relacjach
z Niemcami, a także Rosją Radziecką. Okręty, którymi dysponowały floty
wojenne nowopowstałych państw, były wysłużone, a często pochodziły z
demobilu. Flota estońska dysponowała 2 niszczycielami otrzymanymi od
Brytyjczyków, 1 kanonierką, kilkoma trałowcami, patrolowcami pochodzącymi
jeszcze z czasów floty carskiej. Flota wojenna Łotwy, była jeszcze bardziej
uboga, posiadając 1 patrolowiec, a fińska flota wojenna to 2 kanonierki, 2
niszczyciele, 6 torpedowców i 2 okręty podwodne. A więc w porównaniu do
Estonii i Łotwy była potęgą. Litwa nie posiadała żadnego okrętu, tak jak Polska,
bo przecież 2 kanonierki oraz 4 poniemieckie trałowce „ptaszki” nie były to
faktycznie okręty. Dla porównania Niemcy, którzy przegrali wojnę, mimo że
15

Archiwum Akt Nowych [dalej AAN], Ambasada RP w Londynie, sygn. 211/II/27, Pismo
Kazimierza Porębskiego do MSZ z dnia 19.III. 1919, s.18.
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pozbawiono ich wielu jednostek, dysponowali 6 okrętami liniowymi, 6
krążownikami, 12 niszczycielami i 12 torpedowcami. Natomiast Rosja po
rewolucji miała 2 okręty liniowe, 1 krążownik, 8 niszczycieli oraz 9 okrętów
podwodnych (Rokiciński 1993, s. 24-25; All the World…1992; Dyskant 1983, s.
598; Gozdawa-Gołębiowski 1973, s. 641; Rezmer 2011, s. 353-376). Tym
samym Niemcy i Rosja bolszewicka były tzw. „zasadniczymi rozgrywającymi na
Bałtyku”. Dlatego też uznano, że należy zwrócić się do Wielkiej Brytanii o
wsparcie Związku. Odpowiedź była do przewidzenia, ponieważ Brytyjczycy nie
widzieli interesów na tym akwenie, powtarzając, że Bałtyk jest morzem
zamkniętym. Było to wynikiem doświadczenia z okresu I wojny światowej, kiedy
to Brytyjczycy nie wywiązując się z obietnicy, pozostawili Danię samej sobie, co
wykorzystali Niemcy, zamykając polami minowymi Cieśniny Bałtyckie.
W związku z tym, że relacje polsko-brytyjskie uległy schłodzeniu, strona
polska rozpoczęła poszukiwania wsparcia gospodarczego i militarnego we
Francji. Po długich rozmowach polsko-francuskich, udało się je sfinalizować i to
zarówno pod kątem kredytów na rozwój gospodarczy, jak i militarnych (w tym
floty wojennej) Polski. Niestety, nie wszyscy wielcy francuscy politycy i
wojskowi byli za współpracą z Polską. Wśród przeciwników byli między innymi
sekretarz generalny francuskiego MSZ Philippe Berthelot, a także marszałek
Ferdynand Foch, generał Maxim Weygand oraz generał Henri Albert Niessel
(Pasztor 1999, s. 29; Kuźmiński 1963, s. 9; Ciałowicz 1970, s. 29). Jakie były ich
argumenty? Brak wewnętrznej stabilności oraz nieprzewidywalność polityki
zewnętrznej. Dlatego też, ci panowie nie zostali zaproszeni do rozmów polskofrancuskich, pojawili się tylko na moment podpisania bilateralnego układu
politycznego i wojskowego.
W trakcie spotkań polsko-francuskich poruszono kwestie ewentualnych
działań połączonych flot na Morzu Bałtyckim. W dokumencie, jako
podsumowanie tych rozmów zapisano: ...na wypadek agresji niemieckiej przeciwko
jednemu z dwu krajów, oba kraje są na równi zobowiązane przystąpić do akcji w myśl
ogólnego porozumienia (Wieczorkiewicz 2005, s. 37). Uwzględniała ona także
zabezpieczenie morskich linii komunikacyjnych, jako drogi zaopatrzenia armii
polskiej w niezbędny materiał wojenny. Również wyrażono zgodę na kształcenie
i szkolenie kadry PMW w ośrodkach francuskiej marynarki wojennej. Niestety
zapisy zawarte w tzw. protokole wojskowym, mówiły o wsparciu m.in. polskiej
floty wojennej, tylko w przypadku konfliktu zbrojnego z Niemcami. Natomiast
Francja nie zobowiązała się do pomocy w razie konfliktu z Rosją Radziecką.
Tym samym, Związek Bałtycki otrzymał jasny sygnał, że w przypadku
zagrożenia ich bezpieczeństwa ze strony Moskwy, nie otrzymają pomocy
militarnej ze strony Francji. Było to jednoznaczne z początkiem końca tego
Związku, który pomimo wielu zabiegów ze strony polskiej i fińskiej, nie
przetrwał próby czasu. Pomimo wielu prób podejmowanych przez dyplomacje
tych państw, został rozwiązany w 1925 roku.
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W tym samym roku do Polski przybyła Francuska Misja Wojskowa oraz
Francuska Misja Morska. Podczas kontynuowanych rozmów polsko-francuskich
w maju 1924 roku, strona francuska ponownie potwierdziła, że jej siły morskie
nie tylko nie będą uczestniczyły w potencjalnym konflikcie z ZSRR na wodach
Bałtyku, ale również nastąpi wstrzymanie transportów morskich ze sprzętem
wojskowym dla Polski. Celem przygotowania Polski do zapewnienia sobie
samemu bezpieczeństwa morskiej granicy, Francja od 1925 roku przekonywała
Kierownictwo Marynarki Wojennej do intensywnego rozwoju morskiego
potencjału bojowego w oparciu o okręty podwodne oraz budowę portów i baz
dla okrętów. Takie stanowisko świadczyło o wycofywaniu się strony francuskiej
z podjętych wcześniej zobowiązań. A wydarzenia w Locarno, pokazały
odpowiedzialność Francji za podpisane porozumienia m.in. z Polską.
Brak okrętów dla floty wojennej (należy pamiętać, że do 1925 roku w
skład PMW wchodziły Flotylla Wiślana i Flotylla Pińska, a od tego roku była
tylko Flotylla Pińska, przekształcona w 1929 r. we Flotyllę Rzeczną w Pińsku),
był wyzwaniem, z którym zmierzyć się musiał DSM, a od 1922 r. Kierownictwo
Marynarki Wojennej [KMW]. Jak przedstawiała się sytuacja z polską flotą
wojenną w roku przełomu, czyli 1926r.? W 1926 roku w skład PMW wchodziły:
2 kanonierki („Komendant Piłsudski” i „Generał Haller”), 4 trawlery
(„Jaskółka”, „Mewa”, „Rybitwa” i „Czajka”), 5 torpedowców („Mazur”,
„Krakowiak”, „Ślązak”, „Podhalanin” i „Kujawiak”), 4 monitory rzeczne
(„Warszawa”, „Toruń”, „Pińsk” i „Horodyszcze”) oraz 2 transportowce
(„Warta” i „Wilia”). Do 1926 roku rząd polski w stoczniach francuskich nie
zamówił ani jednej jednostki bojowej dla floty morskiej. W tym czasie,
współpraca z Francją (z wyjątkiem szkolenia) ograniczyła się do sprzedania,
głównie na kredyt, niewielkiej liczby przestarzałego sprzętu i uzbrojenia oraz
dwóch statków transportowych. Dopiero w kwietniu 1926 roku w Paryżu
została podpisana umowa na budowę dla PMW dwóch niszczycieli i trzech
okrętów podwodnych, które weszły do służby w latach 1930-1932 - dwa
nowoczesne niszczyciele: „Wicher” i „Burza”, oraz trzy okręty podwodne:
„Ryś”, „Wilk” i „Żbik”. Niestety zamówione w stoczni francuskiej okręty
nawodne i podwodne przekazano PMW z wielkim opóźnieniem i nie
kompletnie wyposażone. Chociaż posiadały wiele niedoskonałości w
rozwiązaniach taktyczno-technicznych, to stanowiły nową generację jednostek
bojowych, odpowiadających pod względem parametrów techniczno-taktycznych
ówczesnym oczekiwaniom strony polskiej. Jeśli chodzi o wyposażenie,
brakowało radiostacji głównych oraz ratunkowych na kontrtorpedowcach
(niszczycielach), a na okrętach podwodnych ORP „Żbik”, ”Ryś” i „Wilk” nie
było radiostacji do łączności podwodnej oraz stacji ultradźwiękowych do
podsłuchu szumów wytwarzanych przez okręty w ruchu (stacje hydrolokacyjne).
Próbę zakupu tych urządzeń ponawiano kilkakrotnie i dopiero w lipcu 1939
roku, udało się zakupić w Wielkiej Brytanii urządzenia podsłuchowe typu „Y”
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produkcji brytyjskiej, ale nie udało się ich zamontować przed wybuchem
wojny16.
Zdaniem Włodzimierza B. Steyera (późniejszego kontradmirała i
powojennego dowódcy MW), wybór stoczni francuskich do budowy okrętów
nawodnych nie był najlepszy, gdyż stocznie te nie posiadały tradycji w budowie
tego typu jednostek. Przy ich wyborze kierowano się względami politycznymi,
ponieważ w skład zarządu stoczni wchodziły osobistości francuskiego świata
polityki, na czele z ówczesnym premierem Francji , a zarazem ministrem spraw
zagranicznych A. Briandem. Natomiast prof. Aleksander Potyrała podkreśla,
opierając się na relacji ówczesnego zastępcy szefa służby technicznej KMW
inżyniera Mikołaja Ferensa, że: o zamówieniach dwóch niszczycieli typu „Wicher”( miały
otrzymać nazwy „Wicher” i „Burza”- przyp. J.B.) i trzech okrętów podwodnych typu
„Wilk”( „Wilk”, „Ryś” i „Żbik” - przyp. J.B) zadecydował nacisk ze strony MSZ na
MSWojsk., a nie – jak by się wydawało-, że to ostatnie zdecydowało się na ten pierwszy
krok w rozbudowie floty, doceniając jej konieczność dla obrony kraju17. Przewodniczącym
nowo powołanej komisji nadzoru budowy okrętów we Francji został kmdr por.
inż. Ksawery Czernicki.
Po zamachu majowym (1926 r.), w którym PMW nie uczestniczyła,
została ona w pewien sposób „ukarana” przez Józefa Piłsudskiego. Polegało to
na ograniczaniu środków finansowych na rozwój jej potencjału bojowego,
poprzez sugerowanie ograniczenia zadań dla sił morskich. Potwierdzeniem tego
były „Wytyczne do badania zagadnień specjalnych” z czerwca 1928 roku, w
których J. Piłsudski napisał: gdy mamy do czynienia z państwem o skromnym budżecie i o
ludności tak z morzem nie obytej jak Polska, to jakiekolwiek przypuszczenie o szybkości
rozbudowy floty i zwiększenia jej celów poza skromną, lecz nadzwyczaj cenną prawdę o
obronie niewielkiego wybrzeża morza, które posiadamy, sięgnąć trudno18.
Po przewrocie majowym, Józef Piłsudski również wypowiedział się na
temat polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii w stosunku do Polski: W stosunku do
nas karała nas Anglia niejednokrotnie, wywołując inspirowane przez siebie podniecenia za
pomocą Niemiec bądź Rosji. Lecz Anglia w tych podnietach wojennych nigdy nie chce pójść za
daleko, bo sama wojny więcej boi niż my (Garlicki 1978, s. 363).
Negatywną ocenę dotyczącą rozbudowy floty wojennej przedstawił
Piłsudski w tzw. „Wytycznych badania zagadnień specjalnych” z 5 czerwca 1929
r.: Jeżeli w naszej dziwnej modzie megalomanji wyrażonej w słowach niemających treści, jeżeli
w naszej śmiesznej projektomanii czyniącej z muchy słonia, albo przynajmniej panterę lub
16

AMW, Akta KMW, sygn. 6/49/11 Dziennik zarządzeń nr 7, sprzęt radiotelegraficzny na
okrętach floty,s.29-31.
17
W. Steyer 1960, s. 243., por. A. Potyrała, Wspomnienia dotyczące spraw Marynarki
Wojennej, Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej [dalej AMMW], sygn. 13, s. 50.
18
CAW, Akta GISZ, sygn. 302.4. 1934. Wytyczne do badania zagadnień specjalnych z
5.6.1928 r.
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tygrysa, mamy mnóstwo kwiatków w naszej armii, to bodaj nieszczęsna nasza marynarka
trzyma prym w tych wielkich słowach. Boć, gdy myśli są bezbrzeżne, to gdzież ich szukać jak
nie na oceanach. Jest to zdaniem moim główna choroba marynarki, która z tego powodu z
trudem daje się naciągnąć do roli składniowej części jednolicie pracującej dla obrony państwa.
Państwo, bowiem nie posiada ani możności, ani jakichkolwiek środków do tego, aby tak
drogą prawdę o swojej sile, jak flotę wojenną mogącą być użytą na wielkich morzach czy
kreować, czy zbudować19. W ten sposób Piłsudski ocenił koncepcję budowy
potężnej floty wojennej, mającej działać na morzach i oceanach świata.
Czy Admiralicja Brytyjska pogodziła się z faktem zakończenia
współpracy z PMW? Raczej nie, co potwierdziło wydarzenie z 1925 roku.
Wówczas to MSZ Wielkiej Brytanii poprzez poselstwo RP w Londynie, podjęło
działania mające na celu przekonanie rządu polskiego do budowy okrętów
podwodnych w stoczniach brytyjskich. Rząd polski nie skorzystał z tej oferty, ze
względu na rozwijającą się współpracę z Francją, a także zasłaniając się tzw.
względami natury technicznej. Oznaczało to, że francuskie okręty podwodne
pod względem parametrów techniczno-taktycznych, odpowiadały bardziej niż
brytyjskie. Natomiast zaproponowano Brytyjczykom udział w realizacji planu
fortyfikacji portu w Gdyni oraz zaopatrzenie PMW w samoloty dla lotnictwa
morskiego. Niestety, ta propozycja nie znalazła akceptacji rządu brytyjskiego.
Dopiero w 1935 roku w skutek osłabienia sojuszu polsko-francuskiego z
przyczyn politycznych, a także z nie wywiązywania się z umów związanych z
budową okrętów, dwa niszczyciele zostały zamówione w stoczniach brytyjskich.
W latach 1926-1935 w najwyższych instytucjach wojskowych, a nawet
rządowych, nie udało się wypracować jednolitej spójnej koncepcji, a następnie w
oparciu o nią doktryny wojennej, uwzględniającej kierunek rozwoju PMW, a
także zasad użycia jej sił morskich w konflikcie zbrojnym. Postrzegano ją, jako
mało znaczący element wspierający operacje wojsk lądowych, którym
przypisywano zadania strategiczne. Pokłosiem takich „wizji” były bardzo
skromne środki finansowe, jakie corocznie wyasygnowano z budżetu WP dla
PMW.
Pomimo takich różnic w dysponowaniu środkami finansowymi na rzecz
budowy flot wojennych w poszczególnych państwach, strona polska szła swoją
drogą. Kierownictwo WP uznało, że w tym trudnym okresie (kryzys
gospodarczy światowy) należy dokonać racjonalnego wyboru, przeznaczając
zasadniczą część funduszy dla Flotylli Rzecznej w Pińsku, a nie dla floty
wojennej. Wynikało to z konsekwentnej polityki rządu, wskazującego główne
zagrożenie ze wschodu. Czy ta flota „szuwarowo bagienna” mogła zatrzymać
siły lądowe oraz rzeczne Armii Czerwonej? Raczej nie, co zresztą potwierdził
wrzesień 1939 roku. Podjęcie takiej decyzji było jednoznaczne ze wstrzymaniem
19

CAW, Akta GISZ, sygn. I.300.24.193, Wytyczne do badania zagadnień specjalnych, s. 43.
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rozbudowy floty wojennej, co uniemożliwiło budowę kolejnych okrętów
podwodnych.
Tab. 1: Środki finansowe z budżetu MSWojsk. przeznaczone dla PMW w latach 19241936
LATA

BUDŻET MSWojsk.
w tys. zł obiegowych
691941

WOJSKA
LĄDOWE
%
5,4

WOJSKA
TECHNICZNE
%
1,7

WOJSKA
LOTNICZE
%
3,6

1924

MARYNARKA
WOJENNA
%
0,3

1925

763900

5,2

1,5

2,1

1,2

1926

633572

5,3

1,4

2,8

3,02 ⃰

1927/28

839269

5,7

1,0

1,7

……1,76

1929/30

871435

8,2

0,9

2,6

……4,06

1932/33

839990

7,2

1,7

8,0

……4,84

1935/36

768000

6,5

3,7

8,1

……5,74

⃰ dominująca część środków przeznaczona na rozbudowę Flotylli Pińskiej w Pińsku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie K. Krzyżanowski,1976.
Tab 2: Budżety morskie i wydatki na floty wojenne wybranych państw na głowę
mieszkańca (1929)
PAŃSTWO

BUDŻET MORSKI
[ZŁ]

LUDNOŚĆ
W MLN

NIEMCY

471 420 000

64

WYDATKI NA MW NA
JEDNEGO MIESZKAŃCA
[ZŁ]
7,4

SZWECJA

109 326 000

6

18,22

NORWEGIA

4 357 000

2,8

15,55

POLSKA

33 100 000

31

1,07

Źródło: B. Krzywiec, 1929, s.66.
Tab. 3: Stan flot wojennych państw nadbałtyckich i Floty Bałtyckiej ZSRR w 1930 r.
FLOTA
WOJENNA
PAŃSTWA

PANCER-NIKI

KRĄŻO-WNIKI

KONTRTORPEDOWCE

TORPE-DOWCE

OKRĘTY
PODWODNE

KANO-NIERKI

POLSKA

0

0

2A

5

3A

2

FINLANDIA

2B

0

0

2

3

4

ESTONIA

0

0

2

1

0

1

ŁOTWA

0

0

0

0

2

1

RAZEM

2B

0

(2A)

8C

(3A)

8

4

A powyższe

8

jednostki miały wejść w skład polskiej floty wojennej w latach 1930/32;
były w budowie i miały wejść do służby w 1932 r.,
C jednostki te mogły tylko służyć do obrony wybrzeża, ze względu na przestarzałe uzbrojenie i
konstrukcję.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie B. Zalewski 2000, s. 189.
B jednostki
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Dane zawarte w powyższej tabeli pokazują, że nowopowstałe państwa
nadbałtyckie, nie dysponowały odpowiednim potencjałem bojowym, który
pozwoliłby na stworzenie przeciwwagi dla Niemiec i ZSRR. Było to pokłosie
polityki bezpieczeństwa tych państw, które nie zawsze rozumiały znaczenie
morza dla gospodarki i bezpieczeństwa.
Lata 30. XX wieku, to czas, w którym dobiega końca współpraca
wojskowa z Francją, a rozpoczynają się działania mające na celu pozyskanie do
współpracy wojskowej Brytyjczyków. Marszałek Piłsudski, jeszcze kilka lat
przed śmiercią (zmarł 12.05.1935 r.), podkreślał, że: … jak długo nie nawiążemy
bezpośrednich stosunków z Anglią, tak długo polityka Polska stać będzie na „lotnym
piasku”; widzę jak olbrzymi wpływ na stanowisko Anglii ma polityka francuska. Bez
Anglii - Francja do żadnej wojny nie przystąpi, mimo sojuszu z nami. Skuteczna droga do
Paryża prowadzi przez Londyn (Pobóg-Malinowski 1956, tom II, s. 559).
Jesienią 1933 roku, polska flota wojenna dysponowała 2
kontrtorpedowcami, 3 okrętami podwodnymi, 5 torpedowcami, 2 kanonierkami,
1 transportowcem oraz kilkunastoma drobnymi jednostkami pomocniczymi. W
sumie dysponowała 24 jednostkami. Pełnowartościowymi okrętami były jedynie
nowe kontrtorpedowce i okręty podwodne (Rzepniewski 1970; Ordon 1966).
Rozpoczęto procedowania, które miały wybrać stocznię dla budowy dwóch
nowoczesnych kontrtorpedowców [niszczycieli]. Najkorzystniejszą ofertą
okazała się przedstawiona przez brytyjską stocznię J. Samuel White & Co. z
Cowe na wyspie Wright. Natomiast uzbrojenie dla tych jednostek dostarczyć
miała szwedzka firma Bofors. Tymi okrętami były: kontrtorpedowce
(niszczyciele) ORP „Błyskawica” i ORP „Grom”(Skinder-Suchcitz 1997, s. 26).
Były one jednostkami nowoczesnymi, posiadającymi wysokie walory morskie
(tzw. dzielność morska, autonomiczność pływania, uzbrojenie). Po przyjściu do
Gdyni, zostały włączone do Dywizjonu Niszczycieli, poważnie wzmacniając
jego potencjał bojowy.
Bezpieczeństwo morskiej granicy państwa, to nie tylko flota wojenna. To
również jednostki nadbrzeżne MW. Mimo że na temat ewentualnej obrony tzw.
korytarza pomorskiego negatywnie wypowiadali się z początkiem lat 20.XX w.
płk W. Sikorski, oraz generał Zygmunt Zieliński, dowódca Okręgu Generalnego
Pomorze, zapadła decyzja o tworzeniu na tym obszarze jednostek nadbrzeżnych
MW. Granica polsko-niemiecka przebiegała od Jeziora Żarnowieckiego na
południe, co stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski, w przypadku
potencjalnego konfliktu polsko-niemieckiego. Pierwszym punktem w który
uderzyłby potencjalny agresor, była baza floty wojennej w Gdyni, a także
budowana kolejna w Helu.
Zgodnie z rozkazem Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych [GISZ] zadanie
tworzenia jednostek nadbrzeżnych MW, scedowano na Kierownictwo
Marynarki Wojennej i Dowództwo Floty. Udało się utworzyć 1 Morski
Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej w Gdyni, 1 Morski Batalion Strzelców w
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Wejherowie, 2 Morski Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej w Helu oraz 2
Morski Batalion Strzelców w Gdyni-Redłowie (Będźmirowski 2001, s. 53-57).
Jaką ważną rolę pełni dobrze przygotowana obrona wybrzeża w przypadku
uderzenia sił przeciwnika z morza, przedstawił kmdr Rafał Czeczott (1931). W
swojej publikacji, w oparciu o fakty historyczne przedstawił organizacje obrony
wybrzeża w ramach: 1/ wojny rosyjsko-japońskiej 1904-1905 r., 2/ działań pod
Dardanelami podczas wojny światowej, 3/ obrony zatok Fińskiej i Ryskiej
podczas wojny światowej 1914-1918 r., 4/ obrony wybrzeża Flandrii, 5/ obrony
wybrzeża włoskiego podczas wielkiej wojny, formułując w oparciu o nie
współczesne zadania obrony wybrzeża.
W związku z rozbudową sił w tym regionie, przystąpiono do budowy
systemu dowodzenia. Z początkiem lipca w miejsce istniejącego od 1933 roku
Dowództwa Obrony Wybrzeża Morskiego powołano Dowództwo Morskiej
Obrony Wybrzeża i Dowództwo Lądowej Obrony Wybrzeża, a także
utworzono Dowództwo Odcinka Wybrzeża Morskiego „Hel” i tym samym
został on uznany za „Rejon Umocniony Hel” (1936 r.).
W 1938 roku w skład polskiej floty wojennej wchodziły okręty, zaliczane
do najnowszej generacji. Zarówno kontrtorpedowce, jak i okręty podwodne,
szczególnie OORP „Orzeł” i „Sęp”, będące dużymi i nowoczesnymi
jednostkami, to jednak nie stanowiły o znaczącej sile uderzeniowej polskiej floty
wojennej. Ich parametry techniczno-taktyczne, odpowiadały okrętom
przeznaczonym do działań na dużych akwenach morskich, a nie na Bałtyku. W
związku z tym miały ograniczone możliwości w uczestniczeniu w operacjach
bojowych na Morzu Bałtyckim. Niemniej strona polska starała się tego faktu nie
upubliczniać, a wręcz odwrotnie, nagłaśniała informacje o potencjale bojowym
polskiej floty wojennej.
Niestety, pojawiły się głosy wzbudzające niepokój polskiej dyplomacji,
gdyż pochodziły z ust rzecznika brytyjskiego MSZ. W grudniu 1938 roku, w taki
sposób ocenił możliwości współpracy Admiralicji Brytyjskiej z Polską
Marynarką Wojenną: Prawdę mówiąc Polska Marynarka Wojenna jest całkowicie bez
znaczenia będąc bardzo słabą w porównaniu z flotą Rzeszy Niemieckiej i jako
sprzymierzeniec, zdatna tylko do udzielenia nikłego poparcia (Skinder-Suchcitz, op.cit. s.
5). Jeśli w ten sposób wypowiada się przedstawiciel najważniejszego brytyjskiego
organu rządowego w czasie, gdy Hitler kontynuuje politykę „parcia na Wschód”,
to powinno to zaniepokoić rząd nad Wisłą.
1 września 1939 Marynarka Wojenna RP miała 4 niszczyciele: „Burza”,
„Wicher”, „Grom” i „Błyskawica”, 5 okrętów podwodnych: „Wilk”, „Ryś”,
„Sęp”, „Orzeł” i „Żbik”, jeden stawiacz min „Gryf”, 6 trałowców, 2 kanonierki,
jednostki szkolne i pomocnicze. 30 sierpnia wyszły z Gdyni i wzięły kurs na
Wielką Brytanię niszczyciele: „Grom”, „Błyskawica” i „Burza”.
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Tab. 4: Floty wojenne państw sojuszniczych i ich przeciwników w basenie Morza
Bałtyckiego w 1939
FRANCJA

1 LOTNISKOWIEC
7 PANCERNIKÓW
21 KRĄŻOWNIKÓW
(LINIOWE, CIĘŻKIE,
LEKKIE)
70 KONTRTORPE-DOWCÓW (DUŻE I
INNYCH TYPÓW)
I TORPEDOWCE
77 OKRĘTÓW
PODWODNYCH
46 DUŻYCH
TRAŁOWCÓW

WIELKA BRYTANIA

15 OKRĘTÓW
LINIOWYCH
61 KRĄŻOWNIKÓW
(CIĘŻKICH I
LEKKICH)
7 LOTNISKOWCÓW
181 KONTRTORPE-DOWCE I 81
TORPEDOWCÓW
59 OKRĘTÓW
PODWODNYCH
89 TRAŁOWCÓW,
KANONIEREK I
MAŁYCH
ESKORTOWCÓW)

POLSKA

4 KONTRTORPE-DOWCE
1 STAWIACZ MIN
5 OKRĘTÓW
PODWODNYCH
6 TRAŁOWCÓW

NIEMCY

Flota Bałtycka ZSRR

4 PANCERNIKI
4 KRĄŻOWNIKI
(STARE PANCERNIKI, 21 KONTRTORPEPANCERNIKI
-DOWCE
KIESZONKOWE)
18 TORPEDOWCÓW
11 KRĄŻOWNIKÓW 21 TRAŁOWCÓW
(LINIOWE, CIĘŻKIE, 23 OKRĘTY
LEKKIE)
PODWODNE
44 KONTRTORPE-DOWCÓW
(KONTRTORPE-DOWCE, MAŁE
KONTRTORPE-DOWCE I
TORPEDOWCE
59 OKRĘTÓW
PODWODNYCH
38 TRAŁOWCÓW I
KUTRÓW
TRAŁOWYCH

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: All the World’s Fighting Ships 1922-1946, 1995;
Wragg, 2011, s. 53, 70, 75.

Powyższe zestawienie daje obraz morskich sił zbrojnych państw, które
mogły być potencjalnymi sojusznikami Polski lub jej przeciwnikami.
Hipotetycznie były dwie możliwości niedopuszczenia do polsko-niemieckiego
konfliktu zbrojnego. Wystarczyło, aby na Bałtyku pojawiła się część okrętów
brytyjskich i francuskich, potwierdzając w ten sposób współpracę wojskową z
Polską. Druga, to aktywność Związku Bałtyckiego z rozszerzeniem o państwa
skandynawskie i wsparciem ze strony brytyjskiej i francuskiej. Niestety
stanowiska wymienionych państw, w sposób zdecydowany odbiegały od
prezentowanej wizji. W takim układzie Polska została sama, stając naprzeciw
potężnej i najnowocześniej floty wojennej, którą dysponowała III Rzesza.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. Zarówno Wielka Brytania,
jak i Francja nie posiadały w latach 30. XX wieku nowoczesnej floty wojennej.
Był to efekt ogromnych cięć w budżecie dla sił morskich. Od 1935 r. III Rzesza
dysponowała najnowocześniejszą armią (w powietrzu, na lądzie i na morzu) co
było możliwe dzięki Wielkiej Brytanii i Francji, bo to one wydały przyzwolenie
na likwidację zapisów traktatu wersalskiego dotyczącego sił zbrojnych Niemiec.
Należy pamiętać o tym, że Polska nie była w żadnym sojuszu z Wielką
Brytanią oraz z Francją. To były tylko porozumienia, porozumienia o
współpracy, które nie były zobowiązujące. Sojusz to bardzo poważne
porozumienie zawarte w układzie bilateralnym lub wielostronnym, nakładające
zobowiązanie na uczestników tej formy współpracy. Nigdy takowej współpracy
w okresie międzywojennym między Polską a wymienionymi państwami nie było.
- 28 -

Będźmirowski, J., Odzyskanie dostępu do Bałtyku w 1920 roku i problem
bezpieczeństwa morskiego Polski, Przegląd Geopolityczny, 32, 2020, s. 9-34.

Dzięki polityce tych państw, Polska w okresie międzywojennym znalazła się w
szarej strefie bezpieczeństwa, a jej efekty pokazał wrzesień 1939 r.
Polska Marynarka Wojenna, choć o wiele słabsza, próbowała stawiać
opór zdecydowanie silniejszej flocie hitlerowskiej na Bałtyku. Niestety nie
odnotowano sukcesów. Żaden z niemieckich okrętów nie został zatopiony. We
wrześniu 1939 Polska Marynarka Wojenna straciła stawiacz min „Gryf”,
niszczyciel „Wicher”, 6 trałowców, 2 kanonierki, 8 pływających jednostek
pomocniczych. Okręty podwodne; „Sęp”, „Ryś” i „Żbik” zostały internowane w
Szwecji. Okręt podwodny „Orzeł” był internowany od 15-18 września w
Tallinie. Bo brawurowej ucieczce z Tallina bez map, kodów i torped opuścił
wody Bałtyku i przedarł się do Anglii, gdzie dotarł 7 października. Blokadę
niemiecką przerwał także okręt podwodny „Wilk”.
Polskie niszczyciele ORP Burza, ORP Grom i ORP Błyskawica 30
sierpnia w ramach planu „Peking” opuściły polskie porty i 1 września na Morzu
Północnym weszły w podporządkowanie floty brytyjskiej. Od 4 września 1939
zostały przebazowane do bazy Harwich, skąd miały operować na Morzu
Północnym w składzie 22 Flotylli Niszczycieli, a po jej rozwiązaniu w składzie 1
Flotylli, w której działały do kwietnia 1940 r. Od 6 września 1939 brały udział w
licznych patrolach bojowych na morzach, eskortowaniu konwojów, stawianiu
min itp.
Jednostki nadbrzeżne MW prowadziły działania bojowe w momencie
rozpoczęcia wojny. Zostały one podporządkowane dowódcy Lądowej Obrony
Wybrzeża, którym był płk. Stanisław Dąbek. Miały one zadanie: Bronić Kępy
Oksywskiej na kierunkach Wejherowo-Dębogórze, opóźnić posuwanie się nieprzyjaciela,
bronić od południa najbliższego rejonu Gdyni jak długo się da, po czym opóźniać posuwanie
się nieprzyjaciela przy pomocy zniszczeń. Gdynię i Kępę Oksywska bronić do ostateczności20.
Działania wojenne na Wybrzeżu dzieli się na 2 fazy lub 2 okresy:
pierwsza faza walk, to okres od 1 do 12 września, druga rozpoczęła się od dnia
rozpoczęcia obrony Kępy Oksywskiej i praktycznie skończyła się 19 września.
Dynamika działań ze strony niemieckiej była tak duża, że praktycznie od 10
września nastąpiło wycofywanie się jednostek w kierunku lasu na Kępie
Oksywskiej. Niestety już ze względu na brak środków łączności oraz bezustanne
naloty i nękający ogień artylerii, warunki dowodzenia były niezwykle trudne. 19
września cała obrona przestała być powiązana jednolitą siecią dowodzenia. Tego
dnia zakończyły się działania obronne na Kępie Oksywskiej. Jeszcze do 2
października bronił się Hel21.
20

Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, t. 1, dodatek do części 5. Łączność w obronie
Wybrzeża, Londyn 1989, s. 74.
21
Szczegółowo działania przedstawił W. Tym, A. Rzepniewski, 1985. Relacje z „drugiej
strony” opisano w dokumencie Walki pomorskiej dywizji Landwehry / Landwehrdivision /
o Gdynię i Hel we wrześniu 1939 roku, na podstawie materiałów kapitana
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Podsumowanie
W 1939 roku, minęło prawie 19 lat od odzyskania przez Polskę dostępu
do Morza Bałtyckiego. Przez ten czas starano się zagospodarować wybrzeże
celem budowy potencjału gospodarczego Polski, wykorzystując dostęp do
morza, a tym samym do świata. Podjęto się budowy bezpieczeństwa morskiego
państwa, tworząc flotę wojenną praktycznie od podstaw, napotykając nie tylko
na opór Wielkiej Brytanii i Francji, ale i wewnętrzne negatywne stanowiska
rządzących. W tych trudnych chwilach, dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu
polityków, a także obywateli kraju udało się zbudować nowoczesną flotę
wojenną. Flotę, której nie powstydziłaby się obecna MW. Wówczas do obrony
było wybrzeże o długości 76 km, a dysponowano nowoczesnymi niszczycielami
oraz okrętami podwodnymi. Dziś odcinek jest zdecydowanie dłuższy, a flota
wojenna, pozostaje z nazwy.
Niestety to było za mało, aby przeciwstawić się wielkiej potędze
morskiej i lotnictwu morskiemu III Rzeszy. Po 19 latach ponowie utraciliśmy
niepodległość i dostęp do Morza Bałtyckiego. Czy dziś, posiadając dostęp do
morza, potrafimy z niego korzystać, tak jak to robią państwa nadmorskie?
Odzyskanie, czy posiadanie dostępu do morza, to nie wszystko. Trzeba o nie
dbać na wielu płaszczyznach. To nie tylko letni wypoczynek i fascynowanie się
urokami morza. To podstawa egzystencji narodu, co nie zawsze było i jest
rozumiane przez decydentów.
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Recovery of access to the Baltic Sea in 1920 and Poland’s national
maritime security
The following paper discusses the matter of building the maritime security of our
country. Regaining the access to the sea, although limited greatly in scope, was a very
important event in the history of Poland. The nation was proud and spared neither
strength nor resources to develop the coastline as soon as possible. The maritime economy
and maritime trade were meant to place Poland among the coastal states with a dynamic
economy. Obviously, the regained access to the sea required that the safety of navigation
in the territorial waters and the so-called “approach fairways” to the port of Gdynia be
ensured. It was necessary to set up observation posts, hydrographic service and, most
importantly, to create a war fleet. The tasks were immense, there were no financial
means, and the neighbors were vocal in their talk of ejecting Poland from the
international arena in the future. The quest for allies within the Baltic Sea proved
unsuccessful, and Great Britain and France would only take care of their particular
interests. Unfortunately, the decision-makers both in the then government and in the
Ministry of Military Affairs also proved to be a threat to fostering the state's maritime
security. Although time and again a spanner was thrown in the works of the then Naval
Directorate, it consistently tried to carry out tasks related to the maritime security of the
state. Those were some hard years. The war in 1939 exposed the effects of bad foreign
and security policy pursued by the politicians of the time.
The paper was based on archival materials (Central Military Archive, Archive
of New Files, Naval Archive) and rich literature.
Key words: Polish Navy, maritime security of a state, political and military
situation of Poland in the interwar period.
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MEASUREMENT OF NATIONAL POWER
– A POWERMETRIC MODEL

Abstrakt:
Artykuł prezentuje własny model pomiaru potęgi państw (jednostek
politycznych). W odróżnieniu od wielu innych propozycji, ma on charakter dedukcyjny i
wysoce syntetyczny. Kolejną jego cechą jest możliwość kalkulacji wielkości pochodnych,
opisujących parametry jakościowe mierzonej potęgi. Autor przywołuje też dwa odmienne
modele sprzed kilkudziesięciu lat, które miały duże znaczenie w trakcie budowy
własnego.
Prezentowany model obejmuje następujące zmienne: zdolność do działań
zbiorowych reprezentowana przez Produkt Krajowy Brutto (PKB), liczbę ludności,
wielkość terytorium, wydatki wojskowe oraz liczbę żołnierzy w służbie czynnej.
Pozwala on szacować trzy rodzaje potęgi: potęgę gospodarczą, potęgę militarną oraz
potęgę geopolityczną. Obliczenia te mają na celu identyfikację i ocenę
międzynarodowego układu sił – w przeszłości, teraźniejszości oraz w przyszłości. W
celach ilustracyjnych zamieszczono wyniki obliczeń wielkości, oferowanych przez model.
Całość rozważań mieści się w zakresie potęgometrii – nauki zajmującej się
modelowaniem i pomiarami potęgi państw (jednostek politycznych).
Słowa kluczowe: potęga, potęgometria, potęgonomia, potęga gospodarcza,
potęga wojskowa, potęga geopolityczna, pomiar potęgi państw,
międzynarodowy układ sił.

Introduction
The article contains an extension of the concepts related to the model of
measuring the power of states (political units), included in my book “Podstawy
potęgonomii i potęgometrii” (Foundations of Powernomics and Powermetrics, Kielce
2001). The terminology adopted was since then enhanced. Due to its deductive
nature, its genesis will be demonstrated, as well as the logic on which it was
based, supplemented with the products of the calculations of quantities enabled
by the model (including basic and derived quantities), for illustrative purposes.
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All of the considerations fall within the scope of powermetrics – science
concerned with modeling and measuring the power of political units.
The power of states (political units), its estimations and measurements
have always been an issue of interest for rulers and politicians, yet until the
Second World War, they were not very advanced. It was only after the Second
World War that this field of study began to thrive. This was prompted by the
dynamic development of other scientific disciplines, such as economics,
econometrics, game theory, cybernetics and IT. After the Cold War, quantitative
studies of the power of states intensified. The simplicity and stability of the
bipolar system disappeared, followed by the formation of a new international
order, whose main feature was growing instability. This generated new interest
in the study of the international balance of power, this time not only on the part
of world leaders, politicians and commanders, but also the society at large,
which now, thanks to the Internet, is able to keep track of the events on an
ongoing basis, and exchange opinions and judgements in real time. Geopolitics
was then revived as one of the scientific ways to study international relations.
1. Quantitative
powermetrics

studies

and

measurements

in

geopolitics,

i.e.

1.1 About the concept of powermetrics
Powermetrics is the science concerned with the measurement of power
of particular players in the international relations, mainly states (political units).
The need for such measurements was recognized a fairly long time ago. Since
then, various terminology has been proposed. The basic concept of
powermetrics is power of the participants in the international relations, mainly
states. The changes taking place in the international system, renewed political
and military tensions in many regions of the world, and increased rivalry
between the changeable number of world powers all result in the terminology of
power, force and influence in international relations becoming increasingly
common.
A sub-discipline of geopolitics, powermetrics willingly adopts the wellknown thesis of Raymond Aron: “the most important feature of any
international system is the balance of power”, which is why the balance of
power constitutes its primary topic of interest. Yet, the “balance of power”
consists of many single “powers”, which makes them the primary subject of
powermetric measurement. Powermetrics also fully adopts the thesis of
Bertrand Russell (1996, p. 4): “The fundamental concept in social science is Power in the
same sense in which Energy is the fundamental concept in physics”. This thesis was
adopted by the members of the Powermetric Research Network Association
(PRNet), who define their mission in the following words: “The PRNet’s
mission is to develop and promote powermetrics as an applied science. Dealing
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with the measurement and evaluation of the power of political units, especially
nations, and with the use of models and simulations, we can forecast the
relations between them on a global, regional and local scale”1.Powermetrics is an
equivalent of econometrics in economic sciences.
It is understandable that the approaches of various researchers to the
measurement of political units’ power vary – from total approval, scepticism, to
full rejection. One example of the latter approach is constructivist Stefano
Guzzini from the Danish Institute for International Studies (DIIS). He states
that the concept of power is central to international relations theories – it serves
to explain the notion of the “balance of power”, or to predict the outcome of a
potential conflict when the distributions of power are known. “Such power
analysis must assume the measurability of power. Unfortunately, such measures
are of no avail, not because we have not yet thought enough about it, but
because it is not possible”2. I reject Guzzini’s view as unwarranted. Generally, I
agree with the idea that almost anything is measurable(Hubbard, 2013, p.9,
17).The measurement occurs on several scales (levels), which, simply put, can be
described as moving towards increased accuracy. It is the author’s opinion that
the lack of this awareness may be the reason for many unnecessary discussions.
Every measurement primarily serves practical purposes. Cognitive
considerations are also of vital importance. One of the underlying motives for
measuring and assessing the international system in terms of power relations is
the hope that the spread of objectified methods of measurement will contribute
to more peaceful resolutions of many international conflicts. In any case, one
cannot be discouraged by failure.
It goes without saying that errors in estimations, calculations and
measurements are unavoidable. Even in physics – science which, when it comes
to precision, has almost reached perfection in some of its disciplines compared
to the social sciences – the accuracy of measurement varies widely. In addition,
errors should be considered against the purposes for which the estimates are to
be applied; in some cases, the acceptable error margins may be wide (Kuznets,
1976, p. 15).
1.2 Terminology – early proposals
Garry King, promoting the development of quantitative methods of
political analysis, proposes several terms describing a quantitative approach to
political science, such as: Politimetrics (Gurr, 1972), Polimetrics (Alker, Jr., 1975;
Osabu-Kle, 1997), Politometrics (Hilton, 1976; Frey 1979; Turnovec, 2003;
1

Mission of Powermetric Research Network, http://prnet.org.pl/en [access: 27.04.2019]
S. Guzzini, On the measure of power and the power of measure in International Relations,
DIIS Working Paper 2009: 28, p. 4 - https://www.ciaonet.org/attachments/15295/uploads
[access: 28.10.2019].
2
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Colomer, 2017), Political Arithmetics (Petty, 1971), Quantitative Political Science
(QPS), Governmetrics, Posopolitics (Papayanopoulos, ed., 1973), Political Science
Statistics (Ray, Blydenburth, 1973), Political Statistics (Rice 1926). He then writes
that if political methodology is to play a major role in future political science,
scholars will need to expand quantitative analyses. This does not mean that they
need to build increasingly complex statistical models. Instead, we need to reflect
more of the essence of political phenomena in our models (King, 1991).
Add to this the Kenneth Boulding’s proposal – Politicometrics (Rashevsky,
Trucco, 1960). This term was probably most frequently mentioned. It was also
adopted by Dr Stephen D. Slingsby, director of the Politicometrics Research
Program at the Ohio State University. On its elementary level, politicometrics was
understood as the science of measuring political behaviour. In terms of scope
and application, it could be divided – at the level of didactics and research – into
four categories: micro and macro; basic and applied (Friend, ed., 1969, p. 81-82).
The current prevailing meaning of the term politicometrics is shifting towards the
study of political systems with the use of quantitative methods. This area of
research is explored e.g. at Meiji Gakuin University3. In 2014, Kyung Hee
University implemented the national programme Creative Korea-II (CK-II),
including 13 subjects within the "Global Civil Society" category, of which at
least 4 had to be selected; students had the option of choosing Politicometrics4.
Apparently, the above mentioned terms referred to the term politics, of
which, it seems, only politometrics and politico metrics remained. At the same time,
terms referring to power emerged - first powernomics, and later – powermetrics,
already briefly discussed.
1.3 Development of terminology – powernomics and powermetrics
The term powernomics appears for the first time in the title of the book
“Powernomics. Economics and Strategy After the Cold War” edited by C.V. Prestovitz,
R.A. Morse, and A. Tonelson (1991).As the editors of the book explain: The title,
Powernomics, is meant to highlight the tight link between economics and other aspects of
national welfare. It was conceived in order to define an American response to the end of the
Cold War to the dawn of a new era in which national security will increasingly be defined in
economic terms, and in which the United States will face unprecedented challenges without the
benefit of past superiority in industry, technology, and finance” (Ibid., p. ix). As the events
on the international area show, this thesis turned out to be too optimistic.
The editors set clear goals for the work. Powernomics has three main purposes.
First, it presents in a helpful way basic works that explain to readers how national and global
3

Daily summary of Japanese press, American Embassy, Tokyo,
web.stanford.edu/dept/SUL/wwwsul/test/.../SM000811.doc [access: 18.03.2018].
4
Kyung Hee University for Creative Korea-II (CK-II), http://kic.khu.ac.kr/home/wpcontent/uploads/2015/02/4x4_overview.pdf [access: 18.03.2018].
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developments are affecting America’s well-being ‒ and their own. Second, its sections are
arranged to guide readers through a thought process that reveals the magnitude of the challenges
confronting us, and explains why the conventional wisdom has been so slow to recognize them ‒
and, in fact, continues to deny that they exist. Third, the volume spotlights the questions that
need to be asked in order to meet these challenges (Ibid., p. x).
Although the book highlights the importance of the economic factors,
the other components of the state power are not forgotten: Economics and
international power relationships are part and parcel of each other. Military power, political
power, and economic power are all mutually reinforcing. And when any one of these varieties of
power is in short supply, the others will be diminished (Ibid., p. xii-xiii).
The term powermetrics is derived from powernomics and, in short, is a
quantitative development of powernomics. Therefore, we end up with a conceptual
cluster powernomics – powermetrics, as it is in economic sciences: economics –
econometrics. Both powermetrics and econometrics are mainly based on
modelling.
1.4 Powermetric vs econometric models
The approach to modeling in powermetrics and in econometrics is
similar in formal terms, yet it differs in methodological terms. The reason for
this is the separateness of powernomics from economics. This is illustrated by
the following comparison:
1. The most common approach in economics and econometrics is the
micro approach; in powernomics and powermetrics, the macro
approach.
2. In economics and econometrics, greater accuracy is possible and is
required. Due to various market signals, mainly in the form of prices, a
precise input and outcome calculation is possible, desirable and
expected, as it determines a company’s survival on the market.
Powernomics and powermetrics do not use such accurate information;
here, precise measures of power are not so important, which is why the
powermetric models have so far been much simpler than the
econometric models. In the science of international relations or in
geopolitics, the level of precision which is possible in economics is not
required.
3. Economics and econometrics are concerned with human activity in the
positive-sum game system, whereas powernomics and powermetrics are
focused on human activity in the zero-sum game system. A positive-sum
game means that all of the parties involved benefit from it (the parties’
interests match), while in a zero-sum game, one party benefits at the
expense of others (conflict of interest). Struggles for power are a zerosum game.
- 39 -

Sułek, M., Measurement of national power – a powermetric model,
Przegląd Geopolityczny, 32, 2020, s. 35-57.

4. Powernomics is focused on power relations (gross, total), while
economics is focused on net worth and economic surplus.
In economics and econometrics, expressions of inputs and outcomes are
fairly accurate. In powernomics and powermetrics, the results can be quite
different. It is unclear what should be considered as inputs, and what to count as
outcomes, which is a problem that also applies to economics and econometrics.
Considering that “geopolitics is the art and practice of using national
(political) power over a given territory”, and bearing in mind the striving
towards maximizing power in a competitive environment, we may assume the
increases/decreases in the power of states in particular ranges of time as inputs
and outcomes. For this, the synthesis of different measures of power is required,
as provided by powermetrics.
2. Key models
Interest in power relations, both in the military and in geopolitical terms,
is ages old. It always attracted rulers and commanders, but it was not until after
the Second World War that an increased interest arose in estimating and
measuring the power of states. This was facilitated by an unprecedented
development of information technologies and the progress in formal sciences,
such as cybernetics, game theory, econometrics etc.
Some models are shortly presented below, which go beyond the current
and contextual considerations, and which are crucial for my model. A broad
review of the proposed models and approaches is made in my book “The Power
of Nations. Models and Applications” (Sułek, 2013). Karl Höhn (2011)
expanded on it even more widely in his doctoral dissertation “Geopolitics and
the Measurement of National Power”.
W. Fucks’s model
Wilhelm Fucks (1892-1990) was a physicist who was interested in the
dynamics of a variety of systems, including those not related to physics. In this
respect, he was primarily concerned with the changes in the international
balance of power, including long-term forecasts of the future international
balance of power (Fucks, 1965; 1978). He developed a model based on the socalled three power-generating factors, namely steel production, energy
production, and population. After numerous simulation analyses, Fucks
proposed the following power formulas:
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wherein:

where:
M – synthetic indicator of the power of states (M – from the German Macht,
which stands for Power)
Ms – partial indicator based on steel production and population
Me – partial indicator based on energy production and population
S – steel production
L – population size
E – energy production
Currently, the model appears obsolete, however, up until the late 1960’s,
it was considered reliable. The choice of these particular power-generating
factors was justified mainly by the fact that most of the countries in the world –
not only communist countries– did not have market economies. This made the
comparisons in terms of value (GDP and other) very difficult. The adopted steel
production and energy production variables are a substitute for value measures.
It is noteworthy that Fucks’s model does not refer directly to any military
measures, therefore it appears more suitable for long-term analyses rather than
those that are currently available. In addition, the ratio of exponents is 3:1 in
favour of steel and energy, which suggests that after the contribution of the
steel/energy factor, the final result is three times greater than the size of the
population. Hence, in order to compensate for the deficiencies in steel/energy
production, a significant advantage in the population size is required.
R. Cline’s model
Ray Steiner Cline (1918-1996) first presented his model in a book published in
19755. His formula is illustrated as follows:
where:
Pp – perceived power
C – critical mass – population and territory
5

This is not the only presentation of this model. In 1977, an extended and revised edition of
his book was published (Cline, 1977). It was also presented in his later book, which includes
assessments of the power of selected countries from the early nineties (Cline 1994).
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E – economic capability
M – military capability
S – strategic purpose
W – will to pursue national strategy
In order to operationalize the model, or to express it in numbers, Cline
proposes point assessments made by experts. For example, the variable C, or
population size and territory, can each be given a maximum of 100 points, i.e. a
total of 200 points. Strategy and will – from 0 to 1, respectively, i.e. a minimum
of 0 points (0 + 0 = 0), and a maximum of 2 points (1 + 1 = 2).
Considering the purpose of this article, it is essential to look at the
variables which together form a whole. These include the "material" variables
(population, area, economy and army) and the "spiritual" variables (strategic
purpose and will). So we have the following factors: demographic and spatial,
economic, military, political and volitional (moral).
3. Proposal of new model
3.1 Basic model
While constructing the model, I decided that it should be grounded on
the necessary number of CONSTANT FACTORS in history, which are
inherently connected with the existence and functioning of political units. I
considered the following factors: PEOPLE acting in a given AREA at a given
TIME, possessing specific ORGANIZATION AND PRODUCTION
SKILLS, or the capacity for collective action, and thus for social processing of
matter, energy and information. As people perform ACTIONS, these render
specific RESULTS. From the perspective of a political unit, GDP (Gross
Domestic Product) can be considered a valid synthesized RESULT. Other
possible measures may also be considered, such as GNP (Gross National
Product), yet these are not relevant at this stage of consideration. Thus, the
variables we will look at include: people, area, time and results of collective actions.
Each political unit is suspended between peace and war. For this reason,
some people engage in production-service activity oriented towards the time of
peace, while some other people are more focused on war time. The external
expression of people's organization and production capacity is the product value –
value which is an expression of the social assessment of a given product or
service, abstract in nature, and thus of an information-energetic character, even
though it is expressed by means of material products. The current value of
products is estimated in time, and therefore has a flow nature. Considering the
above features, the power of political units can be represented as a function:
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(1)
where:
P – political unit’s power
f – function
Q – product value
T – time
– value flow processed by a political unit
L – population size
a – territory of a given political unit
The basic value determinant of a political unit is its GDP, which is a
flow, as it is a value produced in a given territory within a unit of time. As GDP,
population, territory and time are all economic variables, the function
connecting them reflects economic power, which can also be considered overall
power. It can be illustrated as below:

(2)
where:
Pe – economic power
GDP – Gross Domestic Product
– GDP expressed as a flow
Almost each political unit devotes part of its GDP to meeting the needs
of external security, in the form of military or defense expenditures etc.
The military power is thus a function:

(3)
where:
Pm – military power
ME – military expenditure
– military expenditure expressed as a flow
S – number of active-duty soldiers
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If m stands for the share of military expenditure in GDP
(
and s denotes the share of the number of active-duty soldiers
within the entire population size (
we end up with two measures of
militarization – economic and demographic. As m [0, 1], therefore:

(4)
The above formula enables the calculation of the economic power of
political units, when m = 1 (for the entire GDP) and s = 1 (for the total
population size). By substituting the actual share of military expenditure in GDP
(m) in the formula and the actual share of the number of active duty soldiers in
the statistical population (s), we will obtain a measure of military power. Then,
for simulation purposes, we may want to adjust any rates of m or s.
To summarize:
1) Gross Domestic Product represents the economic factor;
2) Military expenditure represents the military factor;
3) The rate of military expenditure m and the share of soldiers in the
population s represent the strategic factor (recognition of the role of the
military factor) and the volitional factor (the will to implement
governmental policy) – while the strategic factor is intellectual in nature,
the nature of the volitional factor is ethical and aesthetic;
4) Population represents the demographic factor (population still underlies
GDP and the armed forces);
5) The geographical factor is represented by the area of a given political unit.
Due to the use of the above factors in my model, it may be treated as an
operationalization of R. Cline’s model. The operationalization proposed by
Cline himself, in the form of assigning a certain number of points to particular
variables, is not satisfactory due to its inherent subjectivity.
Assuming that the model for calculating the power of states is a production
function, we obtain:

;

(5)

;

(6)

,β, γ – structural positive function parameters, or power flexibility
coefficients. For the economic power, these include coefficients related to
Gross Domestic Product (GDP), population size (L) and area of territory (a);
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for the military power – to military expenditure (ME), number of active duty
soldiers (S) and area of territory (a).
A substantive analysis shows that the amount of power is determined
first and foremost by GDP, then the population size, and finally the territory.
Therefore ˃ β ˃ γ. However, there is still little information on the proportions
between these parameters.
From a formal point of view, + β + γmay equal 1, less than 1 or
greater than 1. If + β + γ ˃ 1 – the result is increasing revenues; if + β + γ
˂ 1 – decreasing revenues; and fixed revenues when + β + γ = 1. In other
words, with increasing revenues, an increase of each variable by 1% results in an
increase of the result (power) by more than 1%; with decreasing revenues, an
increase of each variable by 1% results in an increase of the result (power) by
less than 1%; with fixed revenues, an increase of each variable by 1% results in
an increase of the result by 1%.
In the model under consideration, according to the law of diminishing
marginal utility, the sum of exponents should be less than 1, so + β + γ ˂ 1.
However, it is still not known how much less it should be, and what the
individual exponents ,β, γ are.
There are, however, some premises to define the ratio .In a letter to his
brother Joseph, Napoleon wrote: “The moral is to the physical as three is to
one”6. In Wilhelm Fucks’s model, the ratio of exponents relating to steel and
energy to the exponent related to the population is 3 to 1. This proportion is
supported by empirical evidence.
The exponent γstands between 0 and β. It can be assumed then thatγ =
. This was assumed in the early version of the model of 1990, which was the
basis for further analyses. The applied formula was as follows:
(7)
or, once transformed:
(8)

6

International Military and Defense Encyclopedia, 1993, p. 555. I consider Napoleon’s
statement as precise rather than estimated.
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The assumed exponents are in line with the proportions (3:1:0.5), while
in (8) their sum is less than 1, yet it is still not known whether it is fully justified.
The following may be noteworthy:

As can clearly be seen, the number 2.25 is the sum of power exponents
in the exponential-logarithmic function P (6). The numbers 0.618 (and its
inverse 1.618) are connected with the so-called Fibonacci sequence and the
golden ratio. The connection between (6) and the golden ratio does not seem to
be accidental. After all, our mathematical models are often based on the
proportions inspired by nature.
However, in order to match the golden ratio more precisely, the model
needs to be tightened somewhat. In the exponential-logarithmic form (6), the
exponents should then be:
α = 1,502205548,
β = 0,500735183,
γ = 0,250367591.
In the power form (7):
α = 0,65239958,
β = 0,21746653,
γ = 0,10873326.
Consider that the sum of power exponents in (7) is:
+ β + γ=
2.253308322, and in (8): + β + γ = 0.97859937.
Assuming the above adjustments and rounding the exponents to the
third decimal place, we finally get:

;

(9)

.

(10)

The presence of time (T) in the w above formulas demonstrates that we
are dealing withflows, i.e. the flows of value in time. As a rule, in the formal
notation of the formula, time is omitted – it remains implied, and then formulas
(9) and (10) take the following form:
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(11)
(12)
Having defined Pe and Pm, we can also express geopolitical power (Pg). It is
based on two pillars: geopolitical and military. In other words, it is the result of
economic and military power. Significantly more important than the economic
power, the military power is assumed to be twice as large as the economic
power. Thus, Pg is expressed by the following formula:
(13)
where:
Pg – geopolitical power
The above models include all of the variables mentioned – population
(L), capacity for collective action (GDP), area (a) and time (T) – for economic
power, and active duty soldiers (S), capacity for military action (W), area (a) and
times (T) – for military power. It is noteworthy that while the population size is
a quantitative indicator, the GDP (more precisely, GDP per capita) is a
qualitative indicator of human resources.
It must be added that the military power formula fails to directly include
nuclear weapons – a crucial factor in international politics. It is included
indirectly in military expenditure, yet the presented model may be subject to
simulation and extension. The results of the application of any model are only a
starting point for expert assessments. For instance, in the case of economic
power, "qualitative indicators" may precede each variable. One example is area –
one area will differ from another; there are terrain differences, climate
differences, varying natural resources, etc. The same applies to population –
population density, spatial distribution, or GDP – each being varying structures
of the factors that create it. In the case of military power, the model can include
the number of reserve forces, the structure of the defence budget broken down
into current spending, spending on weapons and armaments, and research and
development. For the sole purpose of learning about the basic features of the
international balance of power and the direction of its changes, the
"refinements" mentioned above are not necessary. They can be downright
confusing, therefore it is advisable to be careful and reasonable when applying
them.
The adoption of GDP as a reflection of the capacity for collective action
has been widely criticized for several decades, yet it is still difficult to replace it
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with another indicator. For the time being, GDP is going to be used, which does
not preclude the possibility of replacing it if a more reliable indicator is
discovered in the near future. Importantly, it should reflect people’s capacity for
organized action for the benefit of society as a whole. The same applies to
military expenditure, whose share in the aggregate indicator of capacity for
collective action will remain a measure of society’s defense (military) effort.
To sum up, the above models reflect the power of the state (political
unit) in the form of energy flux i.e. power. If we apply the language of
cybernetics, we can say that power features the state (political unit) as an
autonomous system with a given capacity to process energy in time. In other
words, the power of a political unit is expressed by its ability to process
objectified social energy in a unit of time, i.e. socially accepted in international
and internal relations. Therefore, it is a kind of social, or sociological, force.
Thus, the following definition of the power of the state can be assumed,
expressed in terms of force:
The power of the state expressed in terms of power (in a physical sense)
is the amount of social (sociological) energy processed in a unit of time.
Expressing the power of states with a force dimension is the
fundamental method of describing the international system in terms of power
relations.
The presented model also enables the measurement of the power of
states in terms of potential energy (their potential). This would, however, require
the introduction of the notion of wealth to the model (in place of GDP or
military expenditure), which is, in our opinion, in itself complicated and
ambiguous. Nevertheless, its definition would be as follows:
The power of the state expressed in terms of potential energy (its
potential) is the accumulated amount of social (sociological) energy for a
given moment of time.
Reasoning in terms of resources and fluxes comes naturally if two
commonly used categories are considered: wealth and income. Wealth is a
resource which may, for example, amount to $ 1 million as of December 31,
2019, while income is a stream/flux (e.g. $ 5,000 per month), i.e. it expresses the
amount of money flowing at a given time in a given area, covering a given
number of citizens covering a given population.
3.2 Derivative quantities
The model also allows for the calculation of derived values. The
following indicators are included: militarization, productivity and power density.
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Militarization (m)
Three separate indicators of militarization can be distinguished, all being
dimensionless quantities. The first one relates to economic militarization P (me)–
it expresses the ratio of military power to economic power, therefore:

It may as well be interpreted as an indicator of mobilization, as it shows how much
of the resources were allocated (mobilized) for military (defense) purposes, as
well as an indicator of defense readiness.
The other two indicators refer to partial (sectoral) militarization. The first one
expresses the militarization of GDP (mGDP):

The second one indicates demographic militarization (mL):

All three indicators describe the type of defense (military) policy pursued by the
state. Three standard situations can occur here. First, when the state clearly has a
higher position in terms of GDP militarization than in terms of demographic
militarization. Second, when the opposite occurs, i.e. demographic militarization
clearly exceeds GDP militarization. And third, when both of these indicators
remain in approximate balance.
Economic productivity (pe)
The economic productivity indicator is expressed by the following
formula:

This indicator can be interpreted as a general measure of the society’s
organization in time and space, or as a measure of broadly understood
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performance, as it combines economic, demographic and space-time factors.
Undoubtedly, it is one of the forms of social efficiency.
Military productivity (pm)
The military (defense) indicator is a product of economic productivity
and militarization indicator.

The military (defense) productivity indicator expresses the level of
military (defense) readiness of society, determined mainly by the level of
economic development and militarization, as well as the degree of consolidation
of power factors in time and space.
Similarly to the productivity indicators, there are two indicators of power
density.
Density of economic power (de)
The indicator of the density of economic power is described by the
following formula:

This indicator reflects the level of economic and demographic saturation
of the time-space factor. In other words, it combines data regarding the level of
economic development and population density.
Density of military power (dm)
The military power density indicator is the product of the economic
power density and the militarization factor.
,
so:
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Similarly, this indicator reflects economic-military and demographicmilitary saturation of the space-time factor. It is of great importance in defense
analyses – the higher it is, the more difficult it will be for an opponent to
"penetrate" through it. It can therefore be interpreted as an indicator of
potential resistance for an advancing army.
Calculation
In general, there are two methods used in the process of determining
calculations. The first and recommended method involves converting statistical
data into global shares, which we then use in the formula. The resulting power
indicators will refer to the entire world, and therefore will be tractions of the
global power.
On a global scale, the Gross Global Product (GGP) indicator should be
of interest to us, understood as the sum of GDP of all states and dependent
territories, similarly to the population size and the area of territory (which
should not be considered as the area of the entire globe!). In short, the sum of
all the variables should make up a whole. Certainly, some deviations are
unavoidable, yet they will not significantly affect the results, especially those
related to the population and area (due to the relatively low exponent).
As for GDP, there are two main methods of converting national
currencies into a common currency. Most often, it is the US dollar at the
exchange rate, or expressed according to purchasing parity standards (PPP –
Purchasing Power Parity). Bearing in mind the study of international power
relations, the exchange rate is preferred. However, in order to broaden one’s
basis of understanding, it would be worthwhile to use both methods.
The other method (not recommended but sometimes necessary) is used
when no data is available for any of the variables in relation to the whole world.
If this is the case, direct data is substituted in the formulas. For example, GDP
(military expenditure) in USD; population – in number of individuals; area – in
thousands of km2. In this case, some point of reference must be established(a
country or a group of countries) and considered as 1, 100, 1000. It should be
noted that this method is applicable only for the calculation of the power
relations within a particular group of countries, without the crucial insight into
the question of what part of the world-power is represented by the power
calculated for the group of countries under consideration. This method was
adopted, for example, by Wilhelm Fucks,who considered the US as a
benchmark, with an assigned value of 1000.
- 51 -

Sułek, M., Measurement of national power – a powermetric model,
Przegląd Geopolityczny, 32, 2020, s. 35-57.

Assuming that the power of the world is a reference point for individual
states, it should be regarded as a whole equal to 1. As a result, the power of
individual states is a fraction (share) of the power of the world. In the case of
smaller countries, it is convenient to multiply their shares by 100, 1000, or even
a million. If the power of the world equals 1 Mir (1M)7, then the power of the
states can be expressed as a percentage of the power of the world, or in
millimirs (mM), as thousandths of the power of the world.
This is illustrated in the table below, which includes the basic available
data (for 2015), necessary for the calculation of the economic power of the
states.
Tab. 1: Basic data for the calculation of economic power of states (2015)

WORLD
USA
China
Poland

Absolute quantities
GDP
L
mld $
mln
73433,6 7349,3
17947,0 321,8
10866,4 1376,0
474,8
38,6

a
tys. km2
134325,3
9831,5
9562,9
312,7

Relative quantities
GDP
L
1
1
0,244398 0,043782
0,147976 0,187231
0,006465 0,005254

a
1
0,07319
0,07119
0,00233

Source: author’s own calculations.

According to the proposed model, the economic power of the United
States will be as follows:

If we multiply the calculation result by 100, the result in percentage will
be as follows:
If we multiply the result by 1000, we obtain the result in millimirs:
Finally: the economic power of the United States constitutes 0.1522014
of the world power, or 15,2014%, equal to 152,204 millimirs (mM).
The economic power of Poland:

etc.
7

In Russian, Mir stands for world.
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Examples of calculations for all three types of power, i.e.Pe, Pm and Pgare
included in Table 2. The results of calculations of derivative quantities are
included in Table 3.
Tab. 2: Economic, military and geopolitical power for the first 15 states in each category
(2018; in mM, the world = 1000; GDP – according to currency exchange rates)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Economic power
Country
mM
China
156,80
USA
149,13
India
48,19
Japan
33,91
Brazil
28,13
Germany
26,72
Russia
25,82
France
21,13
UK
19,51
Canada
18,39
Indonesia
17,16
Mexico
16,31
Italy
15,96
Australia
14,77
Spain
12,53

Military power
Country
mM
USA
226,18
China
103,26
India
42,18
Russia
39,10
Saudi Arabia 34,45
France
21,75
Brazil
21,39
Japan
20,04
UK
19,18
South Korea 18,80
Germany
18,22
Iran
15,64
Australia
14,01
Italy
11,89
Canada
11,52

Geopolitical power
Country
mM
USA
200,50
China
121,10
India
44,18
Russia
34,68
Saudi Arabia 26,05
Japan
24,66
Brazil
23,63
France
21,55
Germany
21,05
UK
19,29
South Korea 16,41
Australia
14,27
Canada
13,81
Italy
13,25
Indonesia
10,94

Source: author’s own work on the basis of the World Bank data (GDP) and the UN database
(population size and area).

In terms of economic power in 2018, China ranked first, having
surpassed the United States for the first time in 2017. In other categories, China
still remains far behind. Considering the balance of power in terms of polarity, it
is clearly seen that a bipolar system (China – USA) has emerged on the basis of
economic power, a unipolar system (USA) on the basis of military power, and a
weak bipolar system on the basis of geopolitical power (the advantage of the
USA over China is less than double).
Analysis of the data contained in Table 3 provides many interesting
insights. For example, the USA and China: despite the proximity in terms of
economic power, the United States has a considerable advantage in nearly all
qualitative indicators (except for economic density). This is due to their high
level of economic and demographic militarization, as is the case with Russia. It
should be noted that Japan and Germany are demilitarized countries with high
rates of economic productivity. By comparison,India, a country placed high in
the power rankings (due to its significant population size), has considerably low
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qualitative indicators. The low level of some indicators, e.g. economic
productivity, or especially economic density, is largely due to vast territory
(Russia, Canada, Australia).
Tab. 3: Derivative quantities for the first 15 countries ordered according to their
economic power (2018; world average = 1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Political
units
China
USA
India
Japan
Brazil
Germany
Russia
France
UK
Canada
Indonesia
Mexico
Italy
Australia
Spain

Militarization
me
mGDP
0,659 0,745
1,517 1,368
0,875 1,060
0,591 0,628
0,760 0,844
0,682 0,708
1,514 1,250
1,030 0,993
0,983 1,015
0,627 0,677
0,457 0,515
0,360 0,373
0,745 0,730
0,948 0,970
0,673 0,674

mL
0,884
1.109
0,826
0,941
0,902
0,963
1,211
1,037
0,969
0,926
0,886
0,966
1,020
0,977
0,999

Productivity
pe
pm
0,766 0,504
1,378 2,089
0,347 0,304
1,353 0,799
0,325 0,247
1,298 0,885
0,281 0,426
0,973 1,002
1,176 1,156
0,438 0,274
0,293 0,134
0,377 0,136
0,941 0,701
0,441 0,418
0,695 0,468

Density
de
dm
0,367 0,242
0,352 0,534
0,164 0,144
0,229 0,135
0,068 0,052
0,183 0,125
0,050 0,076
0,125 0,129
0,150 0,148
0,043 0,027
0,069 0,031
0,064 0,023
0,115 0,086
0,037 0,035
0,076 0,051

Source: author’s own calculations

Conclusion
The proposed model was created on the basis of axiomatic-deductive
rather than empirical-inductive reasoning. It is, therefore, highly synthesized, yet
it appears to withstand empirical testing. I believe that it can perform as the
basis of theidentification and assessment of the international balance of power
in the short, and most especially, in the long term.
Each formula, model or assessment may be downgraded as being
subjective, lacking crucial assessment parameters, or containing inadequate
weight distribution of the factors considered etc. In order to minimize such
shortcomings, objectivity should be applied in the course of both performing
the procedures and analyzing results.It is essential that expert assessments include
not only theoreticians, but also practitioners, especially those whose decisions
reflect some grasp of an international balance of power. This primarily concerns
politicians, diplomats and senior military personnel. Expert assessments may
also serve to properly select the features (parameters) necessary for determining
the weights of individual variables or establishing the "correct" (model)
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classification of the states according to their power. Ultimately, these opinions
may and should be used to evaluate the final results.
To limit the shortcomings of the proposed model, it is imperative to
apply proven statistical methods. These enable data organization and
comparison of results obtained using various methods. In addition, a model
distribution of countries, as arranged by experts, can be applied in order to
search for the regression function, which is used as the basis for forecasting.
Another factor contributing to minimizing errors is simulation studies, which
enable the traceability of the results obtained using various combinations of
models, variables and their impacts.
Modeling and measuring the power of states in order to identify and
evaluate the international balance of power is a complex task. However, further
work is needed to obtain even more accurate results, which would serve as a
foundation for better decision-making by global powers in the future. There is a
reasonable hope that a good understanding of the international balance of
power could contribute to more peaceful resolutions of international disputes
and conflicts. From this point of view, the advantages of simulation should be
emphasized as a method of forecasting the results of future conflicts in the
international arena.
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Measurement of national power – a powermetric model
This article presents the author’s own model for measuring the power of
states(political units). Unlike many other proposals, it is deductive and highly
synthesized. It also enables the calculation of the quantities of the derivatives referring
to the quality parameters of the power under measurement. The author also refers to two
different models first introduced several dozen years ago, which were of great
importance to creating his own. The presented model includes the following variables:
the capacity for collective action represented by Gross Domestic Product (GDP),
population, size of territory, military expenditure, and the number of active-duty
soldiers. It enables the estimation of three types of power: economic, military, and
geopolitical. The resulting calculations are designed to identify and assess the
international balance of power – past, present and future. For illustrative purposes, the
products of these quantity calculations are presented within this article. All of the
considerations fall within the scope of powermetrics, which is the science concerned with
modeling and measuring the power of states (political units).
Key words: power, powermetrics, powernomics, economic power, military
power, geopolitical power, measurement of national power, international
distribution of power.
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CHIŃSKI SYSTEM ZAUFANIA SPOŁECZNEGO

Abstrakt:
W ramach wprowadzanego Systemu Zaufania Społecznego blisko półtora
miliarda Chińczyków ma stać się przedmiotem bieżącej oceny mechanizmów
algorytmicznych. Skala, totalność i dynamika planowanego przedsięwzięcia jest
nieporównywalna z jakimkolwiek projektem socjotechnicznym w historii ludzkości. W
tym kontekście, za podstawowy cel niniejszego opracowania postawiono
scharakteryzowanie socjotechnicznych możliwości, jakie dla władz chińskich niosą
wprowadzane mechanizmy nadzoru opartego na technologiach big data. Ich opis i
dogłębna analiza pod względem użyteczności socjotechnicznej pozwolą w końcowej
części artykułu udzielić odpowiedzi na pytanie: czy dla szeroko rozumianego chińskiego
Systemu Zaufania Społecznego możemy dołączyć – współcześnie coraz bardziej modną
– etykietkę smart?
Słowa kluczowe: Chiny, inżynieria społeczna, opinia publiczna, algorytmy,
System Zaufania Społecznego.

Wzrastająca potęga budzącego się smoka
Gdyby zapytać współczesnego Europejczyka o wymienienie kilku
skojarzeń z Chinami, wówczas bez wątpienia pojawią się konotacje z Wielkim
Murem Chińskim, ponad miliardem mieszkańców, egzotycznymi, azjatyckimi
krajobrazami, tanią siłą roboczą, masowo wytwarzanymi podróbkami, a może
także z charakterystyczną, instytucjonalną mieszanką komunistycznowolnorynkową. Nie mniej jednak na przestrzeni ostatnich lat Chińska Republika
Ludowa nabrała rysu odmiennego, wyraźnie bardziej nowoczesnego, o ile nie
powiedzieć: energetyzującego. Pieczołowicie kreowany wizerunek Chin jako
„smoka budzącego się ze snu” (McRae, 2008) nabiera cech mocarstwowych
(Adamczyk, 2018, s. 70-72; Bartosiak, 2018, s. 255-298; Sykulski, 2018, 2018, s.
168), szczególnie w warstwie oszałamiającego tempa rozwoju technologicznogospodarczego (Skrzyp, 2018, s. 14-15). Warto zaznaczyć, iż taka dynamika nie
wszystkim graczom geopolitycznym odpowiada. Chiny wskazywane są coraz
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śmielej jako konkurent (Godement, 2016, s. 249), a bywa, że i rywal (Jureńczyk,
Szatlach, 2017, s. 12-15) dla dotychczas jedynego supermocarstwa światowego –
Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Rozwój współczesnych Chin fascynuje pasjonatów i badaczy
wywodzących się z wielu dziedzin: poczynając od analityków zasad ustrojowych
i prawa chińskiego (Dargas, 2017; Łągiewska, 2017), poprzez znawców
ekonomii politycznej (Kołodko, 2018; Godement, 2016, s. 90-111), polityki
ochrony środowiska (Gacek, 2016) i surowcowej (Wachowski, 2016), polityki
edukacyjnej, naukowej i innowacyjności (Bieliński, 2016, s. 65-94; Hoffmann,
2016), polityki kulturalnej i społecznej (Youmei, 2017; Bieliński, 2016, s. 113124), polityki chińskiego sektora zbrojeniowego (Adamiec, 2008; Kos, 2016),
docierając wreszcie do kwestii rozbudowy algorytmicznych form inżynierii
społecznej w Chinach. Zagadnienie to w polskojęzycznej literaturze przedmiotu
nie zostało dotychczas szczegółowo opisane, dlatego też autor uczynił je
przedmiotem analiz niniejszego artykułu.
W 2014 r. chińskie władze ogłosiły, że rozpoczynają strategiczne prace
nad wprowadzeniem systemu bazującego na połączeniu tradycyjnych źródeł
informacji finansowych, kryminalnych i rządowych ze źródłami cyfrowymi,
pozwalającymi na zbieranie informacji o obywatelach przez Internet (Ohlberg,
Ahmed, Lang, 2017, s. 4). Jako cel prac przedstawiono stworzenie
odpowiedniego narzędzia socjotechnicznego opartego na technologiach big data,
które pozwoli na monitoring, ocenę i zarządzanie zachowaniem ludzi,
przedsiębiorstw i innych organizacji (Klabisch, 2018, s. 1). Tworzony
mechanizm o nazwie System Zaufania Społecznego (Social Credit System, dalej
SZS) będzie miał na celu zintegrowanie szeregu elementów codziennego
funkcjonowania: od spraw prozaicznych typu wypożyczenia roweru, poprzez
organizację opieki zdrowotnej, kontakty z urzędnikami, aż po możliwość
uzyskania mieszkania.
Docelowo blisko półtora miliarda Chińczyków ma stać się przedmiotem
bieżącej oceny mechanizmów składowych SZS. Jest to skala i dynamika
przedsięwzięcia nieporównywalna z jakimkolwiek projektem socjotechnicznym
w historii ludzkości. Totalność i głębokość planowanego nadzoru nad
obywatelami może zadziwiać, szokować, a niektórych – szczególnie badaczy
zjawisk politycznych – poznawczo intrygować. W tym kontekście, za
podstawowy cel niniejszego opracowania postawiono scharakteryzowanie
socjotechnicznych możliwości, jakie dla władz chińskich niosą wprowadzane
mechanizmy SZS. Ich opis i dogłębna analiza pod względem użyteczności
socjotechnicznej pozwolą w końcowej części artykułu udzielić odpowiedzi na
pytanie: czy dla szeroko rozumianego chińskiego Systemu Zaufania
Społecznego możemy dołączyć – współcześnie coraz bardziej modną –
etykietkę smart (z jęz. ang.: „sprytny”, „inteligentny”)? Zanim jednak przejdziemy
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do rozważań szczegółowych, niezbędne okazuje się przybliżenie podstawowych
założeń systemu.
Chiński System Zaufania Społecznego – zarys charakterystyki
SZS, zgodnie z zapowiedziami władz, ma umożliwić powiązanie
ogromnych publicznych i prywatnych zbiorów danych z oceną finansowych i
społecznych zachowań jednostek lub organizacji. Dzięki temu możliwe będzie
nagradzanie lub karanie obywateli zgodnie z przyjętymi wcześniej standardami
(Chorzempa, Triolo, Sacks, 2018, s. 1). Na SZS składają się trzy powiązane
elementy: [1] ogólnochiński system „czarnych list”; [2] system lokalnych
rankingów społecznych uruchomiony na zasadach pilotażu w wybranych
chińskich miastach; oraz [3] rankingi wiarygodności tworzone przez instytucje
finansowe (Sithigh, Siems, 2019, s. 12). W 2014 roku Rada Państwa ChRL
przyjęła dokument nadający ramy dla wprowadzania SZS na lata 2014-20201.
Zawierał on listę fundamentalnych celów programu, akcentując przede
wszystkim wspieranie: spójności zarządzania i kierowania państwem, szczerości
w handlu, spójności społecznej oraz zaufania społecznego w zakresie wymiaru
sprawiedliwości.
Element pierwszy z wymienionych – ogólno-chiński system „czarnych
list” – wpisując się w zakładane cele, polega na tworzeniu publicznych list osób,
które złamały przepisy prawa. Listy te udostępniane są m.in. za pośrednictwem
rządowych stron internetowych. Jednakże nie wyczerpuje to katalogu możliwych
konsekwencji, jakie dotykają osoby trafiające na „czarną listę ChRL”.
Funkcjonuje bowiem tzw. Ujednolicony System Karania (The Joint Punishment
System), w ramach którego złamanie prawa może prowadzić do wielu
dokuczliwych sankcji: poczynając od nałożenia kary grzywny, poprzez zakaz
latania samolotami lub poruszania się kolejami szybkich prędkości, aż po
znaczne utrudnienia w dostępie do środków zgromadzonych na koncie w celu
kupna samochodu lub innych towarów luksusowych. Obywatel, którego dane
trafiają na czarną listę zostaje o tym poinformowany, a w wielu przypadkach, np.
w ramach Państwowej Administracji Skarbowej, możliwe jest skorzystanie ze
skomplikowanego mechanizmu odbudowy wierzytelności (Sithigh, Siems, 2019,
s. 13-14).
Kolejnym elementem składowym SZS są lokalne rankingi społeczne
wprowadzane eksperymentalnie w wybranych miastach. Władze ChRL
uruchomiły ponad 40 tego typu pilotaży. Tytułem przykładu, w mieście Suining
w prowincji Kiangsu oraz mieście Rongcheng w prowincji Szantung każdy
1

Tłumaczenie dokumentu „Planning Outline for the Construction of a Social Credit System
(2014-2020)” na język angielski dostępne jest pod adresem internetowym:
https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2014/06/14/planning-outline-for-theconstruction-of-a-social-credit-system-2014-2020/ (dostęp 14.01.2020).
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mieszkaniec otrzymał na start 1000 punktów. W wyniku podejmowania
zachowań ocenianych jako negatywne (np. za łamanie przepisów drogowych lub
posiadanie dziecka bez odpowiedniego zezwolenia) może punkty tracić,
natomiast w wyniku zachowań ocenianych pozytywnie – punkty odzyskiwać.
Bieżący wynik przedstawiany jest na skali od „A” do „D”, przy czym posiadanie
rankingu wysokiego („A”) ułatwia kontakty biurokratyczne na linii mieszkaniecwładze. Analogicznie – ranking niski może utrudniać lub nawet całkowicie
zablokować możliwość ubiegania się o mieszkanie, opiekę socjalną, rozmaite
licencje, zezwolenia, itp. (Sithigh, Siems, 2019, s. 14).
Trzecim mechanizmem powiązanym z SZS są rankingi wiarygodności
tworzone przez chińskie instytucje finansowe. Wiele z nich, funkcjonując jak
dotąd w formie pilotażu, bierze pod uwagę szeroki zakres informacji o
jednostkach. Wart przytoczenia w tym miejscu wydaje się przykład szczególnego
chińskiego partnerstwa publiczno-prywatnego, tj. systemu Zhima Credit
(Sesame Credit) rozwijanego przez Alibaba’s Subsidiary Ant Financial Group
Holding. W ramach Zhima Credit użytkownik otrzymuje dostęp do rozmaitych
dóbr
konsumpcyjnych
na
zasadzie
kredytowania.
Zastosowanie
zalgorytmizowanych technologii big data pozwala systemowi na przeprowadzanie
w czasie rzeczywistym relatywnie zobiektywizowanej oceny zaangażowanych w
system obywateli. Jednostki używające aplikacji Zhima Credit budują historię
kredytową w oparciu o wszystkie działania podejmowane za pomocą aplikacji
Alipay2.
Zhima Credit ocenia wiarygodność kredytową przedsiębiorstw i
jednostek. W tym celu każdy użytkownik aplikacji otrzymuje ocenę w przedziale
od 350 do 950 punktów, której wynik bazuje na ocenie pięciu kategorii. Są to:
(1) indywidualna historia kredytowa; (2) dotychczasowe tendencje
zachowywania się w transakcjach; (3) dostępne środki i informacje personalne;
(4) zachowanie i preferencje użytkownika; (5) relacje społeczne jednostki. O ile
jeszcze nazwy kategorii są jawne, to szczegółowe zasady funkcjonowania
algorytmów i bezpośrednie narzędzia oceny użytkowników nie mają charakteru
transparentnego. Nie ulega jednak wątpliwości, że indywidualne konsekwencje
posiadania wysokiego albo niskiego rankingu Zhima Credit mają ogromne
znaczenie. Posiadanie wysokiego rankingu daje dostęp do licznych przywilejów,
w szczególności takich jak: brak wymogu płacenia depozytu za wynajęcie
mieszkania, samochodu lub roweru, a także możliwość przeprowadzania
szybszych odpraw lotniczych lub hotelowych (Sithigh, Siems, 2019, s. 15) – co w
demograficznych warunkach chińskich daje znaczną oszczędność czasu.

2

Jak
Chiny
oceniają
obywateli,
„Chip”
online,
19
marca
https://www.chip.pl/2018/03/jak-chiny-oceniaja-obywateli/ (dostęp: 12.07.2019).
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Socjotechnika algorytmiczna wyższego poziomu
SZS ze względu na ogromną skalę funkcjonowania chińskiej gospodarki3
nie ogranicza się do tworzenia prostych rankingów zaufania finansowego i
społecznego, pomocnych choćby w udzielaniu kredytów hipotecznych. Jego
założenia idą o wiele dalej, stawiając w perspektywie strategicznej cel możliwie
wielowymiarowego skategoryzowania wszystkich obywateli i wszystkich
podmiotów instytucjonalnych działających na rynku i terytorium chińskim
(Kostka, 2019, s. 1566). Oznacza to, iż algorytmicznie zorganizowany SZS nie
będzie podlegał standardowym granicom państwowym, a także ograniczeniom
tradycyjnie przez te granice determinowanym (Klabish, 2018, s. 6), takim jak
choćby wymiar geograficzny.
W warunkach, gdy obywatele ChRL zostaną poddani drobiazgowej
ocenie rankingowej, naturalną tego konsekwencją stanie się nadanie
odpowiednich kategorii wszelkim podmiotom, z którymi mogą oni wchodzić w
relacje. Przyszłość algorytmicznego SZS to „umieszczone w chmurze” wielkie
zbiory danych dotyczących przedsiębiorstw i innych organizacji
współpracujących z partnerami chińskimi. Kategoryzacji będą podlegały
zarówno podmioty pochodzenia chińskiego, jak i zagraniczne, takie jak:
instytucje finansowe, korporacje międzynarodowe, a także dopuszczone do
rynku chińskiego organizacje gospodarcze i społeczne. Interesariusze spoza
Chin najprawdopodobniej nie będą mieli innego wyjścia, jak – po pierwsze –
zapoznać się ze szczegółowymi planami wprowadzania SZS, a także – po drugie
– śledzić na bieżąco postępy w ich wdrażaniu (Ohlberg, Ahmed, Lang, 2017, s.
14), i to zarówno na poziomie ogólnochińskim, jak i regionalnym, ponieważ
specyfika lokalnych rankingów społecznych wprowadzanych w różnych
miastach nieco się od siebie różni.
Z punktu widzenia interesów globalnych graczy gospodarczych
utrzymujących lub dopiero nawiązujących współpracę z partnerami chińskimi
pojawia się ryzyko narzucania przez rząd chiński standardów, które będą
obowiązywały przy ocenie zachowania poszczególnych firm, organizacji i
jednostek. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której korporacje
międzynarodowe zostaną „zachęcone” do akceptacji retoryki stosowanej przez
władze chińskie (np. odnośnie polityki ChRL wobec Tybetu, Korei Północnej
lub ogólnie wobec przestrzegania praw człowieka), aby zachować
„konkurencyjność” na rynku chińskim – wszak zależną od pozornie
zdepersonalizowanej oceny rankingowej (Klabish, 2018, s. 5).
Z drugiej jednak strony, rozpatrując zagadnienie z punktu widzenia
„przeciętnego obywatela” Chin, istotnym skutkiem wprowadzania SZS będzie
3

Zgodnie z oficjalnymi danymi Banku Światowego Produkt Krajowy Brutto CHRL w 2018
r. wyniósł 13,6 biliona dolarów.
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN (dostęp 13.01.2020)
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otrzymanie większej (niż dotychczas) kontroli nad skutkami własnych
zachowań. Jednostkom, szczególnie tym z niższych warstw społecznych, dzięki
funkcjonowaniu odgórnego systemu nagród i kar będzie łatwiej kierować swoim
życiem. Dotyczy to zarówno decyzji na poziomie codziennych wyborów, np.
typowo konsumpcyjnych, jak i inwestycyjnych, zawodowych lub społecznych.
Jakkolwiek osobliwie by to nie zabrzmiało dla zanurzonego głęboko w kulturze
indywidualistycznej przedstawiciela cywilizacji zachodniej, to projekt
wprowadzenia względnie czytelnych i jednoznacznych reguł oceniania
pracowników/mieszkańców w poszczególnych prowincjach chińskich umożliwi
uzyskanie choć odrobiny samosterowności i poczucia przewidywalności
własnych zachowań dla milionów ludzi.
Nie implikuje to jednak rozpoczęcia procesów demokratyzacyjnych,
aczkolwiek może oznaczać budowanie formy alternatywnej dla
reprezentatywnej, partycypacyjnej, inkluzyjnej w swoich założeniach demokracji
zachodniej. Wprowadzany na masową skalę SZS będzie stanowił unikalne w
skali światowej narzędzie, które w rękach chińskich władz pozwoli na bieżący,
stały i miarodajny (tj. relatywnie zdepersonalizowany w wyniku działania
algorytmów) monitoring trendów i procesów zachodzących na niższych
poziomach funkcjonowania państwa i społeczeństwa (Sithigh, Siems, 2019, s.
26). Taki mechanizm SZS stanowi substytut informacji zwrotnej wysyłanej od
elektoratu do polityków w poliarchiach typu zachodniego.
Podsumowanie
Na wprowadzany SZS składają się trzy sprzężone ze sobą podsystemy:
[1] „czarnych list”, [2] lokalnych rankingów społecznych i [3] rankingów
wiarygodności chińskich instytucji finansowych. Zgodnie z założeniami władz
ma być to projekt nieporównywalny z jakimkolwiek przedsięwzięciem
socjotechnicznym realizowanym w historii. Oparty na algorytmicznych
technologiach big data, SZS nie będzie podlegał standardowym (fizycznym w
swojej naturze) granicom państwowym i regionalnym, a tym bardziej już
ograniczeniom przez te granice determinowanym.
Jednym z podstawowych założeń systemu ma być poddawanie obywateli
ChRL drobiazgowej ocenie rankingowej. Naturalną tego konsekwencję stanowi
nadanie odpowiednich kategorii wszelkim podmiotom, z którymi mogą oni
wchodzić w relacje. Kategoryzacji będą podlegały zarówno podmioty
pochodzenia chińskiego, jak i zagraniczne. Wiąże się z to z ryzykiem (lub dla
niektórych podmiotów szansą?) powiązania kategoryzacji podmiotów
działających na rynku wewnętrznym z odpowiednimi rangami dla podmiotów
zewnętrznych, takich jak korporacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe
działające globalnie/regionalnie lub nawet rządy poszczególnych państw.
Z punktu widzenia interesów globalnych graczy gospodarczych pojawia
się ryzyko narzucania przez rząd chiński propagandowych standardów
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narracyjnych, bez akceptacji których wchodzenie w bliższe relacje ekonomiczne
z podmiotami chińskimi będzie utrudnione albo niemożliwe. Problem dotyczy
przede wszystkim spraw spornych, w szczególności wynikających z prowadzonej
przez ChRL polityki zagranicznej, jak i podejścia samych chińskich władz do
kwestii przestrzegania praw człowieka. Tytułem przykładu – algorytmy oceny
mogą zostać zaprojektowane w taki sposób, aby w Internecie premiować
narracje zgodne z oficjalną polityką ChRL, natomiast obniżać ranking
podmiotów kwestionujących pewne jej elementy.
Czy dla szeroko rozumianego chińskiego Systemu Zaufania Społecznego
możemy dołączyć – współcześnie coraz bardziej modną – etykietkę smart?
Odpowiedź nie jest jednoznaczna i prosta. Jeżeli algorytmiczny SZS odniesie
oczekiwane rezultaty, przyczyniając się wyraźnie do utrzymania, a może nawet
zwiększenia tempa rozwoju Chin, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że
różne nie-chińskie makroorganizmy gospodarcze postanowią zaadaptować
pewne elementy SZS. W tym sensie etykietka smart może oddawać istotę
zjawiska. Wówczas trudno o bardziej klarowny przykład zakrojonej na dekady,
chińskiej softpower, która najprawdopodobniej będzie rozszerzać się na zasadzie
spillover.
Z drugiej strony, ujmując rzecz w kategoriach analizy krytycznej, trudno
nie zgodzić się z twierdzeniem Daithi Mac Sithigh i Matias’a Siems’a (2019, s.
29-30), że współczesne modele chińskie, opierające się na nowym podejściu do
instytucji „kredytu”, powinny być analizowane na zachodzie nie jako
kontrmodele dla zachodniego podejścia rynkowego, ale jako swoista ilustracja
konsekwencji, jakie powodują wszechobecne trendy kwantyfikacji ilościowej
możliwie wielu dziedzin życia człowieka4.
W ramach konkluzji proponuję postawienie fundamentalnego pytania
związanego z funkcjonowaniem współczesnego człowieka zanurzonego w
kulturze zachodniej. Mianowicie – do jakiego stopnia, pomimo niezliczonych
różnic cywilizacyjnych dzielących systemy chiński i zachodni, przytoczony cytat
Daithi Mac Sithigh i Matias’a Siems’a oddaje realia zachodniej pogoni za
kwantyfikacją wszystkiego? Wszak, poczynając od konkursowego kreowania
motywacji dla „produkcji” dóbr kultury i sztuki, poprzez testowe systemy
edukacyjne, aż po konstruktywistyczne projektowanie nauki – jednostki bywają
zredukowane do jednego wymiaru, ograniczone do jakiejś wybranej, pod
względem indukcyjnym wysoce policzalnej właściwości (Szpunar, 2019, s. 96).
Może – paradoksalnie– różnice między Chinami a zachodem w przejawach
nowoczesnego nadzoru nie są aż tak jednoznaczne i bezsporne, jak na pierwszy
rzut oka mogłoby się wydawać. W tym kontekście etykietka smart w stosunku do
nowoczesnego systemu inżynierii społecznej nabiera cech uniwersalnych, a pod
4

Tłumaczenie własne z oryginału.
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warunkiem dopasowania kulturowego do rynków lokalnych – może i
aplikowalnych globalnie.
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Chinese Social Credit System
Nearly 1.5 billion Chinese people are going to become the object of current
voting mechanism, offered by algorithmic engine within the Social Credit System. The
scale, as well as level of totality and dynamism of planned project outweigh anything
we've come across the history of humankind. In that context the main goal of this paper
is to characterise socio-technical possibilities offered to Chinese authorities by the Social
Credit System’s big data and surveillance mechanisms. Their in-depth decription and
analysis will provide the answer to the following question: whether it is possible for
broadly defined Chinese Social Credit System to bound it with – eventually gaining
popularity – label „smart”?
Key words: China, social engineering, public opinion, algorithms, SocialCredit
System.
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WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY POLSKĄ
A WIELKĄ BRYTANIĄ W LATACH 2003-2017
I POTENCJALNE KONSEKWENCJE BREXITU DLA
POLSKI

Abstrakt:
Celem artykułu jest określenie roli, jaką gospodarka Wielkiej Brytanii odgrywa
w polskim handlu zagranicznym oraz wskazanie potencjalnych skutków Brexitu dla
kształtowania się rozmiarów i dynamiki wymiany handlowej między tymi dwoma
państwami. Przedstawiono kształtowanie się wymiany handlowej między Polską a
Wielką Brytanią w latach 2003-2017, czyli w okresie pogłębienia relacji handlowych
między członkami Wspólnoty a Polską. Zawarte wnioski zostały sformułowane na
podstawie przeglądu dorobku nauki, danych ze źródeł wtórnych, w tym w szczególności
raportów i analiz publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny RP. Wywód
oparto na analizie dostępnych danych statystycznych handlu zagranicznego Wielkiej
Brytanii i Polski.
Po akcesji Polski do UE dynamicznie rosły polsko-brytyjskie obroty towarowe
oraz usługowe. Opuszczenie struktur unijnych przez Wielką Brytanię odbije się
niekorzystnie na polsko-brytyjskich relacjach handlowych i kapitałowych oraz zachwieje
statusem polskich emigrantów przebywających na Wyspach. Owe skutki są
zdeterminowane stopniem współzależności danego państwa z gospodarkami innych
krajów – członków ugrupowania integracyjnego. Skala tych konsekwencji uzależniona
jest od zakresu powiązań wyznaczających stopień wrażliwości i podatności danej
gospodarki na czynniki egzogeniczne, a także siłę, zakres i oddziaływanie gospodarcze
tego państwa na inne organizmy (instytucje gospodarcze). Zerwanie bądź ograniczenie
wzajemnych stosunków, przy znacznym stopniu współzależności, może prowadzić do
wysokich kosztów realizacji przyjętych celów polityki ekonomicznej, bądź wręcz strat
dla stron uczestniczących w ukształtowanym dotychczas układzie wzajemnych
powiązań społeczno-gospodarczych w skali regionalnej i międzynarodowej.
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Wprowadzenie
Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004
r. Wejście naszego kraju do UE poprzedzone było długotrwałymi
przygotowaniami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi. Było to
spowodowane tym, że stopień rozwoju gospodarczego poszczególnych państw
charakteryzował się zróżnicowaniem. Problem ten widoczny jest szczególnie w
zestawieniu krajów wysoko rozwiniętych i rozwijających się. Państwa określane
mianem „rozwiniętych” nie stanowią jednorodnej grupy (Tendera-Właszczuk,
2016, s. 43-47). Do zacierania się dysproporcji i różnic powinny doprowadzić
działania takie jak: rozbudowanie sieci powiązań handlowych oraz
inwestycyjnych, procesy integracyjne, a także przepływ czynników produkcji i
technologii pomiędzy krajami (Maciejewski, 2017, s. 117-118). Unia Europejska
należy do najbardziej zaawansowanych gospodarczo regionów świata i osiąga
najwyższe formy rozwoju. Ugrupowanie to charakteryzuje się tym, że:
- niektóre kraje funkcjonują w ramach stadium, które określa się jako
„wspólny rynek”,
- część osiągnęła stadium „unii ekonomiczno-walutowej” (Mroczek,
2014, s. 30-33).
Polska wraz ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej niezmiennie pozostają ważnymi partnerami. Zmiany polityczne w
Europie Wschodniej po 1989 r. nadały tym dwustronnym kontaktom nowej
dynamiki. Umożliwiły one powrót do bliskiej współpracy obu państw, jaka nas
łączyła podczas II wojny światowej (Wieczorek, 2017, s. 450-454). Wielka
Brytania wspierała polskie przemiany systemowe i popierała polskie aspiracje do
członkostwa w Sojuszu Atlantyckim (NATO), co nastąpiło w marcu 1999 r.
Polska otrzymała także mocne brytyjskie wsparcie w procesie akcesji do Unii
Europejskiej. Dla Polski i Polaków bardzo ważne znaczenie miała decyzja rządu
brytyjskiego o otwarciu rynku pracy dla polskich obywateli, bez okresów
przejściowych (tamże, s. 456). Obecność naszego kraju w strukturach UE
pozwala na prowadzenie wymiany na jednolitym rynku europejskim z
pominięciem barier celnych, a także bez ograniczeń ilościowych, barier
fizycznych, technicznych i fiskalnych związanych z przekraczaniem granicy
(Piotrowski, 2015, s. 74-76).
Struktura obrotów towarowych między Polską a Wielką Brytanią
W latach 90. nastąpiła diametralna zmiana kierunków i struktury
geograficznej handlu zagranicznego Polski. Tendencję spadkową odnotował w
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polskim eksporcie i imporcie udział krajów Europy Wschodniej i byłego ZSRR.
Obniżenie ich udziału było dość znaczne z 37,2% w 1989 r. do 7,5 % w 2009 r.
(Ślusarczyk, 2011, s. 183-187). W kolejnych latach nasze relacje handlowe z
Rosją poprawiły się. W 2014 r. z Rosji pochodziło 10,3% polskiego importu i
4,3% ogółu eksportowanych produktów wysłaliśmy do tego kraju. W 2018 r.
było to odpowiednio 3,1% ogółu eksportu i 7,4% polskiego importu1. Z Rosji i
krajów byłego ZSRR importujemy głównie produkty mineralne, dzieła sztuki,
metale nieszlachetne i artykuły z nich. Eksportujemy natomiast maszyny i
urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części; produkty przemysłu
chemicznego i metale nieszlachetne. Do najbardziej opłacalnych i
perspektywicznych produktów eksportowych do Rosji, na które powinni
zwrócić uwagę polscy przedsiębiorcy, należą meble, kosmetyki, samochody i
części
samochodowe,
produkty
sektora
elektromaszynowego,
farmaceutycznego, chemicznego czy metalurgicznego oraz usługi, zarówno w
sektorze budowlanym, jak i IT. Po akcesji Polski do UE głównymi partnerami w
wymianie zostały państwa rozwinięte gospodarczo, w tym przede wszystkim
kraje Unii Europejskiej. Ich udział w eksporcie Polski wykazywał, z drobnymi
wahaniami, tendencję wzrostową. Jedną z przyczyn takiego zjawiska była
reorientacja geograficzna eksportu, inną akcesja Polski do struktur unijnych.
Udział w imporcie globalnym Polski krajów Unii Europejskiej, po chwilowym
kryzysie z lat 2000-2003, od akcesji Polski do UE wzrósł do 68,3%, po czym
znów charakteryzował się tendencją spadkową (Ślusarczyk, dz. cyt., s. 183-187).
Obecnie niekwestionowanym liderem spośród partnerów handlowych Polski są
Niemcy. Udział ich obrotów znacznie przekracza 30% wartości obrotów z Unią
Europejską. W eksporcie sukcesywnie wzrasta udział Czech i Wielkiej Brytanii,
natomiast w imporcie, Holandii i Hiszpanii (Kapsa, Matejak, Witkowski, 2018,
s.18-19).
Proces otwierania polskiej gospodarki, zwłaszcza po 1 maja 2004 r.,
powoduje intensywniejsze uczestnictwo naszego kraju w handlu
międzynarodowym, zarówno w wymianie towarów, jak i usług. Podstawową
zasadą rządzącą obrotem towarowym pomiędzy państwami członkowskimi UE
jest zasada swobody przepływu towarów. Oznacza, że na obszarze państw
członkowskich UE towary mogą być przemieszczane bez jakichkolwiek
utrudnień. Oprócz tego obowiązuje zakaz wprowadzania dyskryminacyjnego
opodatkowania towarów pochodzących z innych państw członkowskich oraz
ograniczeń ilościowych oraz środków o skutku równoważnym do nich
(Dąbrowska, Gromnicka, 2010, s. 61-62).

1

H. Luczkiewicz, Polski eksport do Rosji się odbudowuje. Sankcje sankcjami, a obroty
wzrosły o 20%, https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/polski-eksport-do-rosji-sieodbudowuje-sankcje-sankcjami-a-obroty-wzrosly-o-20,334410.html (dostęp: 30.12.2019).
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny handlu zagranicznego, GUS,
wybrane wydania, www.stat.gov.pl.
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Zaznaczyć należy, że swobodzie obrotu towarowego podlegają towary
pochodzące z państw członkowskich, a także towary pochodzące z państw
trzecich, które zostały dopuszczone do swobodnego obrotu na terenie Unii
Europejskiej2.
Obecność Wielkiej Brytanii w strukturach UE oznacza zatem możliwość
swobodnej sprzedaży polskich towarów na rynku brytyjskim oraz swobodnego
zakupu towarów brytyjskich3. W tabeli 1 przedstawiono obroty handlu
zagranicznego Polski z wybranymi krajami w okresie 2003-2017. W
poszczególnych tabelach zebrano najważniejszych partnerów handlowych
Polski, czyli Unię Europejską, Niemcy i Wielką Brytanię, ponieważ ich udział w
wymianie handlowej Polski z innymi państwami jest najistotniejszy.
Najbardziej znaczącym partnerem handlowym Polski są kraje Unii
Europejskiej. W roku 2003 na ten rynek trafiły towary o wartości 36842 mln
USD, z czego aż 17281 mln USD do Niemiec i 2698,7 mln USD do Wielkiej
Brytanii. Polsko-brytyjska wymiana handlowa w tym okresie odznaczała się dość
znaczną dynamiką wzrostu. Eksport do Wielkiej Brytanii charakteryzował się
tendencją wzrostową, przeplataną okresem spadkowym przypadającym na lata
2009-2010, co zostało wywołane kryzysem na rynkach światowych. W 2016 r.
obroty handlu zagranicznego Polski z Wielką Brytanią w porównaniu z 2003 r.
wzrosły aż o 506%, tj. z 2698,7 mln USD do 13646,3 mln USD. W
analogicznym okresie eksport do państw UE wzrósł z 36842 mln USD do
163793,5 mln USD (wzrost o 445%). W tym wypadku należy jednak pamiętać,
że Unia Europejska, jest instytucją rozwijającą się, która w latach 2003-2017
rozszerzyła się o kilkanaście państw, co wiąże się z poszerzeniem rynków zbytu.
Eksport do Wielkiej Brytanii w 2003 r. stanowił 5,0% polskiego eksportu
ogółem. Przez kolejne lata systematycznie rósł do poziomu 5,76 % w 2008r., by
następnie spaść o 0,3% w 2009r., co i tak stanowi w tym czasie 5,49% eksportu
polskiego. W 2016 r. eksport do Wielkiej Brytanii osiągnął 6,7% wartości
polskiego eksportu. W tym samym czasie wymiana z Niemcami, najważniejszym
polskim partnerem handlowym, odnotowała spadek z 32,3 % do 27,4% w latach
2016-2017. Najgorszy w tym zestawieniu okazał się 2008 r., zwiastujący już
globalny kryzys. Eksport do UE w 2003r. stanowił 68,80% ogółu polskiego
eksportu. Najbardziej dynamiczny wzrost, bo o ponad 10%, odnotowano w
2004r., gdzie osiągnął on 79,1 %, po to by w 2017 r. oscylować w granicach 80%
(Kapsa, Matejak, Witkowski, dz. cyt.,s. 18-19).
2

W. M. Orłowski, Unia Europejska łatwiej zniesie gospodarkę bez Wielkiej Brytanii, niż
Wielka Brytania bez Unii, http://www.rp.pl/Gospodarka/306279942-RZECZoBIZNESIEBrexit-Witold-MOrlowski-Unia-Europejska-latwiej-zniesie-gospodarke-bez-WielkiejBrytanii-nizWielka-Brytania-bez-Unii.html (dostęp: 14.03.2019).
3
Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu - Komisja Europejska (autor
zbiorowy), Swobodny przepływ towarów Przewodnik stosowania postanowień traktatowych
regulujących swobodny przepływ towarów, Luksemburg 2010, s. 9-11.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, GUS,
wybrane wydania, www.stat.gov.pl
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, GUS,
wybrane wydania, www.stat.gov.pl
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W 2003 r. Polska importowała towary o łącznej wartości 68004 mln
USD, z czego 41574 mln USD pochodziło z rynku europejskiego (61,1%), w
tym 2532,5 mln USD z Wielkiej Brytanii (3,7%). W 2017r. na polski rynek trafiły
towary o łącznej wartości 231 034,9 mln USD, co stanowiło 340 % wartości
importu z 2003r. W analizowanym okresie największą wartość importu
charakteryzował się właśnie rok 2017, jest to wzrost o 15% w stosunku do roku
poprzedniego. W latach 2003-2017 import z państw Unii Europejskiej do Polski
wzrósł z 41574 mln USD do 139878,4 mln USD. Stanowi to odpowiednio 61,1
% i 60,5% importu polskiego ogółem. Udział Wielkiej Brytanii w polskim
imporcie rósł powoli, ale systematycznie. Zdecydowany wzrost dynamiki miał
miejsce w 2007r., gdzie wartość importu z Wielkiej Brytanii w porównaniu z
rokiem bazowym była wyższa o blisko 202%, a w 2008r. aż 236 % w
porównaniu z 2003 r. Kolejne lata przyniosły spadek importu z tego kraju. W
2017 r. osiągnął on ostatecznie 5554,9 mln USD, co stanowi 219% wartości
importu bazowego. O ile wartość polskiego importu z Wielkiej Brytanii w
stosunku do roku 2003 wzrosła, o tyle udział tego zjawiska z roku na rok spadał
z 3,7% w 2003r., do 2,6 % w 2016r. i 2,4% w 2017 r.
Wymiana handlowa Polski wywarła szczególny wpływ na kształtowanie
się globalnych rozmiarów i strukturę handlu zagranicznego, na saldo bilansu
handlowego, a przede wszystkim na tempo wzrostu gospodarczego. Warta
uwagi pozostaje kwestia kształtowania się salda obrotów handlowych Polski.
Dla Polski charakterystycznym zjawiskiem jest utrzymujący się od 1992r. deficyt
bilansu handlowego, który w 2003 r. osiągnął wartość -14427 mln USD, w 2008
r. -38190,6 mln USD w 2009 r. -12123,6 mln USD. To 2015 r. był pierwszym od
wielu lat okresem, w którym saldo obrotów handlowych osiągnęło wartość
dodatnią (2660,67 mln USD), w 2017r. tendencja ta została utrzymana (4375,3
mln USD). W tym zestawieniu najwyraźniej widać jak ważnym partnerem
handlowym dla Polski jest Wielka Brytania. Przede wszystkim różnica między
eksportem i importem z tego kraju wzrosła z 166,2 mln USD do 9 343,7 mln
USD, co pokazuje jak znaczący był wzrost wymiany towarowej pomiędzy tymi
dwoma partnerami.
Polska przez szereg lat miała ujemne saldo obrotów towarowych. W
2003 r. różnica pomiędzy wartością polskiego eksportu i importu wyniosła 14427 mln USD. W kolejnych latach wartości te falowały. Najgorszy wynik
przypadł na 2008 r., gdy saldo obrotów towarowych wyniosło -38190,6 mln
USD, czyli aż o 23763,6 mln USD mniej niż w 2003 r. Różnica między wartością
salda z lat 2008 i 2009 jest najwyższa. Znacznie lepszym dla polskiej gospodarki
był 2009 r., gdzie saldo wyniosło -12123,6 mln USD. Dodatnie saldo obrotów
towarowych zaobserwowano dopiero w 2015 r., kiedy różnica między wartością
eksportu i importu wyniosła 2660,68 mln USD, w 2016 r. 4375,3 mln USD, a w
2017 r. 556,4 mln USD. Saldo w wymianie handlowej między Polską a krajami
UE w 2003r. wyniosło -4731 mln USD. Wartość dodatnią, tj. 2418,4 mln USD
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odnotowano w 2006 r. Od 2009 r. saldo zaczęło dynamicznie wzrastać, od
16301,1 mln USD we wspomnianym 2009 r., do 46034,9 mln USD w 2016r. jest to wzrost dziesięciokrotny.
W latach 2003-2017 Polska notowała dodatnie saldo obrotów
towarowych z Wielką Brytanią. W 2003 r. saldo kształtowało się na poziomie
166,2 mln USD, rok później było to już 1064,8 mln USD, co niewątpliwie
związane jest z wejściem Polski w struktury unijne i możliwością swobodnego
przepływu towarów między krajami. Kolejne lata przyniosły dalszy wzrost salda
obrotów towarowych między Polską i Wielką Brytanią. Warto podkreślić, że był
to wzrost znaczący i bardzo regularny. Drobny spadek dostrzec można w 2013
r. i 2015 r., ale wiązać to należy ówczesnymi zawirowaniami politycznymi i
gospodarczymi. W 2016r. saldo obrotów towarowych między Polską a Wielką
Brytanią wyniosło 8450,1 mln USD, co stanowi aż 5084,3% wartości salda z
2003 r. W 2017 r. różnica między eksportem a importem wyniosła 9343,7 mln
USD, w stosunku do roku poprzedniego wzrosła ona o blisko 900 mln USD. W
analogicznym okresie saldo Niemiec wzrosło z 697 mln USD do 9371,4 mln
USD (1344,5 %).
Udział eksportu towarów według sekcji CN Wielkiej Brytanii w
eksporcie Polski ogółem w latach 2003-2017 (w %) przedstawia tabela 3. W
latach 2003-2017 nastąpił wzrost eksportu zwierząt żywych i produktów
pochodzenia zwierzęcego z 0,17% do 0,32%, produktów pochodzenia
roślinnego z 0,06% do 0,15 %, przetworów spożywczych z 0,15% do 0,76%,
gdzie przyspieszenie tempa wzrostu nastąpiło w 2009 r. Wzrosło
zapotrzebowanie na produkty przemysłu chemicznego z 0,25% w 2003 r., do
0,44% w 2016 r. Największy wzrost eksportu tego typu produktów miał miejsce
w na przestrzeni lat 2006-2010 (z 0,27% do 0,44%). Udział eksportu tworzyw
sztucznych i wyrobów w eksporcie Polski do Wielkiej Brytanii nastąpił z 0,18%
w 2003 r., do 0,31% w ostatnim roku analizowanego okresu. Lata 2007-2012
charakteryzowały się stabilizacją zapotrzebowania na te wyroby, była ona
oscylująca w granicach 0,27%. Wzrost, chociaż mniej znaczący, zauważyć można
także w przypadku eksportu drewna i jego wyrobów. Na przestrzeni lat 20032017 na brytyjskim rynku rosło zapotrzebowanie na maszyny i urządzenia,
sprzęt elektryczny i elektrotechniczny. W pierwszym roku analizowanego okresu
było to 1,49%, w 2007 r. kategoria ta osiągnęła aż 2,07 % ogółu polskiego
eksportu do tego kraju, w 2009 r. 2,32%, a w 2016 r. osiągnął on poziom 1,82%,
czyli blisko 1/3 polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii. Wzrosło, choć
nieznacznie zapotrzebowanie na przyrządy i aparaty optyczne, fotograficzne,
pomiarowe-kontrolne z 0,02% w 2003r. do 0,13% w 2017 r. Podobne zjawisko
dotyczy rożnych wyrobów gotowych w tym mebli, prefabrykatów i zabawek z
0,49% w 2003 r. do 0,54% w 2017 r. W analizowanym okresie nastąpił czas
wahań w zapotrzebowaniu na produkty mineralne z 0,10% w 2003 r., przez
0,28% w 2005 r. do 0,06% w 2017 r. Na znaczeniu straciła także skóra i jej
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wyroby, której udział w eksporcie obniżył się do 0,01 %, przy 0,07% polskiego
eksportu do Wielkiej Brytanii w 2003 r. Ścier drzewny, papier, tektura i wyroby
stanowiły 0,23% polskiego eksportu na Wyspy Brytyjskie. Wartość ta w
kolejnych latach wahała się, obniżając się nawet do 0,09% w 2008 r. W 2017 r.
osiągnęła 0,16% polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii. Spadł udział metali
nieszlachetnych i artykułów z nich z 0,39% do 0,33% w 2017r.
W analizowanym okresie zmienił się także udział poszczególnych
kategorii towarów sprowadzanych do Polski z Wielkiej Brytanii (patrz tab. 2).
Jeżeli chodzi o zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego ich udział w
imporcie z Wielkiej Brytanii wzrósł z 0,02% w 2003 r. do 0,08% w 2016 r.
Poziom 0,10% został osiągnięty już w 2010 r. i od tego czasu nie wykazuje
większych zmian. Wzrósł również udział przetworów spożywczych z Wielkiej
Brytanii. W początku analizowanego okresu wynosił on 0,07%, po to by w 2017
osiągnąć 0,15%. Import charakteryzował się większą dynamiką zmian. Wyraźnie
widać to na przykładzie produktów przemysłu chemicznego. W 2003 r. ich
udział w imporcie ogółem wyniósł 0,80%, w kilku kolejnych latach kształtował
się na poziomie 0,65%, w 2009 r. wzrósł do 0,82%, by następnie obniżać swoją
wartość do 0,44% w 2016 r. Podobną dynamiką kształtował się import tworzyw
sztucznych i ich wyrobów, z 0,34% w 2003 r., 0,26% osiągnął w 2006 r., a
dekadę później obniżył się na poziom 0,21%. Obniżył się również import ścieru
drzewnego, papieru, tektury i wyrobów, materiałów, artykułów włókienniczych
oraz sprzętu transportowego. Największy spadek odnotowano jednak w
kategorii maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny, gdzie w
2003 r. stanowiły one 1,00% importu, w 2016 r. 0,54%.
Podniesienie poziomu nowoczesności gospodarki polskiej, jej struktury
produkcji powoduje konieczność zwiększenia nakładów inwestycyjnych w
dziedzinach, które można określić mianem wysokiego przetworzenia,
obejmujących sektory: produkcji maszyn i urządzeń, maszyn i aparatury
elektrycznej, sprzętu i aparatury elektrycznej, sprzętu i aparatury radiowej,
telewizyjnej i komunikacyjnej, maszyn biurowych i komputerów, instrumentów
medycznych, czy pojazdów nieszynowych. Dobra koniunktura gospodarcza
zintensyfikowała zapotrzebowanie na polskie towary, poddające się cyklicznym
trendom zapotrzebowania. Są to m.in. meble i ich części, miedz rafinowana,
stopy miedzi, koks i półkoks z węgla kamiennego, brunatnego lub torfu, wata
celulozowa, wstęgi z włókien celulozowych drewno piłowane skrawane, lub
łuszczone i inne artykuły drewniane. Chodzi tu o tzw. produkty masowe,
jednorodne i zastępowalne oraz nisko przetworzone. Spora część tego typu
wyrobów trafia na rynek brytyjski. Brexit może zachwiać dotychczasowymi
obrotami towarowymi pomiędzy Polską a Wielką Brytanią (Ślusarczyk, dz. cyt.,
s. 192).
Należy pamiętać, że Wielka Brytania jest ważnym partnerem handlowym
z perspektywy Polski. Nie zmienia to jednak faktu, że władze brytyjskie od lat
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dywersyfikują wymianę handlową. Eliminują w ten sposób potencjalne
negatywne konsekwencje utraty rynków zbytu. Wielka Brytania zintensyfikowała
w ostatnich miesiącach relacje handlowe ze Stanami Zjednoczonymi. Obawiając
się także negatywnych konsekwencji Brexitu stara się przesunąć ciężar wymiany
handlowej z UE na rynki azjatyckie.
Brexit – różne rozwiązania tej samej kwestii
W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyło się referendum w sprawie dalszego
członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. W głosowaniu wzięło udział
ponad 72% uprawnionych, z czego 51,9% opowiedziało się za opuszczeniem
struktur unijnych przez Zjednoczone Królestwo, przeciw zagłosowało 48,1%
(Musiał-Karg, 2016, s. 5-6). Przyczyny takiego wyniku głosowania można
wskazać analizując poszczególne dziedziny życia, kwestie społeczne,
gospodarcze, polityczne, czy nawet religijne, nie jest to jednak celem niniejszego
artykułu. Głosowanie z czerwca 2016 r. nie było pierwszym referendum, w
którym Brytyjczycy wypowiedzieli się na temat swojego dalszego uczestnictwa w
strukturach unijnych. Wcześniej, w 1975 r. obywatele tego kraju także wahali się,
czy pozostać w strukturach integracyjnych. Zwolennicy Brexitu4 byli jednak
wówczas w mniejszości. W historii Unii Europejskiej wyjście kraju
członkowskiego z Unii, nie licząc przypadku Grenlandii, jest swego rodzaju
precedensem (Makuch, 2017, s. 141).
Umowa o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE negocjowana przez Theresę
May oraz Michela Barniera (główny negocjator UE27), została zatwierdzona
przez rządy krajów unijnych 25 listopada 2018 r. podczas nadzwyczajnego
szczytu. Nowa forma współpracy UE z Wielką Brytanią od początku negocjacji
była nieznana i niepewna. Teresa May podkreślała, że będzie skłaniała się raczej
do wypracowania zupełnie nowej jakościowo umowy z UE, niż do
wykorzystania istniejących modeli relacji państw zewnętrznych z UE (Pawlas,
2017, s. 178). Wiele wskazywało na to, że struktury integracyjne zostaną
uszczuplone dokładnie w dniu 29 marca 2019 r. Następnie termin ten
kilkukrotnie przesuwano. W maju 2019, w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, najwięcej głosów w Wielkiej Brytanii zdobyła Partia Brexitu.
Drugie miejsce zajęli proeuropejscy Liberalni Demokraci, a piąte konserwatyści
Theresy May, którzy np. w Londynie nie zdobyli ani jednego mandatu. Wybory
w Wielkiej Brytanii potraktowano jako plebiscyt poparcia dla prowadzonej
polityki. W lipcu 2019 r. były minister spraw zagranicznych i jeden z czołowych
zwolenników Brexitu Boris Johnson został nowym premierem Wielkiej Brytanii.
Partia Konserwatywna premiera Johnsona zdecydowanie wygrała
przedterminowe wybory do brytyjskiej Izby Gmin 12 grudnia 2019 roku i będzie
4

„Brexit” jest połączeniem słów „British” i „exit” i stosowana potocznie dla procesu
opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię (Prus, 2018).
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miała w niej bezwzględną większość, co pozwoli na dokończenie Brexitu
zgodnie z ustalonym terminem, tj. 31 stycznia 2020 r.
Radykalne rozluźnienie relacji Wielkiej Brytanii z UE i jej zamknięcie się
dla imigrantów z Unii oraz odrzucenie jurysdykcji unijnych sądów określa się
jako „twardy Brexit”. W jego przypadku Wielka Brytania stałaby się państwem
trzecim w stosunku do Unii Europejskiej jako całości i do wszystkich krajów
członkowskich w relacjach dwustronnych. Wielka Brytania musiałaby zawrzeć
umowy z każdym krajem członkowskim z osobna. Po wystąpieniu z Unii,
Wielka Brytania mogłaby ustalić swoje własne taryfy importowe. Handel na
warunkach WTO spowodowałby duże problemy praktyczne i logistyczne
związane z takimi kwestiami, jak dopuszczanie produktów do obrotu i kontrole
celne. Z kolei zachowanie większości przywilejów, jakie wynikały z członkostwa
w UE, bez ponoszenia kosztów to tzw. „miękki Brexit”. Z ekonomicznego
punktu widzenia, wydaje się on, zdecydowanie lepszą opcją. Wyjście Wielkiej
Brytanii z UE nie oznacza w tym wypadku opuszczenia jednolitego rynku bądź
unii celnej. W przypadku zastosowania tego rozwiązania Wielka Brytania może
mieć dostęp do rynku wewnętrznego i podstawowych swobód, włącznie ze
swobodnym przemieszczaniem się pracowników. Jest to korzystne rozwiązanie
dla obu stron. Ponadto Wielka Brytania będzie mogła samodzielnie decydować
o handlu zagranicznym i jednocześnie korzystać z tej swobody w relacji z
krajami Unii Europejskiej. I odwrotnie, kraje członkowskie Unii Europejskiej
będą miały dostęp do rynku wewnętrznego Wielkiej Brytanii5. Czas między
zakończeniem negocjacji, kiedy Wielka Brytania opuszcza UE, a początkiem
przyszłej umowy o wolnym handlu nazywa się „fazą wdrożenia” (Michalik,
2017, s. 91-106; Kretek, Kretek, 2018).
Brexit a sprawa Polski
Opuszczenie szeregów Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię niesie ze
sobą liczne konsekwencje polityczne i gospodarcze, także dla naszego kraju
(Pera 2017, s. 61-74). Brexit już obecnie powoduje szereg negatywnych skutków
w relacjach polsko-brytyjskich. Niepewna jest przyszłość powiązań
gospodarczych obu państw (Pawlas, dz. cyt., s. 173). Po tzw. Brexicie Wielka
Brytania straci status kraju członkowskiego i stanie się dla UE krajem trzecim.
Państwa wchodzące w skład Unii stosują zharmonizowane uproszczenia w
rozliczaniu transakcji unijnych6. Jest to jedna z konsekwencji istnienia
5

P. Ciszak, Twardy Brexit odrzucony. Brytyjski parlament zdecydował,
https://www.money.pl/gospodarka/t
wardy-brexit-odrzucony-brytyjski-parlamentzdecydowal-6359038364948609a.html (dostęp on-line: 17.03.2019).
6
M. Górski, Jaki będzie handel z Wielką Brytanią po twardym
brexicie?,https://www.rsmpoland.pl/pl/insights/rsm-poland-blog/jaki-bedzie-handel-zwielka-brytania-po-twardym-brexicie(dostęp: 08.03.2019).
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Wspólnego Rynku, z którego zalet korzystają wyłącznie członkowie UE.
Uproszczenia przewidziane w prawie wspólnotowym dotyczącym VAT
przestaną mieć zastosowanie do kontrahentów z Wielkiej Brytanii. W związku z
tym działalność prowadzona przez przedsiębiorców będzie utrudniona z
następujących względów:
1. Konieczność dokonywania zgłoszeń celnych. Właściwe organy mogą
dodatkowo żądać gwarancji na poczet potencjalnych lub istniejących
długów.
2. Powrócenie cła na towary wprowadzane do UE ze Zjednoczonego
Królestwa. Brak możliwości wprowadzania ulg.
3. Część towarów wwożonych na terytorium UE będzie musiała mieć
pozwolenia na przywóz i wywóz. Pozwolenia wydane przez
Zjednoczone Królestwo nie będą już obowiązywały w UE.
4. Pozwolenia dotyczące upoważnionego przedsiębiorcy wydane przez
Zjednoczone Królestwo nie będą już obowiązywały w UE.
5. Przy przewozie towarów z UK do UE, państwa członkowskie będą
nakładały VAT.
Dotychczas polscy podatnicy dokonujący sprzedaży towarów do Wielkiej
Brytanii traktowali sprzedaż jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów,
która pod pewnymi warunkami była opodatkowana stawką 0%. Po wyjściu
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, nie będziemy mieli do czynienia z
wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, a z eksportem. Wprowadzenie tego
typu obowiązków i konieczność obsługi zgłoszeń celnych spowoduje
dodatkowe koszty dla eksporterów. Towary prawdopodobnie trzeba będzie
objąć celną procedurą wprowadzenia do Wielkiej Brytanii, co wydłuży czas
dostaw z Polski. Według przewidywań poziom dodatkowych kosztów w
związku z Brexitem może wynosić między 4, a 10% wartości eksportowanych
towarów. Koszty te wynikają głównie z dodatkowej dokumentacji celnej oraz
nałożonych ceł. Nie ma jednak na razie informacji, jakie kategorie towarów
zostaną oclone7.
Zdecydowanie największym partnerem handlowym dla nas są Niemcy.
Jednak znaczenie Wielkiej Brytanii w ostatnich latach rosło i obecnie rywalizuje
ona z Czechami o miano drugiego rynku eksportowego dla naszych dóbr.
Jakiekolwiek ograniczenia w handlu, a nawet sama niepewność z nimi związana,
są niekorzystne dla naszej gospodarki. Co więcej, europejska gospodarka i tak
zmaga się z trudnościami, jak i zagrożeniami w postaci np. spowolnienia w
Chinach. Brexit to kolejny cios i dla nas może oznaczać słabszą koniunkturę na

7

P. Bednarz, Polska może dużo stracić na brexicie. Sądny dzień coraz bliżej,
https://businessinsider.com.pl/finanse/skutki-brexitu-dla-polski-komentarzeekspertow/3bnlfrc (dostęp on-line: 20.03.2019).
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innych rynkach zbytu, również w Niemczech. Nie będzie to odczuwalne od
razu, ale z czasem inwestycji i miejsc pracy będzie mniej.
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Trade exchange between Poland and Great Britain in the years 2003-2017
and potential consequences of Brexit for Poland
The aim of the article is to determine the effects of Brexit on shaping the size
and dynamics of Poland's trade exchange with the United Kingdom. After Poland's
accession to the EU, Polish-British commodity and service turnover grew rapidly. The
exit of EU structures by the United Kingdom will have a negative impact on the PolishBritish trade and capital relations and will affect the status of Polish emigrants residing
in the UK.
These effects are determined by the interdependence of a given state with the
economies of countries - members of the integration group. The scale of these
consequences depends on the scope of connections defining the degree of sensitivity and
susceptibility of a given economy to exogenous factors, as well as the strength, scope and
economic impact of that country on other organisms (economic institutions). At the same
time, it is worth adding that the breaking or limiting mutual relations, with a
significant degree of interdependence, can lead to high costs of implementing the adopted
economic policy goals, or even losses for the participating subjects in the system of
mutual socio-economic links shaped so far on a regional and international scale.
Key words: Brexit, foreign trade, exchange of goods, Poland, United Kingdom.
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Grzegorz BAZIUR
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

ŚWIADOMOŚĆ NARODOWO-HISTORYCZNA
ORAZ KWESTIA TOŻSAMOŚCI
SPOŁECZEŃSTWA BIAŁORUSKIEGO

Abstrakt:
Artykuł zawiera wyniki badań nad świadomością narodową społeczeństwa
Białorusi i jej rolą w samoidentyfikacji narodowej Białorusinów. Ocenę stopnia
świadomości narodowej autor przedstawił w kontekście polityki historycznej, a
zwłaszcza istotnego dylematu (konieczności wyboru) między Zachodem,
reprezentowanym przez Polskę i Litwę, a Wschodem, który jest utożsamiany z Rosją?
Odrodzenie narodowe Białorusinów ukazane zostało w związku z fiaskiem polityki
rusyfikacyjnej władz, realizowanej w latach 1995-2014 – od referendum w sprawie
przywrócenia symboliki z czasów Białoruskiej SRR i równości języka rosyjskiego, do
aneksji ukraińskiego Krymu i rozpoczęcia wojny hybrydowej w Donbasie. Wspomniane
wydarzenia wpłynęły na zmianę postrzegania Rosji przez władze i patriotycznie
świadomą część społeczeństwa. Uważana uprzednio za państwo sojusznicze, Rosja
stała się w świadomości Białorusinów mocarstwem perspektywicznie zagrażającym
niepodległości Białorusi. Jest to widoczne zwłaszcza w obliczu powtarzających się
nacisków Rosji na pogłębienie integracji obu państw.
Słowa kluczowe: Białoruś, odrodzenie narodowe, polityka historyczna, Rosja,
rusyfikacja, świadomość narodowa.

Wstęp
Od początku istnienia białoruskiej państwowości poważnym problemem
pozostaje jasne zdefiniowanie tożsamości narodowej Białorusinów w obliczu
słabości jej zewnętrznych przejawów. Na mało wyraźną białoruską świadomość
narodową nakłada się obecność mniejszości etnicznych: rosyjskiej (ponad 8%
ludności) i polskiej (przeszło 3%). Społeczeństwo Białorusi wciąż stoi wobec
konieczności wyboru między opcją postsowiecką, która obecnie przekłada się na
prorosyjską, a chęcią powrotu do źródeł historycznych, przede wszystkim do
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związków z Polską i Litwą, a tym samym z krajami Wolnego Świata, czego
niezbędnym warunkiem byłoby jednak uprzednie wyjście ze strefy „ruskiego
miru”. Jak wynika z obserwacji autora, świadomość narodowa obywateli
Białorusi jest stosunkowo słaba, a proces białoruskiego odrodzenia narodowego
z lat 1991-1994 osłabł po przejęciu władzy przez obecnego prezydenta,
Aleksandra Łukaszenkę. Przywrócił on równe prawa języka rosyjskiego, dzięki
czemu stał się on na Białorusi drugim językiem urzędowym. Nieoficjalny
odwrót od tej zasady władze zainicjowały dopiero po aneksji Krymu przez
Rosję i po wybuchu wojny hybrydowej w Donbasie.
Uwarunkowania historyczne
W okresie caratu terytorium obecnej Białorusi należało do tzw. Kraju
Północno-Zachodniego, który podzielony był na sześć guberni: kowieńską,
wileńską, grodzieńską, mińską, mohylewską i witebską (Deruga 1968: 711;
Tymanowski 2017: 49). Zamieszkiwała tam przede wszystkim prawosławna
ludność chłopska, którą władze rosyjskie określały mianem „Zapadnorusów”.
Mniejszość stanowili Białorusini wyznania katolickiego, którzy reprezentowali
resztki zdeklasowanej przez reżim carski szlachty białoruskiej. To oni byli
inicjatorami białoruskiego ruchu narodowego (m.in. K. Kalinowski, W. DuninMarcinkiewicz, F. Bahuszewicz). Deklasacja tej grupy postępowała w miarę
umacniania się władzy rosyjskiej na dawnych Kresach Wschodnich I
Rzeczypospolitej, określanych mianem Ziem Zabranych, nasilając się
szczególnie po klęskach kolejnych polskich powstań narodowych w 1831 i 1864
r. Szczególnie po upadku Powstania Styczniowego została ona gremialnie
poddana przyspieszonej rusyfikacji, trwającej de facto do upadku caratu w 1917 r.
(Radzik 2007: 165-166; Aкинчиц 2007: 13-20). O żywotności białoruskiego
ruchu narodowego świadczą jednak próby zdobycia autonomii w państwie
rosyjskim podejmowane na początku XX wieku przez ośrodki działalności
politycznej i wydawniczej w Petersburgu, Wilnie i Mińsku.
Po raz pierwszy białoruska sprawa narodowa pojawiła się w czasie
pierwszej wojny światowej, gdy Niemcy wyparli wojska rosyjskie z obszaru
byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego i ogłosili uznanie odrębności narodu i
języka białoruskiego. Już w dniu 19 grudnia 1915 r. w Wilnie została
opublikowana Deklaracja Konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego, autorstwa braci
Iwana i Antoniego Łuckiewiczów, którzy napisali ją po porozumieniu z
przedstawicielami narodów zamieszkujących jego obszar. Deklaracja została
opublikowana w językach litewskim, białoruskim, polskim i hebrajskim.
Koncepcją odbudowy WKL próbowali oni zainteresować wojskowe władze
niemieckie, które jednak – w kontekście prowadzonej wojny z Rosją – obawiały
się niezależności tych obszarów. Ponadto, zarówno Polacy jak i Litwini optowali
za odbudową swoich państw narodowych, zaś Niemcy uzależnili przynależność
ziem białoruskich od wyniku wojny z Rosją (Mironowicz 1999: 24; Turonek
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1993; Tymanowski 2017: 52). Z kolei w kwietniu 1916 r., podczas odbywającej
się w Sztokholmie Konferencji Narodów Rosji, delegaci białoruscy – Iwan
Łuckiewicz i Wacław Łastouski – przedstawili postulat autonomii politycznej i
kulturalnej Białorusi w obrębie Imperium Rosyjskiego. Czas na realizację tych
postulatów nadszedł dopiero po rewolucji lutowej 1917 r., w wyniku której
został obalony reżim carski dynastii Romanowów.
Podczas odbywającego się 25 marca 1918 r. w Mińsku Litewskim
(ówczesna nazwa miasta – G.B.) Kongresu Białoruskiego została ogłoszona
deklaracja niepodległości Białorusi (Białoruska Republika Ludowa), choć był to
akt bardzo symboliczny, gdyż ziemie białoruskie znajdowały się w tym czasie
pod okupacją niemiecką (Marples 2006: 79; Michaluk 2010: 191-206). W czasie
wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-21 znaczną część Białorusi zajęła
armia polska, a odezwa Józefa Piłsudskiego „Do narodów Wielkiego Księstwa
Litewskiego” wzbudziła nadzieje wielu ugrupowań białoruskich na budowę
państwowości przy wsparciu Polski. Nadzieje te przekreślone zostały w wyniku
decyzji Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich i kontrofensywy bolszewików
latem 1920 roku. Decyzją traktatu pokojowego w Rydze Białoruś została
podzielona między Polskę i Związek Sowiecki, a rząd Białoruskiej Republiki
Ludowej na czele którego stał Wacław Łastouski w 1921 r. wyjechał do Kowna.
Tymczasem na części ziem białoruskich, które znalazły się w granicach
państwa sowieckiego narastał antybolszewicki opór społeczeństwa
białoruskiego, głównie ludności chłopskiej, który był krwawo tłumiony przez
oddziały Armii Czerwonej i grupy funkcjonariuszy Czeka. Przykładem takich
działań były powstania chłopskie w Wieliżu w listopadzie 1918 r., a po
zakończeniu działań wojennych powstanie słuckie i rozruchy wśród
białoruskich chłopów i rekrutów do Armii Czerwonej w Kiejdanach, Smoleńsku
i Mińsku. Rekwizycje na wsiach spowodowały też wybuch lokalnych walk w
powiatach homelskim, orszańskim i bobrujskim (Mironowicz, Łatyszonek 2002:
146; Michaluk 2010: 502).
Sytuacja nieco uspokoiła się dopiero po rozpoczęciu polityki
białorutenizacji na początku lat dwudziestych XX w., obliczonej na odpowiedni
efekt propagandowy wśród białoruskiej emigracji. Proces ten był też częścią
Nowej Polityki Ekonomicznej, której celem w zamyśle władz sowieckich było
polepszenie stopy życiowej społeczeństwa całej Rosji Sowieckiej, a od 1923 r.
Związku Sowieckiego. Narodowa polityka władz sowieckich w republikach
nierosyjskich, w tym w Białoruskiej SRR, trwała do początku lat trzydziestych,
gdy reżim stalinowski rozpoczął odwrót od niej na rzecz ponownej ich
rusyfikacji, powracając do niechlubnych działań z czasów caratu (Bazylow 2005:
423-429; Tymanowski 2017: 55-58; Mironowicz, Łatyszonek 2002: 146, 155-157,
160). Białorutenizację uznano za szkodliwy czynnik dezintegracji społecznej,
przystępując pod hasłem walki z „narodowym damokratyzmem” do planowej
eksterminacji białoruskiej (jak i polskiej) elity intelektualnej.
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Po polskiej stronie granicy położenie ludności białoruskiej również nie
przedstawiało się różowo. Polityka narodowościowa rządów polskich
oscylowała między asymilacją narodową (1920-1926), a państwową (1926-1939).
Różnica polegała na podejściu do kwestii białoruskiej: o ile politycy Narodowej
Demokracji zmierzali do wynarodowienia mniejszości słowiańskich, w tym
Białorusinów, to piłsudczycy rozważali autonomię kulturalną, religijną i
językową w zamian za lojalność wobec państwa i służbę na rzecz Polski, np. w
wojsku, policji, czy urzędach. Niestety znaczna część Białorusinów
nieświadomych swojej nacji w latach dwudziestych uległa agitacji
komunistycznej zza wschodniej granicy. Wielu z nich w latach 1924-1938
należało do Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, która była
autonomiczną organizacją Komunistycznej Partii Polski w północnej części
Kresów Wschodnich, działając w lokalnych grupach KPZB, tzw. „jaczejkach”
(Baziur 2016). We wrześniu 1939 r. ich działacze (mimo likwidacji KPP i KPZB
w 1938 r. przez władze Kominternu) otwarcie zwalczali władze polskie, stając u
boku napastniczej Armii Czerwonej. Również inne organizacje białoruskie w
latach dwudziestych i trzydziestych były silnie zinfiltrowane przez komunistów,
jak np. Białoruska Włościańsko-Robotnicza Hromada. W styczniu 1927 r. jej
główni działacze zostali aresztowani i skazani na lata więzienia, zaś 23 marca tr.
władze zdelegalizowały jej działalność (Tymanowski 2017: 59-64).
W 1930 r. uwięzieni przywódcy Hromady zostali przedterminowo
zwolnieni, a część z nich, obawiając się dalszych aresztowań, przedostała się do
Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Rad, gdzie pod koniec lat 30. w większości
została zlikwidowana w ramach czystek stalinowskich. Pozostali w Polsce
działacze prowadzili nielegalną działalność partyjną, a na początku 1939 r., w
Baranowiczach odbyła tajna konferencja kierownictwa Hromady, na
której została podjęta decyzja o doprowadzeniu do wybuchu powstania
antypolskiego na Polesiu w momencie ataku wojsk niemieckich na Polskę. Na
jego teren z BSRR został skierowany były dowódca partyzancki z początku lat
20, Siergiej Chmara, który w krótkim czasie zorganizował partyzantkę liczącą ok.
5 tys. ludzi. Wskutek polityki silnej ręki władz polskich, również próby
porozumienia z politykami Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji nie dały
rezultatów. W efekcie znaczna część tej grupy narodowej, podburzona przez
propagandę sowiecką i niemiecką zwróciła się w 1939 r. przeciw Polsce
(Gomółka 1992: 36-101). Sytuacja Białorusinów zmieniła się w latach 19411944, czyli w czasie okupacji niemieckiej. Gauleiter Wilhelm Kube, szef
Generalnego Komisariatu Białoruś, okazał się zwolennikiem utworzenia
samorządu białoruskiego. Już w październiku 1941 r. okupacyjne władze
niemieckie zgodziły się na utworzenie Białoruskiej Samopomocy Ludowej pod
przewodnictwem Iwana Jermaczenki, a w czerwcu 1942 r. - oddziałów
Białoruskiej Narodowej Samoobrony (BNS), jednocześnie trwał proces
białorutenizacji życia na Białorusi (Turonek 2007: 406). W zakresie gospodarki
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rolnej Niemcy zlikwidowali sowchozy i kołchozy, oddali ziemię w ręce
zubożałych chłopów, którzy mogli łączyć się dobrowolnie w ramach spółdzielni
rolnych. Nad wszystkim czuwała Białoruska Centralna Rada, której działacze
współpracowali z wojskową administracją niemiecką (Szybieka 2002: 344-345;
Mironowicz, Łatyszonek 2002: 209-210). W celu pozyskania młodzieży władze
okupacyjne 22 czerwca 1943 r. utworzyły Związek Młodzieży Białoruskiej, na
czele którego stanął Michał Hańko, który był podporządkowany gauleiterowi
Kube (Mironowicz, Łatyszonek 2002: 223-224). W tym samym dniu, realizując
zamiar utworzenia białoruskiego samorządu Kube powołał Radę Zaufania (RZ),
która funkcjonowała przy GKB. Na jej czele stanął Wacłau Iwanouski, a w
skład weszło 27 członków. Głównym zadaniem Rady była praca kulturalnooświatowa wśród ludności białoruskiej w celu podniesienia jej świadomości
narodowej, a z czasem, w zamyśle W. Kubego miała ona zająć się
administrowaniem na całym obszarze Białorusi. Po śmierci Kubego w wyniku
zamachu bombowego 21/22 września 1943 r. nastąpił wzrost represji
niemieckich w stosunku do ludności białoruskiej (Szybieka 2002: 347). We
wrześniu 1943 r. nowym gauleitererm władze mianowały Kurta von Gottberga,
który jednak nie miał zaufania do osób z kręgu RZ, odsuwając ich stopniowo od
spraw białoruskich. W tych okolicznościach 6 grudnia 1943 r. „nieznani
sprawcy” zastrzelili W. Iwanouskiego (Turonek 1992: 131). Po neutralizacji
działań Rady Zaufania, 21 grudnia 1943 r. Gottberg utworzył Białoruską
Centralną Radę, na czele której stanął zwolennik ruchu białoruskiego, Radasłau
Astrouski. Wydała ona odezwę do białoruskich partyzantów, walczących po
stronie Sowietów, w sprawie ich do powrotu do domów, jednak bez większego
skutku. 23 lutego 1944 r. gauleiter Gottberg utworzył oddziały Białoruskiej
Obrony Krajowej, które liczyły 25 tys. żołnierzy i służyły Niemcom, wraz z
policją pomocniczą do zwalczania partyzantki sowieckiej. Ich dowódcą był
Franciszek Kuszal (Szybieka 2002: 356).
W przededniu zakończenia okupacji niemieckiej, 27 czerwca 1944 r. w
Mińsku odbył się II Kongres Wszechbiałoruski (I odbył się w grudniu 1917 r. –
G.B.). Podczas jego obrad delegaci uznali prawo Białorusi do niepodległości,
uznając BCR z prezydentem Astrouskim za jedyną reprezentację Białorusinów,
odmawiając tego prawa władzom BSRR. Z jego inicjatywy Kongres wysłał
telegram do kanclerza III Rzeszy, Adolfa Hitlera, w którym zapewnił go o
„solidarności narodu białoruskiego z żołnierzem niemieckim, w walce ze wspólnym wrogiem –
bolszewizmem”. Rzeczywistość była jednak inna – Niemcom chodziło głównie o
ludzi młodych, jako rezerwuar siły roboczej i rekruta do walki z Armią
Czerwoną, a sowiecki mit o „suwerennej Białorusi w składzie ZSRR” został
zastąpiony niemieckim mitem o „niepodległej Białorusi” – tyle, że w składzie III
Rzeszy Niemieckiej (Mironowicz, Łatyszonek 2002: 226). Nie miało to już
zresztą większego znaczenia, ponieważ 3 lipca 1944 r. do Mińska wkroczyły
oddziały Armii Czerwonej, kończąc okupację niemiecką. Wraz z nią upadła
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koncepcja „niepodległej Białorusi”, a członkowie BCR wyjechali wraz z
oddziałami wojsk niemieckich, ewakuując się do Berlina. Rząd RP na
Uchodźstwie również nie był zainteresowany współpracą z BCR, traktując go
jako organ kolaborancki, jak i stojąc konsekwentnie na stanowisku linii granicy
ryskiej z 1921 r., dzielącej etniczne ziemie białoruskie między Polskę a ZSRR.
W okresie powojennym proces rugowania białoruskich wartości
narodowych uległ nasileniu, czemu sprzyjała masowa migracja ludności ze wsi
do miast. Sprzyjało to rusyfikacji szkolnictwa i hamowaniu rozwoju białoruskiej
świadomości narodowej. Słaby protest wobec tych procesów nasilił się w latach
70-tych (białoruski „drugi obieg”), a spotęgowała go katastrofa Czarnobylskiej
Elektrowni Atomowej (1986) oraz polityka zapoczątkowana przez M.
Gorbaczowa. Mimo to zapoczątkowany pod koniec lat 80-tych ruch narodowy
(Białoruski Front Ludowy „Odrodzenie”) miał ograniczone wpływy. W roku
proklamowania niepodległości Białorusi przez Radę Najwyższą, aż 85%
uczestników referendum opowiedziało się za zachowaniem Związku
Sowieckiego. Lata 1991-1994 to okres białoruskiego odrodzenia narodowego.
Instytucje edukacyjne i kulturalne zajęły się wówczas podnoszeniem
świadomości narodowej obywateli i popularyzacją kultury narodowej. Władze
białoruskie podjęły próbę uwolnienia opracowań dotyczących historii Białorusi
od wpływów ideologii komunistycznej, jako pozostałości po Białoruskiej SRR.
W większości szkół został wprowadzony język białoruski jako podstawowy
język wykładowy, przyjęto też historyczne godło – Pogoń (Pahonia) i białoczerwono-białą flagę (biał.: бел-чырвона-белы сцяг), jako symbole związane z
XV-wiecznymi emblematami wojsk ruskich, używanymi m.in. w czasie bitwy
pod Grunwaldem w 1410 r. Pod biało-czerwono-białym sztandarem walczyły
oddziały kawalerii białoruskiej w bitwie z Rosjanami pod Orszą 1514 r.
W atmosferze ostrego kryzysu politycznego, 23 czerwca 1994 r. na
Białorusi odbyły się pierwsze w tym kraju wybory prezydenckie. Ich zwycięzca,
Aleksander Łukaszenka uznał, że w warunkach kryzysu państwa i niewielkiego –
według niego – poczucia świadomości narodowej, należy zmienić
dotychczasową politykę i zwrócić się w kierunku zacieśniania związków z Rosją.
Trafność jego orientacji potwierdzili wkrótce obywatele w referendum, w
którym 83,3 % głosujących opowiedziało się uznaniem równorzędności języka
rosyjskiego, nadając mu status języka urzędowego (Poczobut 2013: 111;
Szybieka 2002: 456-457).
Wprowadzenie dwujęzyczności na Białorusi doprowadziło ponownie do
stopniowego wypierania z urzędów języka białoruskiego przez rosyjski. Język
białoruski był też szykanowany, m.in. przez rugowanie go ze szkół i przedszkoli,
zakaz używania w miejscach publicznych, czy obcięcie subsydiów rządowych dla
instytucji i mediów nadających programy w tym języku. Funkcjonariusze milicji
bili też młodych ludzi za używanie ojczystego języka. Według raportu Komitetu
Helsińskiego, w latach 1994-1999 została zamknięta większość szkół z językiem
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białoruskim i przedszkoli w liczbie około 600 (Szybieka 2002: 479). Władze
zmieniły również swój stosunek do nauczanej historii, przedstawiając Rosję
wyłącznie jako sprzymierzeńca Białorusi. W tym kontekście należy rozumieć
integrację białorusko-rosyjską. W lutym 1995 r. zostało podpisane białoruskorosyjskie Porozumienie o przyjaźni, dobrym sąsiedztwie i współpracy, 2 kwietnia 1996 r.
oba rządy zawarły Umowę o Związku Białorusi i Rosji, natomiast rok później, 2
kwietnia 1997 r. w Moskwie zostało podpisane Porozumienie o Związku Białorusi i
Rosji. Celem umów była ewolucyjna integracja obu państw w zakresie
obywatelstwa, gospodarki, ochrony praw i wolności człowieka. 23 maja 1997 r.
prezydenci Białorusi i Rosji, Aleksander Łukaszenka i Borys Jelcyn podpisali
Statut Związku Białorusi i Rosji (ZBiR), który tego samego dnia wszedł w życie
(Mironowicz, Łatyszonek 2002: 305-306).
Symbole narodowe
Na kanwie dyskursu dotyczącego korzeni białoruskości i świadomości
narodowej Białorusinów, 19 września 1991 r. Rada Najwyższa Białorusi
uchwaliła ustawę o fladze Białorusi, która następnego dnia została wywieszona
na budynku parlamentu i przez cztery lata była oficjalnie uznaną flagą kraju
(Szybieka 2002: 430; Brzeziecki, Nocuń 2014: 79). Jej wzór według projektu
Klaudiusza Dłuż-Duszewskiego został oficjalnie przyjęty w 1918 r. jako symbol
Białoruskiej Republiki Ludowej, wraz z godłem „Pogoń na czerwonym tle”.
Symbole te podkreślały historyczne więzi Białorusi z Wielkim Księstwem
Litewskim i Polską. W latach 1918-1921 używały ich białoruskie formacje
walczące z Armią Czerwoną u boku Wojska Polskiego, które w latach 19191920 były formowane w Polsce w ramach polsko-białoruskiej współpracy
wojskowej. Narodowych flag używali również uczestnicy powstania słuckiego w
1920 r. (Gierowska-Kałłaur 2010: 123-139; Hiełahajeu 2017; Karpus 2007: 309321). W okresie istnienia Białoruskiej SRR używanie tej flagi jako
„burżuazyjnego przeżytku” było zakazane, jednak powszechnie była ona
używana za granicą, w głównych ośrodkach białoruskiej emigracji politycznej w
Kownie, Pradze i Berlinie.
Zarówno dla władz BSRR w latach 1944-1991, jak i dla prezydenta
Łukaszenki używanie biało-czerwono-białej flagi przez polityczne ośrodki
białoruskie podczas okupacji niemieckiej było wystarczającym pretekstem do
jeszcze silniejszego zwalczaniu białoruskiej symboliki narodowej. Argumenty z
okresu BSRR były często przytaczane w trakcie debaty nad zmianą symboliki
państwowej na Białorusi w latach 1994-1995. Jak wykazały wyniki referendum z
1995 roku, na zastąpienie biało-czerwono-białej flagi sztandarem nawiązującym
do czasów Białoruskiej SRR (pozbawionym jedynie sierpa i młota) zgodziło się
75% obywateli. W dniu 16 maja na dach budynku parlamentu wszedł szef
Kierownictwa Sprawami Prezydenta, Iwan Ciciankou w towarzystwie
urzędników. W świetle kamer zdjął on flagę z gmachu i na polecenie prezydenta
- 89 -

Baziur, G., Świadomość narodowo-historyczna oraz kwestia tożsamości społeczeństwa
białoruskiego, Przegląd Geopolityczny, 32, 2020, s. 83-108.

Łukaszenki pociął ją na kawałki. Od tego czasu jej oficjalne używanie jest
zabronione, mimo to jest powszechnie wykorzystywana jako symbol białoruskiej
państwowości przez antyłukaszenkowską opozycję.
Ogólny obraz społeczeństwa białoruskiego: język i mentalność
Rugowanie ojczystych symboli i języka z pewnością nie umacniało
świadomości narodowej społeczeństwa białoruskiego, nie mówiąc już o sile
narodowej tego państwa. W powyższym kontekście ważna jest świadomość
językowa Białorusinów, dlatego interesujące są dane z najnowszego spisu
powszechnego ludności, który został przeprowadzony w 2009 r. W jego trakcie
4 841,3 tys. osób narodowości białoruskiej (na ogólną liczbę 9 451 tys.
mieszkańców) zadeklarowało język białoruski jako język rodzinny. Podobnie
zadeklarowało 217 tys. osób innych narodowości, w tym 171,3 tys. Polaków. W
sumie stanowi to 53,22 % populacji Białorusi. Z kolei 1 009,9 tys. osób
narodowości białoruskiej wskazało język białoruski, jako drugi, zaś 271,8 tys.
osób innych narodowości również wskazało białoruski jako drugi język, w tym
181 tys. Rosjan. Stanowi to 13,49 % populacji Białorusi. Łącznie na Białorusi w
2009 r. zadeklarowało język białoruski, jako rodzinny 5 058,3 tys. osób, a 1
281,7 tys. wskazało białoruski jako drugi język. Według wspomnianego spisu, na
Białorusi było 6 340 tys. osób, władających tym językiem. Mimo faktu, że 2/3
ludności kraju zadeklarowało swobodne posługiwanie się językiem białoruskim,
jako rodzinnym lub drugim, liczba mieszkańców Białorusi którzy zadeklarowali
posługiwanie się nim w domach wyniosła tylko 2 073,9 tys. osób narodowości
białoruskiej i 153,3 tys. osób innych narodowości, w tym 120,4 tys. Polaków.
Stanowiło to 23,43 % populacji Białorusi [Spis narodowy Białorusi 2009 roku], tj.
prawie 2/3 obywateli Białorusi, którzy dobrze znają język białoruski, nie mówi
w tym języku w domu. Fakt ten dostrzeżono na forum ONZ. Język białoruski
został uznany przez UNESCO za zagrożony wyginięciem. Według danych
ostatniego spisu powszechnego, który był przeprowadzony w 2009 r., w ciągu
dziesięciu lat odsetek ludzi mówiących na Białorusi w języku ojczystym w domu
spadł z 37 do 23 %, a tylko około 4 % Białorusinów deklaruje, że na co dzień
mówi w ojczystym języku. Nie bez znaczenia jest fakt, że jedynie 16%
białoruskich uczniów uczy się wszystkich przedmiotów w języku białoruskim,
jeszcze mniej jest białoruskojęzycznych przedszkoli.
Dla uzyskania odpowiedzi na pytanie o to, kim są mieszkańcy Białorusi
konieczne jest dokonanie charakterystyki mentalności białoruskiego
społeczeństwa. Nie wystarczające w tym kontekście okazują się dokonywane
próby samooceny, sprowadzające się głównie do wyliczania cech pozytywnych,
takich jak uczciwość, gościnność, rozmaite zdolności, pracowitość (Дубянецкі
1992: 199; Уліцёнак 1991: 286, 299). Jedyną osobliwością Białorusinów okazało
się kultywowanie przez nich mitu o własnej tolerancyjności. Wówczas jeszcze
większość społeczeństwa białoruskiego nie zdawała sobie sprawy z faktu, że
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owa białoruska tolerancyjność wobec przedstawicieli innych narodów, wyznań,
ludzi o innych światopoglądach lub odmiennym sposobie myślenia wynikała nie
z wewnętrznego przekonania o słuszności takiej postawy, lecz z bierności
białoruskiej zbiorowości. Cechy te miały rzekomo odróżniać Białorusinów
zarówno od „wyrachowanych” przedstawicieli społeczeństw zachodnich jak i od
„grubiańsko-brutalnych” Rosjan. Taki obraz Białorusinów został utrwalony
przez oficjalną propagandę, a sprzyjało temu stosunkowo słabe komunikowanie
się społeczeństwa białoruskiego ze światem zewnętrznym. Było to
spowodowane faktem, że jedynie nieznaczna ich część bywała za granicą,
podczas gdy większość nie mogła sobie na to pozwolić. Celem większej części
białoruskiego społeczeństwa jest przeżycie „od pierwszego do pierwszego”, co
nie wpływa na myślenie w kategoriach „ja obywatel, moje państwo” itp.
(Waszkiewicz 2013: 83). Słabość białoruskiej świadomości narodowej wynika
także z uwarunkowań historycznych, a zwłaszcza jest skutkiem rusyfikacji
ludności w okresie carskich zaborów i władzy sowieckiej (Czachor 2014: 357).
Białorusini są społeczeństwem o mentalności wspólnotowej, ceniącym
najbardziej wartość rodziny, odrzucającym wszelkie ideologie. Również
wydarzenia historyczne związane z polityką, np. wojny, rewolucje, czy zamieszki
społeczne uważają za zło, które wkracza w ich życie, grożąc rozbiciem rodzin i
grup przyjaciół. Owa chłopska wizja relacji społecznych, która była już
widoczna u klasyka literatury białoruskiej, poety i pisarza, oraz działacza
narodowego i nauczyciela, Jakuba Kołasa (Kanstancin Mickiewicz) obecnie
również cechuje społeczeństwo białoruskie.
Wielu zwolenników białoruskiego odrodzenia narodowego i
kulturalnego uważa, że przyczyny tego stanu rzeczy można znaleźć w historii
Białorusi, a jedną z najistotniejszych jest brak tradycji państwowości, z czego
wynikała np. polonizacja wyższych warstw społeczeństwa w Wielkim Księstwie
Litewskim. Również białoruska idea narodowa powstała późno – dopiero w
końcu XIX w. Problemem jest także nazwa tych ziem, które mianem Białorusi
zaczęto określać dość późno, a w okresie zaborów używanie tej nazwy było
zabronione przez władze carskie. Wspomniany czynnik odgrywał też pewną rolę
w kształtowaniu specyficznej mentalności Białorusinów: „Biełaruś takoj [...] pa
duszy cieławiek, szto jemu nada sztoby hto ta kamandował”; Biełarusy pamiarkowne,
Biełarusu kamandujuć, hrajuć tak, buduć skakać tak, aby dobra, aby cicha, aby spokojna
[...]1. Mentalność białoruska jest również pochodną obowiązującego na tych
ziemiach przez wiele wieków prawa pańszczyźnianego: „No, w Polszczy nikagda
nie była krypasnowo prawa. We wsiu istoriu nie była. A w Ruś wsiegda. Značit raznica
balszaja. Kryposnoje prawo, pańszczyzna [...] Paetamu nie prywykli tak być swobodnym”
1

Białorusin [jest] takim […] duchowym człowiekiem, dlatego trzeba, aby ktoś nim rządził /
Białorusini [są] umiarkowani [spokojni], Białorusinem rządzić, grać [im tak], [a] będą
skakać tak, aby [było] dobrze, aby [było] cicho, aby [było] spokojnie (tłum. G.B.).
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(Biłas 1999: 221; Czachor 2014: 360]2. Stąd też, po rozpadzie Związku
Sowieckiego, społeczeństwo białoruskie nie było przygotowane do roli
suwerena w państwie w takim znaczeniu, jak w Polsce, czy na Zachodzie,
zachowując przez to postkolonialny związek z Rosją w dziedzinie gospodarki,
kultury, ścisłego sojuszu wojskowego (Czachor 2016: 78-86, 154-160).
Świadomość narodowa
Znajomość języka białoruskiego jak i mentalność to czynniki silnie
wpływające na stan świadomości narodowej Białorusinów. Badania nad
problemem samoidentyfikacji Białorusinów prowadziła Agata Biłas, która w
omawianym okresie – końcu XX i początku XXI w. – wyodrębniła trzy różne
postawy wobec języka i tradycji białoruskiej. Pierwsza z nich - „bycie
świadomym Białorusinem”, jest często wiązana z przynależnością do
Białoruskiego Frontu Narodowego. Jednakże – jak zauważyła Biłas – niewielu
jej rozmówców, świadomych Białorusinów sympatyzowało z tą partią.
Niektórzy z nich byli zwolennikami innych partii, inni zaś nie wiązali się z żadną
organizacją. Ponieważ jednak BFN jest jedyną liczącą się siłą opowiadającą się
po stronie odrodzenia kultury, języka i budowania państwowości białoruskiej
pod historycznymi symbolami, przy jednoczesnym sprzeciwie wobec
prezydentury A. Łukaszenki, Białorusini będący zwolennikami tych wartości są,
automatycznie, uważani za sympatyków BFN. Po 1991 r. przyjmuje się, że
świadomymi Białorusinami może być tylko inteligencja, jednak z badań A. Biłas
wynika, że postawę białoruską reprezentują też ludzie o mniejszym
wykształceniu, tzw. „prości": robotnicy kołchozowi. Można zatem wnioskować,
że świadomymi Białorusinami są zarówno ludzie z wyższym wykształceniem, jak
też ze średnim czy podstawowym, choć tych pierwszych jest niewątpliwie
najwięcej. Poziom wykształcenia wpływa też na sposób wyrażania poglądów. W
wypowiedziach ludzi tzw. „prostych” najlepiej widać ich związek emocjonalny z
Białorusią. Wyrażają go za pomocą języka o silnym nacechowaniu uczuciowym:
„Biełarusia jest Bielarusia. I nie nada nikakich ...ja chaciu drużna sa wsiemi żyt. Drużna
nada żyt sa wsiemi stronami. No, swaja strana dałżna byt swaja. A nie tak! [...] Biełarusia
dalżna byt swaja. Ja każu, malieńkije strany wyżywajut, czamu Biełarusia nie magłaby
wyżyt? Krasiwa strana i turisticzeskaja. I tiem bolie szto czieriez Biełaruś wies transport z
Rosji idziot. - Baba! Biełarusia żywie i budiet żyt!” [Biłas 1999: 218]3. Zwolennicy
2

Cóż, w Polsce nigdy nie istniało prawo niewolnicze. W [ciągu] całej historii nie istniało. A
w Rusi zawsze. To jest wieka różnica. Prawo niewolnicze, pańszczyzna [...] dlatego [też] nie
przywykliśmy być wolnymi (tłum. G.B.).
3
„Białoruś jest Białorusią. I nie trzeba żadnych… ja chcę żyć w przyjaźni ze wszystkimi
państwami. Jednak nasz kraj powinien być naszym. A nie tak! […] Białoruś powinna być
nasza. Mówię: funkcjonują małe państwa, dlaczego Białoruś nie miałaby funkcjonować?
Piękny i turystyczny kraj. I tym bardziej, że przez Białoruś przechodzi cały transport z Rosji.
– Baba! Białoruś żyje i będzie żyć!” (tłum. G.B.).
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wspomnianej opcji deklarują potrzebę jednego języka państwowego,
białoruskiego, a także wyrażają chęć rozmawiania po białorusku.
Jednak nawet wśród osób deklarujących chęć upowszechnienia języka
białoruskiego niewiele jest takich, które posługują się nim na co dzień. Osoby
reprezentujące tę postawę podkreślają także znaczenie języka dla kultury: „Raz
zachawajetsa mowa, znaczit budziet razwiwatsia i bahacieć kultura naroda” [ibidem]4.
Pozytywny stosunek do języka białoruskiego łączy się również z chęcią
przywrócenia biało-czerwono-białej flagi i godła Pogoni, ponieważ powrót do
symboli historycznych oznacza dla nich odrodzenie narodowe i kulturalne.
Jeden z rozmówców A. Biłas stwierdził: „Gierb eta wsiegda simbał rieżima, katory
jest. Pa drugomu być nie możet. Paciemu pamieniałas Pagonia? Patamu szto cie wriemiena
gierb nasil pryznaki, imienna nacjonalnowo, budziem hawarić, prosta biełaruskawo
odradzenia Biełarusi. Wot, etot Pagonia, on simboł nacjonalnowo odradzenia, a siejczas eta
drugoj simboł” [ibidem]5. I jeszcze jedna wypowiedź nauczyciela z białoruskiego
gimnazjum: „Nasze ucznie tak razumiejuć, szto nasz ściach, toj ściach [biało-czerwonobiały], szto nasz gierb, eta gierb Pahonia, z jakim my wychodzili na hrunwaldzku bitwu, z
waszymi prodkami, z Litowcem, Ukraińcem, suprać Kryżakam” [ibidem]6.
Charakterystyczne dla postawy pierwszego typu jest także twierdzenie o
konieczności uniezależnienia Białorusi od wpływów państw ościennych.
Białoruś, według tej grupy powinna być niezależna. Z wypowiedzi wyrażających
potrzebę niezależności Białorusi można często wnioskować, że rozmówcy nie
uważają jej za zupełnie wolną, np. w jednej z nich rozmówca stwierdził: „Chacia
nasz prezydent haworit, szto my samastojne, na samaj sprawie, kali poczytać ustawu
połażenie ab etym sajuzie, to nie ka zrozumieć czy my samastojne, czy my znowu
siewierazapadnyj kraj” [ibidem: 219]7. W rozmowach z osobami reprezentującymi
postawę „świadomej białoruskości” uderza sposób wypowiadania sądów na
temat języka, kultury i państwa białoruskiego. Słychać w nich zaangażowanie
uczuciowe, świadczące o silnych więzach z białoruską tradycją narodową w
szerokim rozumieniu.
4

„Skoro zachowała się mowa [w rozumieniu języka – G.B.], to znaczy, że będzie rozwijać
się i ubogacać kultura narodowa” (tłum. G.B.).
5
„Herb jest zawsze symbolem [rządzącego] reżimu. Inaczej nie może być. Dlaczego
zmieniono Pogoń? Dlatego, że przez cały czas herb [ten] był znakiem nacjonalizmu, inaczej
mówiąc białoruskiego odrodzenia. Cóż, Pogoń jest symbolem odrodzenia narodowego, a
obecnie to drugi symbol” (tłum. G.B.).
6
„Nasi uczniowie rozumieją, że nasza flaga, jest biało-czerwono-biała, że naszym herbem,
jest Pogoń, pod którą wychodziliśmy do bitwy pod Grunwaldem, z waszymi przodkami, z
Litwinem, Ukraińcem, pobić Krzyżaków” (tłum. G.B.).
7
„Choć nasz prezydent mówi, że my [jesteśmy jako państwo – G.B.] samodzielni, cały
problem w tym, że jeśli przeczyta się ustawę [o] położeniu [Białorusi] w tym sojuszu [z
Rosją], to nie można nijak zrozumieć czy [jako państwo] jesteśmy samodzielni, czy
ponownie [jesteśmy] Północno-Zachodnim Krajem” [nazwa ziem białoruskich w Imperium
Rosyjskim do 1917 r. – G.B.] (tłum. G.B.).
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Druga postawa również wspiera odrodzenie i upowszechnienie języka
białoruskiego, jednak bez silnego nacechowana emocjonalnego, a wśród
prezentujących ją osób wielu jest zwolennikami polityki prezydenta Łukaszenki i
aktualnej symboliki państwowej. Postawę tę często reprezentują pracownicy
oświaty i kultury, którzy musieli dostosować się do nowej polityki w niezależnej
Republice. Osoby reprezentujące tę postawę, w przeciwieństwie do świadomych
Białorusinów uważają, że stan świadomości narodowej w kraju jest
wystarczający. Jednocześnie podkreślają oni potrzebę znajomości historii
Białorusi i jej państwowej niezależności, chociaż mają też różny stosunek do
symboli państwowych Białorusi oraz polityki prezydenta. Zwykle poparcie dla
prezydenta pociąga za sobą poparcie dla aktualnej symboliki państwowej, a
sprzeciw wobec A. Łukaszenki najczęściej łączy się z postulowaniem
przywrócenia historycznego godła i flagi.
Trzecia postawa jest zupełnie różna od dwóch poprzednich. Osoby
prezentujące ją wykazują się całkowitą obojętnością wobec białoruskiego
dziedzictwa historycznego i brakiem potrzeby jego poznawania, podkreślając
drugorzędne znaczenie języka narodowego dla kontaktów międzyludzkich:
„Mnie każetsja, kakaja raznica jakij jazyk [...] Liż by był czieławiek i um w gaławie. Na
kakom skazał, na tom i razabrał” [ibidem]8 (podczas pobytu w Grodnie w 1993 r.
Autor również spotkał się z taką postawą). Osoby identyfikujące się z tą grupą
są też na ogół przekonane o konieczności związku Białorusi z Rosją: „Da, sajuza
chocim wsie. [...] A wsio-taki nam z Rasijaj budzie, Biełarusom lekcze żyć [...]”[ibidem]9.
Świadomi Białorusini wskazują taką postawę, jako przyczynę współczesnej
sytuacji państwa i narodu białoruskiego, gdzie nie ma wyrazistej idei narodowej.
Postawa taka pojawiała się zawsze wtedy, gdy oceniano zaangażowanie
społeczeństwa w odrodzenie białoruskie, gdy poszukiwano źródeł bierności
znacznej części Białorusinów: „Oj, aż nie magu. Sąsiedzi mówią: „Mnie iżby haraszo
żyłoś. Kto by nie był”; „Ja znam mnoga ludziej. Ja daże udziwliena, szto prawda eta to, szto
skazali pa telewizoru i radio. Eta prawda szto napisali w haziecie. A mnie nie sasiedow, pus
ana sama w niom jest ana, ano nie waspryniotsa. Takaja fiłasojia....” [ibidem: 220]10.
Mówiąc o obojętnym stosunku do języka i kultury narodowej świadomi
Białorusini podkreślają jednocześnie głębokie zaufanie wielu osób do
prezydenta: „Eta on [prezydent] pamieniał [symbole państwowe], eta była

8

„Wydaje mi się, [że] nie ma różnicy, jaki [jest] język [...] Aby był człowiek i rozum w
głowie. Jak powidział, tak i zrobił” (tłum. G.B.).
9
„Tak, sojuszu [z Rosją – G.B.] wszyscy chcemy. [...] A jeśli z Rosją taki będzie,
Białorusini będą mieć lżejsze życie” (tłum. G.B.).
10
„Aby żyło się dobrze. Kto by nie rządził; Znam wielu ludzi. Bardzo jestem zdziwiona, że
to prawda, co mówili w telewizji i radio. Prawdą jest to, co napisali w gazecie. Mnie zaś, a
nie sąsiadów, abym zawsze sama w nim była, abym nie narzekała. Cała filozofia.” (tłum.
G.B.).
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biełaruskaja. On pamieniał. Jeśli by on narysował byka z wymieniem, sztoby doić i ludzie
pragłasawaliby” [ibidem]11.
Takie podejście do własnego państwa i jego języka spotyka się
najczęściej wśród osób słabo wykształconych i nie interesujących się polityką,
dla których ważniejsze są aktualne problemy ekonomiczne: „[...] Lepszaja żyzń
kali on [prezydent] budzie na biełaruskom jazyku. Jak nie była etawo chleba, tak nie
budziet. A jak on budzie hawaryć pa francuski, a daść kusok chleba, tak [...] dla
Biełarusow”, lub: „Kakaja nam raznica? Haj i wasz pryjedzie Polak prawić, aby nam
dawał pensji na chleb. Kłopot nam z jakowo gasudarstwa budzie prawideł! Aby za naród
szoł, kab nam lekcze żyć było wsiewo” [ibidem]12.
Postawy te występują dość powszechnie na Białorusi, a często, głównie
u świadomych Białorusinów pojawiała się opinia o braku woli odrodzenia
narodowego. Przyczyn tego stanu rzeczy szuka się przede wszystkim we
współczesnej sytuacji polityczno-gospodarczej Białorusi, rzadziej w odległej
historii. Być może związane jest to z, zauważaną zresztą, niewystarczającą bądź
tendencyjną wiedzą na temat własnej historii. Innym powodem popierania
polityki władz i związku z Rosją oraz opowiadania się za symboliką BSSR (bez
złotego sierpa, młota i gwiazdy) jest przyzwyczajenie. Równie istotnym
problemem są oficjalne środki masowego przekazu, jedyne powszechnie
dostępne, które były narzędziem propagandy sowieckiej, a dzisiaj
łukaszenkowskiej. Można więc mówić o systemie paternalistycznym, którego
wyrazem jest traktowanie przez znaczną część białoruskiego społeczeństwa,
prezydenta w kategoriach „ojca narodu”, nazywanego „baćką”. Większość ludzi
milcząco akceptuje istniejący specyficzny system polityczny Białorusi – chleb,
czyli „małą stabilizację”, igrzyska – ogłupianie i niedemokratyczny system
państwa, który jest dziedzictwem systemu rosyjsko-sowieckiego (Poczobut 2013:
209-241; Czachor 2018: 187).
Kolejnym czynnikiem osłabiającym świadomość narodową Białorusinów
jest nikłe oparcie w religii wynikające z braku kościoła narodowego: „No, kak
taż Polsza... wsio-taki, no wam pamahla relihia” [ibidem]13. Nie jest wykluczone, że
miał taką szansę unityzm, który zdobył szerokie poparcie społeczne w okresie
od XVI do XVIII w. Ponieważ jednak władze rosyjskie widziały w nim duże
zagrożenie dla prawosławia i katolicyzmu, od początku XIX w. zaczęły
likwidację wszelkich przejawów unityzmu, a po 1917 r. również władze
11

„To on [prezydent] zmienił [symbole państwowe], one były białoruskie. On zmienił. Jeżeli
on narysowałby byka z wymieniem, aby [go] doić, [to] ludzie przegłosowaliby” (tłum. G.B.).
12
„Życie będzie lepsze, jeżeli prezydent będzie mówił w języku białoruskim. Jak nie było z
tego chleba, tak nie będzie. A jak on będzie mówił po francusku, a da kawałek chleba, [...]
Białorusinom / Jaka dla nas różnica? Czy przyjedzie Polak [który będzie] mówić,
[wystarczy], aby nam dawał wypłatę na chleb. Dla nas [nie ma różnicy] z jakiego państwa
będzie mówić! [Ważne], aby szedł z narodem, aby życie dla nas było lżejsze” (tłum. G.B.).
13
„No, jak ta Polska... we wszystkim wam pamogła religia” (tłum. G.B.).
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sowieckie kontynuowały tę politykę i dopiero po 1991 r. podjęto próby
reaktywowania tego obrządku. Jest on jednak zbyt słaby, by stać się białoruskim
kościołem narodowym. O wpływy na ziemiach obecnej Białorusi walczyły przez
wieki dwa Kościoły: prawosławny i katolicki. Charakterystyczną cechą
identyfikującą obie grupy narodowe jest właśnie wyznanie – o ile Polacy są
głównie katolikami, to większość Białorusinów wyznaje prawosławie (Sulej
2007: 124-128; Aкинчиц 2007: 129-137). W każdym z nich obowiązuje inny
język: w cerkwi językiem liturgii jest starocerkiewnosłowiański, a językiem kazań
zazwyczaj rosyjski. W Kościele katolickim przez długi czas językiem
obowiązującym był (po łacinie) polski. W 1991 r. administrator apostolski na
Białorusi, bp Tadeusz Kondrusiewicz polecił wprowadzenie białoruskiego do
liturgii Mszy Św. wszędzie tam, gdzie pojawiły się takie prośby. W dniu 3
czerwca 2015 r. został on mianowany przewodniczącym Konferencji
Katolickich Biskupów Białorusi. Podczas swojej pracy założył również Wyższe
Seminarium Duchowne w Grodnie, wspierał zwrot i odkrywanie ponad 100
zamkniętych przez władze sowieckie kościołów, przyczynił się także do
wydania „Porządku Mszy św.” i „Katechizmu” w języku białoruskim. W ten sposób
włączył się w odbudowę Kościoła na Białorusi, którą potem kontynuował jego
następca kard. Kazimierz Świątek (Białoruś: Abp Kondrusiewicz 2015).
Świadomi Białorusini byli zadowoleni z polityki Kościoła katolickiego,
która jednak – ich zdaniem – nie miała wpływu na poglądy wiernych, gdyż
świadoma białoruskość nie wykształciła się dzięki polityce Kościoła, ani nie
została wpojona w szkole, która przez 50 lat prowadziła politykę sowietyzacji i
potępiania idei narodowych. Należy zauważyć, że nie wszyscy świadomi
Białorusini byli „świadomymi" przez całe swoje życie, a dla wielu kwestia
identyfikacji narodowej zaistniała dopiero po upadku ZSRR. Wtedy obywatele
Białorusi, tak samo jak mieszkańcy innych republik, musieli nauczyć się myśleć o
sobie jak o mieszkańcach małego państwa, a nie ogromnego imperium, co
oznaczało powolną rezygnację z identyfikowania się z kulturą wielkiego obszaru
zamieszkałego przez różne narodowości, a zacząć poznawać lepiej swoją
mniejszą ojczyznę.
Mówiąc o białoruskiej świadomości narodowej należy powiedzieć o
„tutejszości”. Gdy w XIX w. zakazane było używanie słowa „Białorusin”,
mieszkańcy tych ziem określali się jako „tutejsi”, a obecnie deklarują się, jako
Białorusini, uważając jednocześnie, że posługiwanie się językiem białoruskim nie
jest konieczne. Świadomość białoruska oznacza z jednej strony, że obywatele
Białorusi uważają się za członków narodu białoruskiego, a z drugiej strony
„świadomy Białorusin” to nie tylko członek społeczności uważanej za naród, ale
zwolennik i propagator atrybutów tego narodu, przede wszystkim języka,
historii, w której się ten naród wykształcił, historycznej symboliki, postulujący
niezależność Białorusi (Szybieka 2002: 479-481).
- 96 -

Baziur, G., Świadomość narodowo-historyczna oraz kwestia tożsamości społeczeństwa
białoruskiego, Przegląd Geopolityczny, 32, 2020, s. 83-108.

W kwestii białoruskiej świadomości narodowej interesujące są dywagacje
ministra Spraw Zagranicznych Białorusi, Uładzimira Makieja, który w maju 2015
r. w wywiadzie udzielonym dziennikarzowi „The Washington Post” stwierdził,
że „białoruska tożsamość narodowa nie została jeszcze ukształtowana […]. W przeszłości
długo żyliśmy w cieniu dużych narodów. Mamy wspólną historię z Polską, wspólną historię z
Rosją. Nie zawsze historia ta była kolorowa. Na razie w naszej świadomości nie doszło do
rozumienia tego, że jesteśmy nacją, jesteśmy narodem. Od zaledwie dwudziestu paru lat żyjemy
w niezależnym państwie”[…]. „brak świadomości narodowej różni Białorusinów od narodów
krajów bałtyckich i Polski” [MSZ Białorusi: Nie mamy…, 2015]. Jednocześnie
minister zaznaczył, że poszerzenie wpływów języka białoruskiego nie powinno
uderzać w pozycje języka rosyjskiego. Według ministra, społeczeństwo
białoruskie jest w trakcie poszukiwania idei, na której będzie się opierać
białoruska tożsamość narodowa, stwierdzając: „Powinniśmy zachować nasze państwo,
zachować niepodległość i suwerenność naszego kraju. Prędzej czy później Białoruś znajdzie
swoje miejsce, zarówno w rodzinie europejskiej, i będzie zawsze źródłem stabilności dla
wszystkich partnerów” [ibidem]. Należy podkreślić, że społeczeństwo białoruskie
uważa ponadto, że relacje z Federacją Rosyjską powinny być partnerskie,
podobnie jak między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (choć dziś
często teoretycznie – G.B.) – o czym świadczyły badania socjologiczne,
przeprowadzone w latach 2002-2003. W tej sytuacji wysuwane przez rosyjskich
ekspertów i publicystów sugestie na temat rzekomego wzrostu nastrojów
antyrosyjskich na Białorusi, sprzężonego z białorutenizacją i europeizacją
społeczeństwa, są mało adekwatne. Białorusini w większości nie postrzegają
Rosji i Rosjan w kategoriach zagrożenia, a obawy przed konsekwencjami
konfliktu „wielkich potęg” wzmacniają postawy prorosyjskie; postrzegają oni
Rosję, jako jedyną siłę zdolną do wpływania na sytuację na obszarze
postsowieckim.
Wybuch wojny hybrydowej na Ukrainie potwierdził trwałość
prorosyjskich postaw wśród części Białorusinów, oraz dużą podatność na
przekaz rosyjskich mediów, które można obecnie uznać za główny czynnik
kształtujący wyobrażenie białoruskiego społeczeństwa na temat rosyjskiej
polityki w regionie. Według ostatniego, marcowego (2019) badania społecznego
niezależnego białoruskiego ośrodka socjologicznego NISEPI za zjednoczeniem
(rozumianym jako pogłębienie integracji) z Rosją zagłosowałoby 52,4 %
respondentów, podczas gdy za integracją z Unią Europejską 24,8 %. Aż 73,9 %
respondentów uznało również Rosjan za najbliższych sobie kulturowo, a 25,8 %
obywateli państw UE.
Cechy polityki historycznej
Ważnym czynnikiem jest też polityka historyczna. W nauczaniu historii
w szkołach białoruskich i na uczelniach wyższych przedstawia się Rosję, jako
sprzymierzeńca Białorusi. W tym kontekście na Białorusi nadal gloryfikuje się
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okres wojny sowiecko-niemieckiej z lat 1941-1945, traktując ją, jako Wielką
Wojnę Ojczyźnianą. „Czerwoni partyzanci” sowieccy i frontowe oddziały Armii
Czerwonej są przedstawiane, jako wojska, które „wyzwoliły Białoruś, Ukrainę i
połowę Europy od niemieckiego faszyzmu”. W miastach i wsiach Białorusi
nadal stoją pomniki „wodza Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji
Październikowej”, pomniki „wdzięczności”, „chwały” i „zwycięstwa” Armii
Czerwonej, a bohaterami placów i ulic są postacie związane z historią sowiecką,
natomiast dzień agresji sowieckiej na Polskę – 17 września 1939 r. obchodzi się
jako „Dzień Jedności Białorusi”. Również w nauczaniu historii Białorusi
niewiele mówi się o jej początku, nie eksponuje się kilkusetletniego związku
ziem białoruskich z państwem polsko-litewskim.
Cechą polityki historycznej i polityki zagranicznej prezydenta
Łukaszenki, aż do rosyjskiej agresji na Ukrainie, była obawa o zbytnie
odrodzenie narodowe i powstanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego
swoich praw i obowiązków. Prezydent Białorusi, Aleksandr Łukaszenka, rząd
białoruski i posłuszne im media obawiają się, że nowe elity polityczne,
świadome prawa narodu do samostanowienia mogłyby skierować politykę
zagraniczną państwa w kierunku szerszej współpracy Białorusi z Polską, Litwą i
Ukrainą (Tymanowski 2017: 199-208). Aktualnie wspomniana opcja
geopolityczna nie wchodzi w grę ze względu na czynnik rosyjski – władze
Federacji Rosyjskiej są zainteresowane ścisłą integracją białorusko-rosyjską na
swoich oczywiście warunkach. Ma ona objąć wspólną politykę gospodarczą,
celną i walutową, która ma być realizowana w ramach Euroazjatyckiej Unii
Gospodarczej.
W tym kontekście należy wspomnieć o relacjach białorusko-polskich,
które od lat nie należą do dobrych. Stan wzajemnych stosunków wynika z
zaszłości historycznych, stereotypu „pańskiej Polski” i „polskich panów”, jak i
postrzegania państw sąsiednich, zwłaszcza Polski i Ukrainy przez prezydenta
Łukaszenkę. Jak trafnie zauważył Andrzej Poczobut: „Łukaszenka patrzy na świat
w następujący sposób: jest Białoruś, a dookoła niej są wrogowie. Polska postrzegana jest jako
przedstawicielka wrogiego Zachodu, […] na dodatek jest krajem, który stara się prowadzić
aktywną politykę wobec Wschodu. A każdą tego typu „aktywność” prezydent odbiera jako
wtrącanie się w jego sprawy” (Poczobut 2014: 195). Wypadkową złych relacji był
polsko-białoruski kryzys dyplomatyczny w latach 2005-2006, przyczyną którego
było zwalczanie legalnie działającego Związku Polaków na Białorusi. Tłem tych
wydarzeń była też zapewne sytuacja polityczna w Polsce pod pierwszymi
rządami
Prawa
i
Sprawiedliwości,
ugrupowania
o
charakterze
niepodległościowo-solidarnościowym, której obawiał się reżim białoruski i jego
moskiewscy mocodawcy (Gawin 2006: 83-103; Baziur 2016: 214-224].
W dziedzictwo tradycji sowieckiej wpisuje się również system polityczny
wraz ze strukturą administracji terenowej szczebla rządowego, przy braku
samorządu terytorialnego. Na Białorusi są to obwody, rejony, zarządy miast –
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gorodskije ispołnitiejnoje komitety (gorispołkomy: miejskie komitety wykonawcze), a
wiele obwodów nosi jeszcze „zaszczytne” miano „leninowskich”, jak np.
Leninowski Obwód Grodzieński.
W kontekście wyboru drogi rozwoju Białorusi w oparciu o wzorce
wschodnie należy też rozumieć integrację białorusko-rosyjską. Zerwanie więzów
państwowych z Rosją nie wywołało na Białorusi – jak to było w sąsiednich
republikach – wielkiego entuzjazmu, a ich zachowania pragnęła większość
białoruskiego społeczeństwa oraz elit politycznych i gospodarczych
[Mironowicz, 2015, 50 / 2: 120-121]. Ponad 80 % wymiany gospodarczej
Białorusi w 1992 r. przypadało na Rosję, zaś jej gospodarka była całkowicie
uzależniona od rosyjskich paliw i surowców (Toczek 1994: 35). Rosja zgodziła
się dostarczać na Białoruś ropę i gaz za jedną trzecią ceny uzyskiwanej za te
surowce na rynkach światowych, a formą płatności mogły być białoruskie
towary, którym trudno było znaleźć nabywców poza obszarem Wspólnoty
Niepodległych Państw. Powyższe czynniki skutecznie powstrzymywały rządy
białoruskie przed zbyt forsownym dążeniem do umacniania jakichkolwiek
atrybutów samodzielności państwa (Tymanowski 2017: 80-85). Zgodnie z
podpisaną 8 grudnia 1999 r. Umową o utworzeniu Państwa Związkowego Białorusi i
Rosji [Знешняя палітыка Беларусі: 2008, 8: 130-131], strony zobowiązały się do
budowy Państwa Związkowego, obejmującego unię gospodarczą, celną,
walutową oraz jednolity system transportowy. Ponadto w sferze wspólnych
działań była polityka obronna i zagraniczna, polityka socjalna, rozwój nauki i
szkolnictwa, w tym polityka historyczna (zgodna z narracją rosyjską), unifikacja
prawodawstwa, ochrona środowiska, walka z międzynarodowym terroryzmem i
zorganizowaną przestępczością (Malak 2003: 50-51; Tymanowski 2017: 213219]. Białoruś łączy z Federacją Rosyjską ścisły sojusz wojskowy, a kadry
dowódcze obu armii i ich oddziały odbywają regularne ćwiczenia wojskowe w
obu państwach.
Współczesna białorutenizacja
Polityka zagraniczna rządu białoruskiego polega na balansowaniu, w
zależności od bieżących potrzeb, między Wschodem, tj. Rosją i Chinami, a
Zachodem, głównie państwami Unii Europejskiej, a wśród nich Niemcami i
Polską oraz ze Stanami Zjednoczonymi (Mironowicz 2011: 37-50; Czachor
2011: 58-98; Malak 2003: 67-85; Tymanowski 2017: 85-97, 219-230). Politykę
zagraniczną Białorusi lat 2001-2010 charakteryzowała jej wielosektorowość,
która wynikała z geopolitycznego położenia kraju na osi Wschód-Zachód i
Północ-Południe, co generowało konieczność obrony terytorium przed jego
użyciem przez inne państwa, głównie Rosję w charakterze wypadowym na
Polskę, Litwę i Łotwę, oraz Ukrainę. Mimo dylematów i obaw strony
prowadziły tzw. „krytyczny dialog”. Rządy w Mińsku potwierdzały
geopolityczną przynależność do bloku euroazjatyckiego, tworzonego w oparciu
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o Rosję i część państw postsowieckich, a szanse na choćby częściowe
uniezależnienie Białorusi od Federacji Rosyjskiej były oceniane jako iluzoryczne
(Czachor 2011: 162-191). W tej sytuacji władze białoruskie postawiły na rozwój
współpracy gospodarczej i stosunków politycznych z Chinami, ściągając do
kraju chiński kapitał oraz próbując – przynajmniej częściowo – zachować
niezależność ekonomiczną od Rosji (Malak 2003: 118).
Jak wspomniano, polityka państwowa prowadzona w latach 1991-1994
propagowała kulturę i język białoruski, dzięki czemu wielu świadomych
Białorusinów wybrało taką identyfikację, a inni wynieśli białoruskość z domu
rodzinnego. Jednak sytuacja języka białoruskiego na Białorusi nie jest dobra,
zarówno dlatego, że społeczeństwo go używa rzadziej, niż np. rosyjskiego, ale
też dlatego, że nie chce się go nauczyć, a władze białoruskie pozwalają na
posługiwanie się obcym językiem. Doprowadziło to do sytuacji, w której dla
wielu mieszkańców Białorusi językiem obcym nie jest rosyjski, ale białoruski, a
władze państwowe traktują zwolenników języka białoruskiego i odrodzenia
narodowego, jako obywateli drugiej kategorii, kontynuując de facto politykę
komunistyczną, potępia zdecydowane dążenia narodowe (Szybieka 2002: 457).
Białoruskie środowiska opozycyjne i patriotyczne wykorzystały wojnę na
Ukrainie do walki o przywrócenie należytej pozycji językowi i symbolice
narodowej w kraju. Pod wpływem wojny, jak i wzrastających nastrojów
antyreżimowych, rząd białoruski ponownie zainteresował się językiem
ojczystym, natomiast w czasie Dnia Niepodległości Białorusi, 3 lipca 2014 r.
prezydent Aleksandr Łukaszenka po raz pierwszy przemawiał po białorusku,
rekomendując zwiększenie godzin lekcyjnych języka białoruskiego w szkołach.
W maju 2015 r. władze Mińska – „na prośbę mieszkańców białoruskiej stolicy”
– zarządziły, aby na wszystkich budynkach, znajdujących się na liście zabytków,
napisy na reklamach i szyldach były tylko w języku białoruskim. Podobne
zmiany zaczęły również wprowadzać władze innych rejonów i miast Białorusi
(Szoszyn 2016).
Niestety, rząd białoruski, jak i władze terenowe „reglamentują”
odrodzenie narodowe, obawiając się, że sukces takiej polityki w skali kraju może
doprowadzić do żądań demokratyzacji państwa, powrotu tradycji i symboliki
państwa białoruskiego z lat 1918-1921. Ważnym czynnikiem jest również obawa
o reakcję faktycznego suwerena Białorusi – rządu Federacji Rosyjskiej, który
subsydiuje gospodarkę białoruską, z drugiej zaś strony świadomi historycznie
obywatele Białorusi mogliby przykładem Ukrainy obalić obecny reżim,
wprowadzając system demokratyczny, restytuując czterowiekowe więzi z Polską
i Litwą. Po rosyjskiej aneksji Krymu i wybuchu wojny hybrydowej w Donbasie
białoruski prezydent najwyraźniej zaczął rozumieć, że Rosja może podjąć próbę
jej powtórzenia na Białorusi. Nie można wykluczyć i tego, że wobec
permanentnego kryzysu ekonomicznego w Rosji W. Putin rozpocznie jeszcze
jedną wojnę w celu mobilizacji społeczeństwo i odwrócenia uwagi od
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problemów ekonomicznych kraju. W tym celu może oczywiście wykorzystać
fakt, że w białoruskim społeczeństwie dominuje rosyjski przekaz, a duża część
obywateli Białorusi nie uważa Rosji za zagrożenie. Przed Łukaszenką stoi
pytanie: czy w wypadku ewentualnej wojny z Rosją Białorusini będą go bronić?
Przy obecnym stanie świadomości narodowej można założyć podział
społeczeństwa na część prorosyjską, która przywitałaby wojska rosyjskie
„bramami triumfalnymi” (podobnie, jak 17 września 1939 r. – G.B.) i część
świadomych Białorusinów oraz Polaków, którzy jednak stanęliby do obrony
kraju, w tym najprawdopodobniej znaczna część Sił Zbrojnych Białorusi – po
uprzedniej, zapewne dramatycznej ich „de rusyfikacji” z rosyjskiej kadry
wojskowej (Antonowicz 2016).
Kolejnym impulsem do kontrolowanego przez władze „powrotu do
białoruskich korzeni” był zaostrzający się kryzys ekonomiczny na Białorusi,
trwający od 2015 r. Podstawową przyczyną było wyczerpanie się możliwości
zapewnienia dobrobytu mieszkańcom przez sowiecki model ekonomiczny, co
powodowało spadek realnych dochodów mieszkańców. Burzyło to istniejącą
dotąd umowę społeczną pomiędzy społeczeństwem białoruskim a władzami. Jej
sednem było to, że Łukaszenka zapewnia obywatelom wzrost gospodarczy i
stabilność, a ci nie wtrącają się do polityki i pozwalają Łukaszence rządzić
samemu. Jeśli więc prezydent nie wywiązuje się ze swojej części umowy, to
ludzie mają słuszne prawo odstąpić od zobowiązań. Z tego powodu władze
Białorusi zdecydowały, że trzeba konsolidować naród białoruski i rozpocząć
formowanie jego tożsamości narodowej, akcentując różnice między nią a Rosją,
a także rolę Łukaszenki jako gwaranta niepodległości Białorusi. W taki sposób
umowa Łukaszenki z białoruskim społeczeństwem byłaby przeformułowana: w
zamian za niewtrącanie się do polityki proponuje on swoim obywatelom
niezależność zarówno od Rosji, jak i od państw zachodnich – w domyśle Unii
Europejskiej, a realizację tej polityki w pierwszej kolejności wyraża białoruska
symbolika [ibidem].
W sytuacji rosyjskiego zagrożenia, jak i działań białoruskich patriotów,
władze pojęły, że dotychczas zaciekle zwalczany język białoruski nie jest
zagrożeniem. Z kolei patrioci argumentowali, że dzięki popularyzacji kultury i
języka Białoruś ma szansę na zachowanie suwerenności wobec Rosji. Rząd
białoruski zaczął dyskretnie prowadzić białorutenizację kraju. Mimo obaw o
reakcję Rosji, Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko, który doszedł do
władzy m.in. dzięki poparciu Rosji, obawia się jej reakcji na politykę liberalizacji.
Należy pamiętać, że jako młody białoruski polityk promował wszechstronną
integrację z Rosją, a w przemówieniach straszył społeczeństwo „nacjonalistami”,
którzy chcą „przeprowadzić przymusową białorutenizację kraju”.
W ramach kontrolowanego odrodzenia narodowego władze w Mińsku
sięgnęły po symbole mające umocnić tożsamość narodową Białorusinów. 2 lipca
2014 r., w Mińsku po raz pierwszy był obchodzony „Dzień Wyszywanki”,
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tradycyjnej koszuli białoruskiej w barwach biało-czerwonych lub niebieskich,
którą w czasach sowieckich nosili przeważnie dysydenci. Bardzo popularna jest i
na Ukrainie, gdzie od dziesięciu lat regularnie obchodzony jest Światowy Dzień
Wyszywanki. W 2014 r. promocją odzieży w kolorach narodowych zajęła się
białoruska organizacja młodzieżowa Art Siadziba, która organizowała w Mińsku
„święto wyszywanki”. Ubrano w nią ministrów, dziennikarzy oraz działaczy
kultury i sztuki. Wcześniej Aleksandr Łukaszenka, wraz ze swoim najmłodszym
synem Mikołajem pojawili się w telewizji w takich t-shirtach. Tuż po tym
koszulki pojawiły się w sklepach. Ministerstwo Kultury oświadczyło, że
„wyszywanka jest wizytówką Białorusinów oraz symbolem strzegącym nację”. Z
uwagi na wielką popularność wyszywanki, rosyjskie media zaczęły alarmować, że
„na Białorusi szykuje się Majdan”. Tymczasem władze białoruskie, które jeszcze
10 lat wcześniej rozpędzały podobne imprezy kulturalne, przejęły inicjatywę i
zajęły się popularyzacją narodowej odzieży (Szoszyn 2016; Antonowicz 2016).
Kontrolowane wzmacnianie tożsamości narodowej objęło też sportowców i
kibiców. M.in. Białoruski Komitet Olimpijski zaprezentował ubrania w barwach
wyszywanki, które założą członkowie reprezentacji podczas otwarcia letnich
igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Wśród wielu różnych dyscyplin
sportowych warto wymienić piłkę nożną. Przed rozpoczęciem eliminacji do
Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2018 roku Białoruska Federacja Piłkarska
przedstawiła nowy strój piłkarskiej drużyny narodowej. Nie były to już jak
zwykle kolory czerwony i zielony, jak na sowieckiej fladze kraju. Nowy strój
białoruskiej piłkarskiej drużyny narodowej jest w kolorach białym i czerwonym
oraz ma charakterystyczny dla „wyszywanki” ornament. Jest to oczywista aluzja
do białoruskiej flagi (biało-czerwono-białej). Jak zauważył dziennikarz
białoruskiej redakcji Radia Swaboda (Radio Wolna Europa) i jeden z inicjatorów
akcji popularyzującej wyszywanki, Franak Wiaczorka, „Na Białorusi pojawiło się
wielu młodych urzędników, którzy patrzą w stronę Europy, lubią biało-czerwono-białą flagę,
białoruski język i wyszywankę. Jest to bardzo pozytywny sygnał. […] Wciąż jednak
wstydzą się mówić na co dzień po białorusku, a wyszywanka bez języka ojczystego nie
działa” (Szoszyn 2016).
Widząc proces zanikania języka białoruskiego prezydent Łukaszenka
ogłosił 2016 rok Rokiem Białoruskiej Kultury, polecając zwiększyć liczbę
godzin nauczania języka w szkołach. Natychmiast w szkołach średnich
zrównano godziny wykładania języka białoruskiego z językiem rosyjskim. W
białoruskiej telewizji pojawiły się programy w narodowym języku, a na ulicach
Mińska firmy zaczęły się reklamować po białorusku. W centrum Mińska został
otwarty sklep z ubraniami i pamiątkami w biało-czerwono-białych barwach i z
godłem Pogoń, które od lat kojarzyły się z protestami opozycji [Antonowicz
2016]. Zakazane nie tak dawno symbole są obecne w centrum Mińska, znajdują
się m.in. na reklamach sklepu symbal.by. Za sprawą sklepu oraz niezależnej
placówki kulturalnej Art Siadziba reprezentacja w piłce nożnej otrzymała w
- 102 -

Baziur, G., Świadomość narodowo-historyczna oraz kwestia tożsamości społeczeństwa
białoruskiego, Przegląd Geopolityczny, 32, 2020, s. 83-108.

ubiegłym roku stroje w biało-czerwono-białych barwach, a języka ojczystego
zaczęli używać operatorzy sieci komórkowych.
Pomimo miękkiej białorutenizacji kraju, dominującą pozycję na rynku
mediów utrzymują rosyjskie stacje telewizyjne. Rosyjska agencja „Regnum”
skomentowała te fakty następująco: „Wypychanie języka rosyjskiego z miasta jest
polityką realizowaną od kilku lat. W rosyjskojęzycznym Mińsku już prawie nie ma tablic z
nazwami ulic w języku rosyjskim, bez żadnego wytłumaczenia usuwają rosyjskojęzyczne
szyldy z urzędów”. Na Białorusi trwa stopniowa derusyfikacja. Jak stwierdził w
wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” rosyjski politolog, związany z obozem
władzy w Moskwie, Siergiej Markow: „Do edukacji i kultury Łukaszenko wpuścił
białoruskich nacjonalistów, którzy realizują politykę białorutenizacji. Przestraszył się, że
może utracić władzę i zostać odsunięty w trakcie procesu zjednoczenia narodu rosyjskiego.
Białoruski naród bez wątpienia jest częścią narodu rosyjskiego. A w Mińsku próbuje
doprowadzić do rozłamu. Nawet taka „miękka” białorutenizacja jest zagrożeniem. Jeżeli
pójdzie za daleko, Łukaszenko może zostać obalony” [ibidem]. Jest to o tyle
interesująca teza, że prezydent Łukaszenka przez lata przekonywał, że
Białorusini i Rosjanie „to jeden naród”.
Obawiając się reakcji rosyjskiej na prowadzoną politykę, na przełomie lat
2018-2019 Łukaszenka czterokrotnie spotykał się z prezydentem Rosji,
Władimirem Putinem, domagając się tanich surowców i dotacji na rozwój
gospodarczy, które Białoruś otrzymywała od wielu lat, po 2014 r. wielokrotnie
sugerował jednak, że nie chce integracji politycznej, aby nie powtórzyć losu
ukraińskiego Krymu. Podczas krótkiego spotkania z mediami w trakcie rozmów
z W. Putinem, prezydent Białorusi niespodziewanie stwierdził, że jego kraj może
zjednoczyć się z Rosją „nawet jutro”, ale zdecydować o tym muszą „narody”, na
co Putin dopowiedział, że dzisiaj na świecie „nie ma całkiem suwerennych
krajów”. Jednocześnie w przemówieniu przed połączonymi izbami rosyjskiego
parlamentu Putin poruszył temat Państwa Związkowego Białorusi i Rosji, choć
mówił jedynie o „koordynacji polityki zagranicznej i gospodarczej”. Jak
stwierdził Markow: „Rozmowy pomiędzy Mińskiem a Moskwą się toczą. Nikt nie wie,
czym się skończą”.
Mimo obaw rosyjskich, język białoruski próbuje również wejść do armii,
która od czasów sowieckich prawie nie zmieniła swoich zwyczajów: rządowa
gazeta „Zwiazda” opublikowała na swojej stronie białoruskie odpowiedniki
rosyjskich komend wojskowych. Ciągle jednak nie ma żadnej uczelni wyższej,
gdzie wszystkie przedmioty wykładano by w języku ojczystym. Szef
Stowarzyszenia Języka Białoruskiego w Mińsku, Trusau, który od lat działa na
rzecz stworzenia takiego uniwersytetu, twierdzi, że po raz pierwszy zobaczył
światełko w tunelu: „W obecnej sytuacji widzimy, że nawet władze są w stanie zrobić ten
krok. […] Wcześniej utrzymywały rosyjski mit o braterstwie trzech narodów słowiańskich:
Rosji, Białorusi i Ukrainy. Napadając na Ukrainę i anektując Krym, Moskwa zniszczyła
ten mit. Na Białorusi nagle pojawiło się duże zainteresowanie wszystkim, co białoruskie, i to
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głównie wśród młodego pokolenia” (Szoszyn 2016). W ramach ponownej
białorutenizacji kraju, w lutym 2019 r. znad głównego wejścia na dworzec
centralny w Mińsku został usunięty rosyjskojęzyczny szyld „Żeleznodorożnyj
wakzal”, którego miejsce zajął identyczny pod względem wzoru, białoruski:
„Czyhunaczny wakzal”, zaś pod nim pojawił się nieco mniejszy napis po
angielsku „Central railway station” (Szoszyn 2019).
Wspomniane wydarzenia pozwalają wnioskować, że reżim Łukaszenki
na Białorusi postanowił zalegalizować białoruską symbolikę narodową,
wzmacniając tożsamość narodową Białorusinów. Cel zasadniczy jest jednak
daleki od oczekiwanych przez świadomych obywateli Białorusi: dodanie nowego
elementu, jako legitymizującego władzę i tym samym neutralizującego
białoruską opozycję poprzez przejęcie jej symboli i agendy. Wydaje się, że
litewski badacz Mariusz Antonowicz trafnie diagnozował już w swoim artykule z
2016 r., pisząc, że: „[…] mieszkańcy Ejszyszek, Solecznik, Ławaryszek, Miedników,
Święcian czy Wisagini nie powinni się zdziwić, jeśli któregoś ranka na posterunkach
granicznych czy po drugiej stronie granicy rozwiną się łopoczące białoruskie flagi narodowe z
Pogonią” (Antonowicz 2016).
W powyższy kontekst wpisują się również relacje białorusko-polskie,
jako ewentualna alternatywa wobec nacisków rosyjskich na integrację Białorusi z
Federacją Rosyjską. Po rosyjskiej aneksji Krymu i wybuchu ukraińsko-rosyjskiej
wojny hybrydowej w Donbasie władze stopniowo wracają do tradycji, języka i
historii Białorusi, obawiając się jednak z jednej strony reakcji Rosji, z drugiej zaś
nie znając wyraźnego stanowiska Polski i państw UE wobec zmiany polityki
rządu w Mińsku. Blokując możliwość pogłębiania integracji z Rosją w grudniu
2019 roku prezydent Białorusi oświadczył, że jego kraj jest gotów do
zacieśniania relacji z Polską, stwierdzając: „Jesteśmy na Polskę zawsze otwarci, to jeden
z najbliższych nam krajów”. Jednocześnie Łukaszenka skrytykował rząd Polski za
próbę „przypodobania się” w swojej polityce Unii Europejskiej i USA, dodając
jednak, że: „[…] jest to mocne państwo, które ma swoją pozycję w UE. My to cenimy”.
Jednocześnie w czasie rozmowy z dziennikarzami Łukaszenka zaapelował: „…
nie kłamcie Polakom, że my tu z Rosją tworzymy jakiś sojusz, żeby wysłać przeciwko wam
czołgi. Nigdy czegoś takiego nie będzie ani wobec was (Polski), ani wobec Ukrainy”
(Гpoнcкий 2019: 73-80].
Wnioski
1. Okoliczności historyczne jak i cechy mentalne Białorusinów, sprzyjają
osłabianiu białoruskiej świadomości narodowej. Proces ten postępuje głównie
za sprawą anty-narodowej polityki władz Białorusi w latach 1994-2014, a także
wszechobecnym rosyjskim mediom.
2. Świadomość narodowa obywateli Białorusi jest ciągle stosunkowo
słaba, a elity polityczne wywodzą się w większości z sowieckiej nomenklatury,
chociaż od czasu aneksji Krymu przez Rosję i wybuchu rosyjsko-ukraińskiej
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wojny hybrydowej w 2014 r. następuje stopniowa i ostrożna białorutenizacja
kraju.
3. Język białoruski, którym posługuje się coraz mniej osób, zagrożony
jest całkowitym wymarciem.
4. Sytuacja polityczna na Białorusi jest określona przez bierność
społeczeństwa wobec udziału w życiu politycznym (bo „na Białorusi żadnych
zmian i tak nie będzie”, „lepszy jest nasz Łukaszenka, niż np. „ukraińska
rewolucja”, określana mianem „dżumy” itp.). Widać też słabe efekty działań
podzielonej opozycji politycznej, której działacze występują bezskutecznie przy
okazji kolejnych wyborów przeciwko władzy prezydenta Łukaszenki
8. Jako państwo, Republika Białoruś jest w ścisłym sojuszu wojskowym
z Rosją w formacie porozumienia taszkienckiego, a ekonomicznie należy do
Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Jej geopolityczna wasalna wręcz zależność od
Rosji utrudnia, o ile nie uniemożliwia nawiązanie szerszej współpracy z
państwami Trójmorza. Jest to podmiot prawa międzynarodowego, ale brakuje
mu silnej wspólnoty narodowej, ani nawet obywatelskiej.
9. Poprawę sytuacji w zakresie świadomości narodowej ma zapewnić
prowadzona od 2014 roku polityka białorutenizacji, przy jednoczesnym
balansowaniu między Moskwą a Brukselą w polityce zagranicznej.
10. Trudne położenie geopolityczne Białorusi zapewne będzie
utrzymane, o ile nie dojdzie do perturbacji w Rosji, dla której jest ona
„strategicznym korytarzem” na Zachód. Siła narodowa Białorusi nie zostanie
też wzmocniona bez poprawy w sferze świadomości – przynajmniej na
poziomie społeczeństwa obywatelskiego i jego instytucji.
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National-historical consciousness and the issue of the identity of
Belarusian society
The article contains the results of research on the national consciousness of
Belarusian society and its role in the national self-identification of Belarusians. The
author assessed the degree of national awareness in the context of historical policy, and
in particular the important dilemma (necessity of choice) between the West, represented
by Poland and Lithuania, and the East, which is identified with Russia. The national
revival of Belarusians was shown in connection with the fiasco of the Russification
policy of the authorities, implemented in 1995-2014 - from the referendum on the
restoration of the symbols of the Belarusian SSR and the equality of the Russian
language, to the annexation of the Ukrainian Crimea and the start of the hybrid war in
the Donbass. These events changed the perception of Russia by the authorities and the
patriotic conscious part of society. Previously considered an ally, Russia became a power
in the minds of Belarusians that threatens Belarus's independence in future. This is
especially evident in the face of Russia's repeated pressure to deepen the integration of
both countries.
Key words: Belarus, historical policy, national consciousness, national revival,
Russia, Russification.
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GENEZA KONFLIKTU W BURKINA FASO
W LATACH 2014-2019

Abstrakt:
Celem artykułu jest wyjaśnienie przyczyn konfliktu jaki trwa w Burkina Faso
od 2014 roku. Po wybuchu konfliktu zbrojnego w Mali w 2012 r., który był
konsekwencją upadku reżimu Kadafiego i pomimo zaangażowania środowiska
międzynarodowego w jego zakończenie, rozlewa się on na nowe tereny w Mali i poza jej
granice. Od 2015 r. w Burkina Faso dramatycznie pogorszyła się sytuacja
bezpieczeństwa, która w chwili obecnej wymyka się spod kontroli. Konflikt w Mali jest
tylko jednym z powodów takiej sytuacji. Innymi elementami kształtującymi sytuację
wewnętrzną są: odejście ze stanowiska byłego prezydenta Blaise Compaoré, działania
lokalnej grupy zbrojnej Ansar ul Islam, tarcia pomiędzy różnymi grupami religijnymi i
narodowościowymi oraz od lat nierozwiązane problemy ekonomiczne. Analizy zawarte
w artykule wsparte są danymi dostępnymi w bieżących publikacjach
wyspecjalizowanych portali internetowych, takich jak The African Center for Strategic
Studies, International Crisis Group, Terrorism Monitor, Long War Journal i West
African Papers.
Słowa kluczowe: Ansar ul Islam, Burkina Faso, ISGS, JNIM, Mali, Sahel,
Terroryzm.

Konflikt w Mali i początek problemów wewnętrznych w Burkina Faso
W 2011 r. po upadku reżimu Kadafiego w Libii rzesze jego
doświadczonych żołnierzy - Tuaregów, wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz
broń, powróciły do Mali. Ten powrót oraz ruchy odśrodkowe nacjonalistów
tuareskich stworzyły warunki do wybuchu kolejnego powstania. W 2012 r.
rozpoczął się konflikt zbrojny, który pomimo ogromnego wysiłku rządu
malijskiego i środowiska międzynarodowego rozlewa się na kolejne kraje. Przez
pierwsze lata jego trwania, mimo zagrożenia innych państw Sahelu, Burkina
Faso cieszyła się spokojem i bezpieczeństwem wewnętrznym. Zmieniło się to
od 2015 r., a liczba zamachów dokonywanych przez grupy powiązane z ISIS i Al
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Kaidą oraz Ansar ul Islam, drastycznie wzrastała: z 3 zamachów w 2015 r., 12 –
w 2016 r., 29 – w 2017 r. do 137 w roku 2018 (The Complex…, 2019). Pomiędzy
listopadem 2018 r. a marcem 2019 r. gwałtownie wzrósł poziom przemocy w
rejonie Sahelu oraz liczba ofiar śmiertelnych. Porównując z tym samym okresem
rok wcześniej, liczba ataków skierowana przeciwko cywilom i siłom
bezpieczeństwa wzrosła w Burkina Faso aż o 7028%1.
Burkina Faso (wcześniej znana jako Górna Wolta) od końca XIX wieku
była kolonią francuską, która niepodległość uzyskała w 1960 roku. Żyje w niej
16 mln ludzi na obszarze 272 tys. km2. Lokalizacja powoduje, że Burkina Faso
jest doskonałą bazą do prowadzenia rozpoznania w rejonie Sahelu i Sahary.
Przez wiele lat odgrywała też kluczową rolę w mediacjach pomiędzy państwami i
grupami zbrojnymi w tym rejonie Afryki.
Burkina Faso od wielu lat jest bardzo uzależniona od zagranicznej
pomocy. Ponad 80% wydatków budżetowych pochodzi z projektów
rozwojowych i współpracy międzynarodowej. Kwota zagranicznej pomocy
szacowana jest na ok. 400 mln USD rocznie. Dodatkowo sytuację wewnętrzną
ratuje obecność wielu organizacji pozarządowych, których w połowie lat 2000.
było 16 tys. Tak liczna obecność NGO-sów wynikała z doskonałych warunków
pracy w tym kraju, bezpieczeństwa i relatywnie dobrej efektywności urzędników.
Dwoma największymi partnerami Burkina Faso są Francja i USA. W ostatnich
latach ta współpraca przybrała na znaczeniu ze względu na sytuację
bezpieczeństwa w rejonie Sahelu-Sahary i znaczenie kraju w operacjach
rozpoznawczych.
Po wybuchu wojny w Mali w 2012 r. sytuacja bezpieczeństwa w tym
kraju i w sąsiadującym Nigrze uległa pogorszeniu (Danielewicz, 2019).
Początkowo w Burkina Faso, pod kątem bezpieczeństwa, działo się lepiej ze
względu na sprawny aparat bezpieczeństwa tego państwa. W czasie rządów
byłego prezydenta Burkina Faso, Blaise’a Compaoré, wywiad i inne służby
bezpieczeństwa działały bardzo skutecznie. Szefem wywiadu i zarazem szefem
sztabu prezydenta był gen. Gilbert Diendéré, dysponujący bardzo rozbudowaną
wewnętrzną i międzynarodową siatką wywiadowczą. Dodatkowo od połowy lat
2000. do 2012 r. reżim Compaoré zawarł nieformalne porozumienie z grupami
zbrojnymi i w zamian za dostarczanie im broni i logistyki miał zapewnioną ich
neutralność. Przybycie tysięcy Malijczyków do BF w latach 2012-2013 w
związku z konfliktem w kraju pochodzenia uciekinierów zmieniło tę sytuację i
zrodziło obawy, że konflikt zbrojny rozleje się i na Burkina Faso. W
konsekwencji kryzysu w Mali pojawiły się nowe grupy zbrojne, z którymi
Compaoré nie nawiązał relacji. W związku z tym prezydent zaczął modyfikować
1

S. Jones, Press release: political violence skyrockets in the Sahel according to latest
ACLED data, https://www.acleddata.com/2019/03/28/press-release-political-violenceskyrockets-in-the-sahel-according-to-latest-acled-data/, 17.01.2020.
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swoją wcześniejszą politykę, podejmując działania bezpośrednie. Po styczniu
2013 r. rozmieścił 1000 żołnierzy na granicy z Mali, dodatkowo 650 z nich
wysłał do Mali w ramach misji African-led International Support Mission to
Mali (AFISMA2) pod kontrolą organizacji Economic Community of West
African States (ECOWAS). Doprowadziło to do bezpośredniego zaangażowania
Burkina Faso w działania zbrojne na Sahelu, co spowodowało, że kraj ten stał
się kolejnym celem grup zbrojnych. Świadczy o tym wypowiedź rzecznika The
Movement for Unity and Jihad in West Africa (MUJAO)3, który stwierdził, że
Bamako, Wagadugu oraz Niamey stały się celami dla zamachowców
samobójców organizacji (Depagne, 2018).
Prezydent Blaise Compaoré nie mógł się starać o kolejną, piątą kadencję,
rządząc i tak już przez ćwierć wieku – od 1987 r. Musiał oddać władzę w
związku z ryzykiem powszechnych demonstracji podobnych do tych z 2003,
2007 i 2011 r., kiedy to wojskowi protestowali przeciwko korupcji i brakowi
przejrzystości w sektorze obronnym. Prezydent dymisjonował wtedy kilku
wysokich rangą dowódców, co stopniowo podkopywało jego pozycję. W 2014 r.
próbował przedłużyć swoją kadencję, ale po rozmowach z przywódcami
opozycji oraz sił zbrojnych ostatecznie zdecydował się oddać władzę w ręce
cywilno-wojskowego rządu przejściowego (Elischer, 2019).
W 2015 r. nastąpiła nieudana próba puczu wojskowego. Zamach został
przeprowadzony przez członków Prezydenckiego Pułku Bezpieczeństwa (The
2

20 grudnia 2012 r. przegłosowano rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ 2085, która
ustanawiała międzynarodową, kierowaną przez państwa afrykańskie, misję wsparcia dla
Mali – AFISMA (African-led International Support Mission in Mali). Początkowo AFISMA
została ustanowiona na jeden rok i miała zapewnić warunki do przestrzegania praw
człowieka w Mali, wsparcia humanitarnego, przywrócenia porządku konstytucyjnego oraz
integralności terytorialnej Mali. Państwa ECOWAS i Unii Afrykańskiej miały wspólnie
zebrać około 3300 żołnierzy, by wesprzeć 5000 żołnierzy malijskich. Koszt misji szacowano
na 200 do 500 mln USD. 26 marca 2013 r. prezydent ECOWAS wystosował pismo do
sekretarza generalnego ONZ z wnioskiem o transformację misji AFISMA w misję Narodów
Zjednoczonych (ONZ). W związku z powyższym na podstawie Rezolucji Rady
Bezpieczeństwa ONZ nr 2100 z 25 kwietnia 2013 r. powołano do życia misję wojskową
ONZ: United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali –
MINUSMA. Zgodnie z rezolucją przekazanie odpowiedzialności pomiędzy misjami
AFISMA i MINUSMA miało nastąpić 1 lipca 2013 r. (Arieff, 2012;Rezolucja Rady
Bezpieczeństwa ONZ, S/RES/2085 (2012) z 20 grudnia 2012 r.
3
MUJAO to organizacja terrorystyczna, nazwana tak od skrótu francuskiej nazwy
organizacji „Mouvement pour le Tawhîd et du Jihad en Afrique de l’Ouest” (wersja
angielska brzmi: „The Movement for Oneness and Jihad in West Africa” – MOJWA).
Organizacja powstała w 2011 r. w nie do końca jasnych okolicznościach. Prawdopodobnie
było to wynikiem swego rodzaju sprzeciwu członków AQIM (Al-Kaida Islamskiego
Magrebu (Al-Qaeda in the Islamic Maghreb)– nie-Algierczyków, których z powodu ich
narodowości nie dopuszczano do władzy w organizacji. Liderem MUJAO był Mauretańczyk
Hamada Ould Mohamed Kheirou, alias Abou Qumqum (Cristiani, 2012).
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Presidential Security Regiment – RSP) 16 września 2015 r., mniej niż miesiąc
przed planowanymi wyborami. Nieudany pucz był skierowany przeciwko
rządowi tymczasowemu sprawującemu władzę po odejściu Blaise’a Compaoré,
który wyjechał do Wybrzeża Kości Słoniowej w 2014 r. po 27 latach
sprawowania władzy. 2 września 2019 r. dwóch generałów zostało skazanych na
długoletnie wyroki więzienia za przeprowadzenie puczu. Generał Gilbert
Diendéré otrzymał dwudziestoletni wyrok więzienia za morderstwo i naruszenie
bezpieczeństwa państwa, natomiast gen. Djibrill Bassolé4 10 lat za zdradę. Obaj
generałowie stali na czele 84-osobowej grupy osób oskarżonych o próbę
obalenia rządu tymczasowego. Sześćdziesięcioletni gen. Diendéré w trakcie
próby zamachu stanu przewodził National Council for Democracy – ciału
rządzącemu zamachowców, a dwa lata starszy Bassolé był ministrem spraw
zagranicznych prezydenta. Miały miejsce poważne rozłamy w armii, które
spowodowały jej osłabienie i obniżenie zdolności operacyjnych, co z kolei ma
wpływ na obecny poziom bezpieczeństwa. Mimo pozornego spokoju przez
wiele lat w Burkina Faso atmosfera wewnętrzna była napięta ze względu na brak
skutecznego systemu sprawiedliwości, problemy ekonomiczne czy słabą
opozycję polityczną.
Najbardziej wyszkoloną jednostką wojskową Bukina Faso był RSP,
którego główne zadanie stanowiło zbudowanie i utrzymanie kordonu wokół
prezydenta. Regiment liczył od 600 do 800 żołnierzy dobieranych nie według
pochodzenia etnicznego czy zamieszkania, a lojalności wobec prezydenta. W
zamian cieszyli się szeregiem przywilejów i lepszym traktowaniem. Otrzymywali
mieszkania o wyższym standardzie, wysokie uposażenie i poza służbą nie
obowiązywał ich ten sam system zachowań co innych żołnierzy. Dodatkowo
dysponowali nowocześniejszym uzbrojeniem, dzięki czemu dominowali nad
innymi jednostkami sił zbrojnych. Przez wiele lat było to rozwiązanie modelowe
dla innych państw, m.in. Mali. Pozostałe jednostki były bardzo mocno
podzielone na specjalizacje. Wojsko znajdowało się cały czas pod kontrolą,
kadra była słabo wyszkolona, a jednostki – niezbyt liczne. Celem tych działań
było zminimalizowanie ryzyka przewrotu wojskowego i pokonania RSP przez
inne jednostki.
Odejście Blaise’a Compaoré w październiku 2014 r. zdestabilizowało
cały system służb specjalnych i bezpieczeństwa w kraju. Służby wywiadowcze
były oparte bardziej na wzajemnych kontaktach niż instytucjach. Utworzone w
2015 r. nowe służby Narodowej Agencji Wywiadowczej (The National
Intelligence Agency – ANR) nie osiągnęły jeszcze odpowiedniego poziomu
operacyjnego. Dopiero zaczął się proces centralizacji wywiadu. Sytuację

4

Ciekawe jest to, że Djibrill Bassolé w sierpniu 2012 r. negocjował w Kidal warunki
zakończenia walk w Mali z liderem Ansar Dine – Ag Ghalym (Thurston, 2018).
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pogorszyło także rozwiązanie prezydenckiego pułku bezpieczeństwa RSP przez
nowe władze.
Burkina Faso nie posiada doświadczeń w prowadzeniu wojny z innymi
krajami, poza epizodami wojen z Mali w 1974 i 1985 r., a już tym bardziej wojny
asymetrycznej. Prowadziła też niewiele misji poza granicami kraju – m.in. w
Darfurze czy na północy Mali oraz w ramach MINUSMA5. W systemie
bezpieczeństwa Burkina Faso brakuje struktur pozyskiwania i analizowania
informacji rozpoznawczych, które realizują głównie zadanie sygnalizacyjne o
zagrożeniach. Brakuje śmigłowców, co wydłuża do wielu godzin podróż w dane
miejsce, wojsko nie dysponuje również odpowiednim wyposażeniem czy
dostateczną liczbą samochodów, daje się też zauważyć brak odpowiedniego
treningu, przez co nie jest tak sprawne jak wrogie grupy zbrojne. Niska
skuteczność pozyskiwania informacji w środowisku cywilnym, a w konsekwencji
niemożność odpowiednio szybkiej reakcji na działania grup zbrojnych, wynika z
braku sprawnego systemu wywiadowczego (The Social…, 2017).
Kolejny problem to podziały wewnętrzne w siłach bezpieczeństwa.
Młodzi żołnierze nie są zadowoleni z sytuacji materialnej i uważają, że „stara
gwardia” wspiera stary reżim, nie chce się ruszyć ze swoich klimatyzowanych
gabinetów i nie potrafi poradzić sobie z nowymi zagrożeniami. Podoficerowie
wskazują na słabość oficerów sztabowych w posługiwaniu się nowymi
technologiami, szczególnie w zakresie komunikacji, która jest kluczowa w walce
z terroryzmem. Problemy organizacyjne widać także w polityce kadrowej:
brakuje oficerów administracyjnych lub mają oni niewystarczające kompetencje,
aby poradzić sobie z awansami i polityką kadrową. Na to nakłada się niezdrowa
rywalizacja pomiędzy policją a żandarmerią, co obniża i tak niską efektywność
działań. Obie te struktury są rozmieszczane na wsi i miastach, przez co ich
obowiązki się dublują. To wszystko razem wzięte wskazuje na powody
problemów w zakresie zwalczania terroryzmu w Burkina Faso.
5

Misja MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in
Mali) została powołana na podstawie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2100 z 25
kwietnia 2013 r. Zgodnie z tym dokumentem 1 lipca 2013 r. miała przejąć odpowiedzialność
od misji AFISMA (African-led International Support Mission). MINUSMA, która otrzymała
wstępny mandat na okres 12 miesięcy, docelowo miała liczyć 11 200 osób personelu
wojskowego oraz 1440 policjantów, rozmieszczonych na terenie rejonów objętych
konfliktem w Mali. Do najważniejszych zadań MINUSMA należało: stabilizacja
kluczowych rejonów zamieszkałych przez Malijczyków oraz wsparcie procesu ponownego
ustanawiania oficjalnych władz malijskich; wspieranie wprowadzania w życie mapy
drogowej dla Mali, włączając w to dialog polityczny i proces wyborczy; ochrona cywilów
i personelu ONZ; promocja i ochrona praw człowieka; wsparcie akcji humanitarnej; ochrona
obiektów kultury; wsparcie dla narodowych i międzynarodowych organów wymiaru
sprawiedliwości. Dodatkowo Rezolucja 2100 dawała siłom francuskim prawo do
zastosowania niezbędnych środków pomocy dla MINUSMA w przypadku zagrożenia.
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Problemy religijne i społeczne
Tolerancja religijna w Burkina Faso ma długą historię. Przez dekady
zgodnie egzystowały tu islam i chrześcijaństwo przywiezione w XIX w. przez
Francuzów. Chrześcijaństwo uważane było za religię elitarną, z uwagi na
działalność szkół misyjnych do których nie chcieli uczęszczać muzułmanie,
traktując je jako część ucisku kolonialnego. Na końcu XX w. z USA dotarł tu
protestantyzm. Pomimo różnic, zarówno islam jak i chrześcijaństwo, korzystały
z korzeni animistycznych. W Burkina Faso na porządku dziennym są mieszane
małżeństwa, a rodzice szanują wybory dzieci w tych kwestiach bez względu na
religię (Burkina Faso…, 2016). Jednak pojawienie się grup zbrojnych w ostatnich
latach, próbujących wykreować konflikty między religiami, agresywne działania
misyjne Arabii Saudyjskiej i Kataru, oraz ataki na obiekty religijne, spowodowały
w społeczeństwie coraz większe podziały.
Generalnie problem muzułmanów wynika z ich niedowartościowania w
życiu publicznym i politycznym, sposobu administracyjnego traktowania religii,
oraz słabości edukacji, która jest warunkiem awansu społecznego. Kolejną
kwestią jest to, że sam islam w Burkina Faso nie jest jednolity. Żyją tam głównie
sunnici i sufici, wśród których ci pierwsi uważają tych drugich za złych
muzułmanów, co oczywiście rodzi duże problemy. Sufici z kolei uważają
sunnitów za radykałów pozostających pod wpływem saudyjskiego wahhabizmu.
Dodatkowo, podobnie jak w innych miejscach na świecie, wersją islamu sunni
narzucanego ludności przez grupy zbrojne jest radykalny salafizm6 czerpiący z
wahhabizmu. Na to wszystko nakładają się jeszcze personalne ambicje liderów
religijnych.
W Burkina Faso następuje wzrost religijności, co wcale nie musi się
wiązać z narzucaniem religii przemocą - widać to dobrze na przykładzie mody,
która zmienia się na tę charakterystyczną dla społeczeństw typowo
muzułmańskich, kobiety zakrywają twarz, mężczyźni noszą brody itp. Trendy te
można zaobserwować w Wagadugu, gdzie studenci opuszczają zajęcia o 16.00
na czas modlitwy czy nie chcą brać udziału w nieformalnych dyskusjach z
młodzieżą niemuzułmańską, co dziesięć lat temu byłoby nie do przyjęcia. W
miastach pewne zmiany zachodzą także pod wpływem zagranicznych
duchownych. Jednak najwyraźniej je widać na mających bardziej tradycyjne
podejścia do życia wsiach.

6

Salafizm jest radykalnym odłamem islamu, często łączonym z wahhabizmem, co nie do
końca jest słuszne. Wyznawcy salafizmu nawołują i dążą do wprowadzenia czystego islamu
z czasów Proroka Mahometa. Wierzą w możliwość utworzenia państwa islamskiego
z szariatem jako źródłem obowiązującego prawa. Często wyznawcy salafizmu, tzw. salafi
jihadis, dopuszczają się ataków przemocy, w tym terrorystycznych, na całym świecie w imię
wprowadzenia swojej wizji świata.
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Wyraźnie widać wpływy wahhabizmu, z którym z roku na rok wiąże się
coraz więcej młodych ludzi. Wynika to z tego, że jest on bardzo dobrze
zorganizowany na każdym szczeblu, posiada biura narodowe, regionalne i
prowincjonalne. Promuje młodych duchownych imamów, a nauczyciele tego
wyznania biegle posługują się językiem arabskim, co dodaje prestiżu. Oferuje
także pomoc dla młodych, jeżeli ci przyjmą tę wersję islamu. Wahabici zmieniają
swoje przyzwyczajenia i relacje z sąsiadami, nie dzielą się jedzeniem z
chrześcijanami podczas Bożego Narodzenia i Wielkanocy, zakazują mieszanych
małżeństw i oddalają się od swoich rodzin. Żądają także przyjęcia „prawdziwego
islamu” i jednocześnie odrzucają tradycyjne wierzenia i zwyczaje, pielęgnowane
przez sufi, jak np. poświęcanie zwierząt, używanie amuletów, czczenie świętych.
Wiele z tych tradycji odegrało ważną rolę w utrzymaniu jedności społecznej.
Pojawiają się także pierwsze oznaki nietolerancji ze strony wahabitów wobec
niemuzułmanów. Chrześcijaństwo jest traktowane jako religia Zachodu, z
którym należy walczyć. Zachód z kolei jest przedstawiany jako ten, który chce
zniszczyć islam, co szczególnie widać w zachowaniach młodych muzułmanów.
Dużą rolę w propagowaniu wahhabizmu odgrywa Arabia Saudyjska, ale
trudno jasno ocenić ile środków przepływa z tego kraju do Burkina Faso,
szczególnie przez NGO i inne projekty rozwojowe. Bardzo często powracający
ze studiów w Zatoce Perskiej młodzi muzułmanie zaczynają głosić hasła, które
w żaden sposób nie mają korzeni w tradycji Burkina Faso. Tylko jedna NGO,
zwana Qatar Charity, zbudowała 496 meczetów, 60 studni, 21 wielofunkcyjnych
kompleksów, 5 szkół i 18 centrów zdrowia w latach 2009-2015. Problemem jest
to, że rząd w stolicy nie jest w stanie kontrolować treści przekazywanych w tych
meczetach, weryfikować duchownych oraz sprawdzać liczby nieformalnych
prywatnych miejsc modlitwy, całkowicie pozbawionych nadzoru.
Religią, która najszybciej rozwija się w ostatnich latach w Burkina Faso,
jest protestantyzm. W latach 1960-2006 liczba wyznawców wzrosła pięć razy
więcej niż muzułmanów oraz dwa razy więcej niż chrześcijan. Bardzo często
jednak podejście protestantów jest nieprzychylne innym wiarom, a najbardziej
przeciwne tradycyjnym afrykańskim wierzeniom, które zawsze były spoiwem, na
którym budowano wspólnoty społeczne. Protestanci nie chcą także brać udział
w różnego rodzaju inicjatywach ponad podziałami religijnymi, są przeciwni
mieszanym małżeństwom oraz próbują przekonywać do zmiany wiary
wyznawców innych religii. Często w rozmowach prywatnych stawiają znak
równości pomiędzy islamem a terroryzmem, szczególnie pochodzący z
zagranicy, np. z Nigerii. Protestanci w Burkina Faso bywają bardziej radykalni
od tych z innych krajów (Burkina Faso…, op.cit.).
Różnorodność religijna i pokojowa koegzystencja w Burkina Faso
stanowiły wyjątek w Afryce Subsaharyjskiej i Sahelu. Przez wiele lat wprawdzie
muzułmanie narzekali, że nie są odpowiednio reprezentowani w strukturach
administracyjnych państwa, ale nie była to paląca kwestia. Po odejściu
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prezydenta Compaoré pojawiły się nowe problemy wynikające z konfliktu na
gruncie religijnym w Mali i Afryce Zachodniej, po raz pierwszy zaczęły też
przybierać na sile także w Burkina Faso. Państwo to leży na skrzyżowaniu Afryki
Zachodniej, gdzie fundamentaliści religijni zyskują na znaczeniu, z rejonem,
gdzie swoje wpływy zyskuje Kościół protestancki, który często propaguje
nietolerancję wobec innych wyznań. W Burkina Faso nigdy nie dochodziło do
wojen cywilnych na gruncie religijnym. Bez większych problemów
funkcjonowali obok siebie muzułmanie, chrześcijanie i wyznawcy religii
animistycznych.
W opinii prezydenta Burkina Faso Rocha Marca Christiana Kaboré,
wyrażonej w maju 2019 r., grupy zbrojne przechodzą od kreowania konfliktu
religijnego wykorzystując podziały pomiędzy pasterzami a rolnikami. Słowa te są
potwierdzone konkretnymi wydarzeniami: 29 kwietnia 2019 r. został zabity
pastor protestancki i pięciu wiernych, natomiast 12 maja 2019 r. zamordowano
sześciu katolików i spalono ich kościół. Następnego dnia kolejnych czterech
katolików poniosło śmierć. Widać więc wyraźnie, że po demokratycznym
przekazaniu władzy w Burkina w 2016 r. i początkowym optymizmie sytuacja
ulega dramatycznemu pogorszeniu7.
Ansar ul Islam i jego sojusznicy
Pomimo że działania zbrojne na północy Burkina Faso mają
bezpośredni związek z wojną w Mali, to jednak konflikt w tym państwie ma
własną genezę. Znaczący wpływ miało powstanie Ansar ul Islam (AI), które
stanowi zagrożenie i stoi za większością działań zbrojnych. Grupa działa
głównie na północy kraju w prowincji Soum.
Ansar ul Islam został założony w 2016 r. w tzw. lesie Mondoro,
położonym na wschód od Krawędzi Bandiagara, w malijskim okręgu Douentza
przy granicy z prowincją Soum położoną na północy Burkina Faso.
Założycielem był Malam Ibrahim Dicko, którego prawdziwe imię to Boureima
Dicko. Urodził się w rodzinie lokalnego imama – marabu – w Soboule w
prowincji Soum. Studiował w szkołach koranicznych w Mali i Burkina Faso,
uczył się natomiast w Nigrze. Od 2009 r. zaczął prowadzić modły w wielu
wsiach Soum. Był założycielem dwóch stacji radiowych: LA Voix du Soum i La
radio Lutte contre la desertification (LRCD). Prowadził także modły w aktualnie
zamkniętym meczecie Djibo. W 2012 r. władze oficjalnie uznały jego
stowarzyszenie – Al-Irchad. Umiejętności oratorskie Malama spowodowały, że
zyskał on dużą rozpoznawalność oraz popularność. Na początku swojej
działalności grupa Ansar ul Islam była manifestacją przeciwko porządkowi
7

S.M. Nir, Burkina Faso Racked by Escalating Violence, „The New York Times”,
18.05.2019, https://www.nytimes.com/2019/05/18/world/africa/burkina-faso-violenceextremism.html, 03.02.2020.
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społecznemu w prowincji. Przez pierwsze lata Malam promował równość
pomiędzy klasami społecznymi, kwestionował dominację tradycyjnych
szefów/starszyzny oraz monopolizację przywódców religijnych wywodzących
się z rodzin marabu. Oskarżał ich o dorabianie się kosztem społeczeństwa.
Głoszone hasła pozwoliły mu zdobyć popularność wśród szerokich rzesz,
głównie młodzieży i społecznie wykluczonych warstw społecznych. Kiedy
jednak sięgnął po metody siłowe, utracił wiele z wcześniejszego poparcia. Mimo
to wpływy, które mu pozostały, wystarczyły do prowadzenia umiarkowanych
działań partyzanckich skierowanych przeciwko władzom lokalnym i krajowym.
Ansar ul Islam jest ruchem, po połowie, społecznym i religijnym. Grupa
sprzeciwia się bardziej tradycyjnym wierzeniom i tradycji niż nowoczesności.
Wykorzystuje islam, aby określić swój opór przeciwko systemowi społecznemu,
który rodzi sprzeciw i frustrację (The Social…, 2017).
Szczególną popularnością cieszyły się przemówienia antyrządowe
Malama. Był czas, w którym codziennie prowadził audycje radiowe
sponsorowane prawdopodobnie przez źródła zewnętrzne. Rząd przejściowy
zablokował jego projekty związane z budową kilku meczetów przez Al-Irchad, o
co sam Malam oskarżał synów tradycyjnych marabu. Jego radykalne kazania
wywołały alarm wśród władz lokalnych, ale nikt nie podjął skutecznych działań
neutralizujących. Przez chwilę został objęty kontrolą służb bezpieczeństwa
Compaoré, jednak skończyło się to wraz z upadkiem reżimu. Wcześniej, jeszcze
we wrześniu 2013 r., Malam został aresztowany przez francuskie siły Operation
Serval w Tessalit na północy Mali. W trakcie zatrzymania znaleziono przy nim
dużą kwotę pieniędzy w euro. Po zatrzymaniu spędził prawie dwa lata w
więzieniu w Bamako, z którego wyszedł w 2015 r. (The Social…, ibid.).
Malam miał w swoim życiorysie także przynależność do Ansar Dine8 i
9
Katibat Macina w centralnej Mali. Według uciekiniera z tej drugiej organizacji
jej lider Amadou Kouffa odegrał bardzo ważną rolę w powstaniu AI. Dużego
wsparcia udzieliły także Katibat Macina i Katibat Serma, z którymi AI brał
udział w wielu zamachach w centralnej Mali. Swój pierwszy atak AI
przeprowadził w grudniu 2016 r. w leżącej w północnych rejonach Burkina Faso
miejscowości Nassoumbou, gdzie zabito 12 żołnierzy. Był to największy, do
tamtej chwili, zamach terrorystycznym w tym kraju, wspierany przez członków
Katibat Macina oraz inną grupę Ansar Dine, tj. jej Katibat Serma. Według
dostępnych źródeł AI wspierał także obie wymienione grupy w jej atakach
8

Organizacja o zabarwieniu radykalnego islamu, utworzona w 2011 r. przez jednego
z ważnych liderów Tuaregów Iyada Ag Ghaly’ego. Najważniejszym czynnikiem, który
popchnął go do utworzenia własnej organizacji Ansar Dine, było odrzucenie jego propozycji
większej integracji Tuaregów wokół radykalnego islamu salafi, tożsamego do wyznawanego
przez Al-Kaidę Północnego Maghrebu (AQIM).
9
Katibat to struktura odpowiadająca batalionowi.

- 117 -

Danielewicz, K., Geneza konfliktu w Burkina Faso w latach 2014-2019, Przegląd
Geopolityczny, 32, 2020, s. 109-124.

terrorystycznych w centralnej Mali. Sam także jest przez nie wspierany zarówno
logistycznie, jak i szkoleniowo. (Weiss, 2018)
W czerwcu 2017 r. na Facebooku opublikowano oficjalne oświadczenie
Jafara Dicko, młodszego brata Malama, w którym zeznał, że został liderem
organizacji Ansar ul Islam. Informacja została jedynie częściowo potwierdzona
przez siły bezpieczeństwa Burkina Faso, według których Malam mógł zginąć od
ran w trakcie operacji sił bezpieczeństwa wiosną 2017 r.
20 lutego 2018 r. USA wpisały AI na listę organizacji terrorystycznych. Z
kolei w czerwcu 2018 r. minister bezpieczeństwa Burkina Faso opublikował listę
poszukiwanych osób oskarżonych o terroryzm. W większości są to członkowie
Ansar ul Islam. Listę otwiera Abdoul Salam Dicko (aka Djaffa), brat pierwszego
lidera organizacji. Znajduje się na niej również Aboubacar Sawadogo, doradca i
trener AI, przez długi czas związany z Ansar Dine w Mali. Odpowiedzialny za
tworzenie skrzydła Ansar Dine w Burkina Faso w 2015 r., został aresztowany w
Mali w 2016 r.
Organizacja Ansar ul Islam jest produktem społeczno-politycznym oraz
kulturalnym Soum. Stanowi odbicie żądań i aspiracji większości społeczeństwa
tej prowincji, która była pozbawiona zarówno władzy politycznej, jak i religijnej.
Te z kolei żądania i aspiracje szybko otrzymały wsparcie ze strony grup
zbrojnych z terenu Mali. Ruchom tym sprzyjało odczucie osamotnienia i
zaniedbania ze strony władz Burkina Faso, które były oskarżane o zaniedbania
w kwestii rozwoju ekonomicznego i potencjału Sahelu. Duże niedopatrzenia w
kwestii rozwoju infrastruktury drogowej, bardzo ograniczony dostęp do usług
medycznych, brak wody i prądu oraz niski poziom edukacji powodowały
ogromne niezadowolenie społeczne. Centrum administracyjnym prowincji jest
miasto Djibo, które do dziś nie ma asfaltu. Dodatkowo miejscowe surowce
naturalne są eksploatowane przez zachodnie firmy bez żadnych profitów dla
lokalnej społeczności (The Social…, op.cit.).
Inną grupą, z którą jest powiązany Ansar ul Islam, jest JNIM10 –
konglomerat grup powiązanych z Al-Kaidą, która działa na północy Burkina
Faso. Grupa ta brała udział w szkoleniu Ansar ul Islam, a także wyposażyła ją w
improwizowane ładunki wybuchowe (Improvised Explosive Devices – IED).
Poza JNIM Ansar ul Islam aktywnie współpracuje prawdopodobnie z grupą

10

JNIM (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin in Mar), The Groups for Support of Islam
and Muslims – powstała 2 marca 2017 r. z konsolidacji głównych bloków zbrojnych, tj.
Ansar Dine, Al-Murabitoon – oddziału AQIM działającego na Saharze, i Macina Liberation
Front. Liderem JNIM został lider Ansar Dine Iyad ag Ghaly. W trakcie zakładania JNIM jej
lider ponownie złożył bayat, ślubując wierność emirom i szejkom, liderowi AQIM – Abu
Musabowi Abdelowi Wadoudowi (Abdulmalekowi Droukdeowil), Aymanowi alZawarhiriemu oraz emirowi talibów w Afganistanie Mullahowi Haibatullahowi
Akhundzadowi (Joscelyn, 2017).
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powiązaną z tzw. Państwem Islamskim – ISGS11. Według ONZ Ansar ul Islam
dzieli się na dwie frakcje, z których jedna związana jest z JNIM, a druga – z
Islamic State w rejonie Burkina Faso. Nie wiadomo do końca, jaka jest rola AI w
JNIM, ale JNIM cały czas wspiera AI w prowadzeniu działań zbrojnych w
Burkina Faso. AI łączy z JNIM ideologia, działania operacyjne oraz wsparcie
logistyczne. Nie można wykluczyć także, że JNIM patrzy na Ansar ul Islam jak
na część strategii rozszerzania swojej działalności na inne państwa, dając im
poczucie związków z daną społecznością lokalną.
Ryc. 1. Rejony operowania ugrupowań zbrojnych na Sahelu

Źródło: K. Kierzkowska, oprac. na podstawie: Berger, 2019.

Ważnym problemem sprzyjającym procesowi werbunku młodych ludzi
przez organizacje zbrojne jest kwestia zaniedbań w stosunku do pasterskiej
11

Po powołaniu tzw. Państwa Islamskiego w czerwcu 2014 r. rozpoczęło ono swoją
ekspansję także w Afryce. W grudniu 2014 r. doszło do rozłamu w szeregach AlMurabitoon. Jeden z byłych liderów MUJAO, organizacji wchodzącej w skład AlMurabitoon, Abu Walid al-Sahrawi odłączył się i w maju 2015 r. wraz ze swoimi ludźmi
założył odłam IS w Mali, składając oświadczenie lojalności jego liderom. Abu Bakr alBaghdadi oficjalnie przyjął je dopiero w październiku 2016 r. Nowa organizacja – The
Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) – 15 czerwca 2019 r. opublikowała krótkie wideo,
na którym jej członkowie w Mali i Burkina Faso odnowili przysięgę wierności wobec AlBaghdadiego (Joscelyn, 2019).
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ludności Fulani. Fulani tradycyjnie byli niechętni wysyłaniu swoich dzieci do
szkół francuskich, a sam system administracji rządowej, wzorowany na
francuskim, był dla nich trudny do zrozumienia. To z kolei przekładało się na
trudności w załatwianiu formalności administracyjnych. Nawet urzędnicy
wysyłani do prowincji traktują swoją pracę jak zsyłkę, inni natomiast korzystają z
okazji i szybko się dorabiają, angażując się w przemyt czy korupcję. Problem
stanowi nawet zdobycie odpowiednich dokumentów rządowych. W
społeczności Fulani na Sahelu dominuje odczucie bycia ofiarami systemu, co
wprost przekłada się na niską efektywność działań sił bezpieczeństwa,
zwalczających Ansar ul Islam. Są one nieskuteczne także dlatego, że część
przedstawicieli sił bezpieczeństwa popiera Ansar ul Islam, a społeczność nie
chce współpracować również ze względu na terror wprowadzany przez
organizacje. Sytuacji nie poprawia także wzmocnienie sił rządowych czy bardziej
dyskretna współpraca z lokalnymi informatorami. Ludzie obawiają się sił
bezpieczeństwa, które dopuszczają się bezprawnych zatrzymań, złego
traktowania, co tylko pogłębia poczucie niesprawiedliwości. Siły bezpieczeństwa
z kolei tłumaczą, że czasami zatrzymują całe grupy po to, aby po zwolnieniu
niektórych z nich nie byli oni oskarżani o współpracę, a przez to narażani na
zemstę ze strony Ansar ul Islam.
Działania militarne w Burkina Faso
Duży problem stanowi powolna odbudowa systemu bezpieczeństwa po
jego upadku w związku z odejściem reżimu Compaoré. Wyjściem z sytuacji jest
poprawa współpracy regionalnej w zakresie bezpieczeństwa. Burkina Faso
współpracuje z siłami Mali i Francji, zwłaszcza z Operation Barkhane, które
powstały w miejsce sił francuskich, działających w ramach Operation Serval, w
sierpniu 2014 r. Francuskie siły z tzw. Operation Barkhane posiadają obecnie
4500 żołnierzy w rejonie najbardziej zagrożonym zamachami, czyli na styku
granic Mali, Burkina Faso i Nigru. Trzy główne bazy to: N’Djamena w Czadzie,
gdzie jest zlokalizowane dowództwo misji, Gao w Mali i Niamey w Nigrze. W
październiku 2018 r., na prośbę Burkina Faso, rejon operacji został rozszerzony
o ten kraj (A Review…, 2019). Z kolei 2 lutego 2020 r. francuska minister obrony
Florence Parly ogłosiła decyzję o zwiększeniu kontyngentu na Sahelu o
kolejnych 600 żołnierzy, którzy przybędą w rejon operacji do końca 2020 r. Ich
najważniejszym zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie
granicznym Mali, Burkina Faso i Nigru. Wzrost liczby żołnierzy ma wywrzeć
większą presję m.in. na JNIM, AI czy ISGS.
Skuteczność podejmowanych działań zbrojnych w Burkina Faso
wymaga utrzymania stałej obecności sił bezpieczeństwa na północy kraju,
głównie w czasie pory deszczowej od lipca do października, kiedy drogi są w
większości nieprzejezdne. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę zdolność grup
zbrojnych do szybkiego zastępowania utraconych liderów, zmiany strategii i
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dostosowywania się do zmieniających warunków. Przykładem jest użycie w
Burkina Faso IED – pierwszy raz w sierpniu 2017 r. Z doświadczeń innych
krajów, jak np. Afganistan, widać też, że bardzo często nowi przywódcy grupy są
jeszcze bardziej radykalni i zdeterminowani. Kolejnym problemem jest
powstawanie uzbrojonych w broń strzelecką cywilnych grup samoobrony,
zwanych Koglweogo, w wielu miejscach Burkina Faso. Ich zadaniem jest obrona
ludności przed kryminalistami, złodziejami bydła itp. W niektórych miejscach,
jak np. w Kerboule (kopalnia złota), grupy Koglweogo zostały wyparte przez
Ansar ul Islam. W przyszłości walki między nimi mogą przybierać na sile. Innym
aktorem mogą być grupy Ruga tworzone przez pasterzy Fulani, którzy uzbrojeni
w broń myśliwską zajmują się odzyskiwaniem utraconych lub skradzionych
zwierząt (The Social…, 2017).
Siły zbrojne Burkina Faso są także bardzo aktywne w ramach misji
MINUSMA. Żołnierze MINUSMA rozmieszczeni są w 13 bazach na terenie
Mali, z dowództwem głównym położonym w Bamako. Od 2013 r. w ramach
MINUSMA zginęło 191 żołnierzy, co czyni ją najbardziej śmiercionośną misją
ONZ na świecie (A Review…, 2019). 28 czerwca 2019 r. Rada Bezpieczeństwa
ONZ kolejny raz przedłużyła o rok misję MINUSMA i utrzymała jej wielkość
na poziomie 13 289 żołnierzy i 1920 policjantów. Utworzono także sektor
centralny z dowództwem w Mopti (ok. 130 km od pn. granicy Burkina Faso).
Ciekawe jest, że pomimo problemów wewnętrznych w Burkina Faso kraj ten
utrzymuje 2900 żołnierzy w ramach misji ONZ MINUSMA, co stanowi ponad
30% żołnierzy z liczących 9100 sił zbrojnych. Powyższe może wynikać z tego,
że za udział w siłach MINUSMA płaci ONZ, a nie są to małe stawki,
szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę zarobki w Burkina Faso 12.
Inną, najnowszą i niezmiernie ważną inicjatywą, mającą poprawić
bezpieczeństwo w tym kraju, jest udział w międzynarodowych regionalnych
strukturach wojskowych G5 Sahel. Siły G5 Sahel zostały ustanowione w 2014 r.
na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Burkina Faso, Czadem, Mali,
Mauretanią i Nigrem. Celem było umocnienie współpracy ekonomicznej i
bezpieczeństwa w Sahelu, a także radzenie sobie z wyzwaniami bezpieczeństwa
ze strony grup islamskich. W 2017 r. utworzono wspólne połączone dowództwo
FC-G5S – Force Conjointe du G5 Sahel/G5 Sahel Joint Force. Koncepcja G5
Sahel została oparta na czterech filarach, jakimi są:
 zwalczanie terroryzmu, przemytu narkotyków i ludzi;
 udział w odbudowie struktur państwa w niektórych regionach,
stworzeniu warunków dla powrotu uchodźców i uciekinierów;

12

Finding the Right Role for the G5 Sahel Joint Force, „International Crisis Group”, Africa
Report N°258, 12 December 2017, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/258-finding-theright-role-for-the-g5-sahel-joint-force.pdf, 20.01.2020.
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prowadzenie pomocy humanitarnej i dostarczenie pomocy dla osób
dotkniętych kryzysem;
 udział we wprowadzaniu strategii rozwoju w całym regionie G5 Sahel.
Docelowo G5 Sahel ma odpowiadać za kontrole nad obszarem o
powierzchni 5 mln km2. Jest on podzielony na trzy sektory – zachodni, centralny
i wschodni. W każdym sektorze mają operować po dwa – trzy bataliony, każdy
po 650 żołnierzy, w sumie 5000 żołnierzy (A Review…, op.cit.).


Zakończenie
Wyraźne podziały pomiędzy państwem a społeczeństwem oraz różnymi
grupami społecznymi w Burkina Faso stanowią skuteczną pożywkę dla
konfliktu. Podobnie jak w Mali, w północnej części kraju (prowincja Soum)
odczuwany jest duży rozdźwięk między poziomem rozwoju a potencjalnymi
możliwościami. Urzędnicy państwowi jak i siły zbrojne traktowani są tam z dużą
niechęcią. W konsekwencji ludność prowincji Soum jest oporna wobec
współpracy z siłami rządowymi, które często pochodzą z innych prowincji i
czasami używają brutalnych metod. Sytuacja ta bardzo przypomina tę panującą
w centralnych rejonach Mali, które są bazą wypadową i logistyczną dla Ansar ul
Islam. Konflikt na północy Burkina Faso a zwłaszcza poparcie społeczne dla
Ansar ul Islam wynika też z braku zrozumienia ze strony rządu dla podziałów
społecznych i religijnych na północy. Wzrostowi aktywności grup zbrojnych w
Burkina Faso sprzyja także ogromne ubóstwo. Ponad 40% społeczeństwa żyje
za niespełna 2 USD dziennie. Tylko w 2019 r. liczba osób zmuszonych opuścić
swoje miejsca zamieszkania zwiększyła się o 500%: z 87 tys. do 650 tys. (Awad,
2019).
Stabilizacja sytuacji i poprawa bezpieczeństwa w Burkina Faso zależy od
zakończenia trwającego konfliktu w Mali oraz opracowania i wdrożenia
skutecznego planu rozwoju poszczególnych prowincji przez rząd w Wagadugu.
Działania te powinny zostać ukierunkowane zasadniczo na:
 sformułowanie skutecznego planu działania uwzględniającego społeczne
uwarunkowania na północy kraju;
 zredukowanie podziałów i nieufności pomiędzy siłami bezpieczeństwa i
władzami a lokalną ludnością;
 położenie większego nacisku na programy rozwojowe na Sahelu,
promowanie hodowli, poprawę systemu sprawiedliwości, walkę z
korupcją;
 pracę nad umocnieniem współpracy długoterminowej pomiędzy Mali,
Nigrem a Burkina Faso w zakresie systemu sprawiedliwości i służb
bezpieczeństwa.
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The origin of the conflict in Burkina Faso in 2014-2019
The purpose of the article is to explain the causes of the conflict that has been
going on in Burkina Faso since 2014. After the outbreak of the armed conflict in Mali in
2012, which was a consequence of the collapse of the Gaddafi regime and despite the
involvement of the international community in its termination, it is spreading to new
areas in Mali and beyond. Since 2015, the security situation in Burkina Faso has
dramatically deteriorated, which is currently getting out of control. The conflict in Mali
is just one of the reasons for this. Other elements shaping the internal situation are:
resignation from the post of former president Blaise Compaoré, the activities of the local
armed group Ansarul Islam, friction between various religious and national groups, and
unresolved economic problems for years. The analyzes contained in the article are
supported by data available in current publications of specialized websites, such as The
African Center for Strategic Studies, International Crisis Group, Terrorism Monitor,
Long War Journal and West African Papers.
Key words: Ansar ul Islam, Burkina Faso, ISGS, JNIM, Mali, Sahel, Terrorism.
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Abstrakt:
Celem artykułu jest wyjaśnienie sytuacji chrześcijan w Syrii i przedstawienie ich
walki o przetrwanie w trakcie wojny domowej. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię
kobiet i przedstawiono ich sposoby walki o swoje bezpieczeństwo. W tym celu powstała
organizacja militarna Bethnahrin Women Protection Forces, która brała udział również
w walkach na pierwszej linii frontu przeciwko „Państwu Islamskiemu”. Na tle
wszystkich innych stron konfliktu syryjskiego jest to mało znana grupa, i nie ma na jej
temat opracowań naukowych. W dokonanej analizie wykorzystano więc bieżące źródła
internetowe.
Słowa kluczowe: Asyryjczycy, Bethnahrin Women Protection Forces, HSNB,
ISIS, Syria, Syriacy.

Chrześcijanie w Syrii
Konflikt w Syrii przypomina mityczny węzeł gordyjski, w którym
splecione są interesy wielu graczy. Niestety nie widać nowego Aleksandra
Macedońskiego, który by ten węzeł rozciął. Jednym z takich drobnych splotów
w tym węźle są chrześcijanie. Celem artykułu jest wyjaśnienie sytuacji chrześcijan
w Syrii, a w szczególności zrelacjonowanie działalności oddziałów Bethnahrin
Women Protection Forces (Ḥaylawotho d'Sutoro d'Neshe d'Beth Nahrin – HSNB),
milicji syryjskich chrześcijanek. Na tle wszystkich innych stron konfliktu
syryjskiego jest to mało znana grupa, i nie ma na jej temat opracowań
naukowych (Dekel, Boms, Winter, 2016). W dokonanej analizie wykorzystano
więc bieżące źródła internetowe publikowane przez HSNB, w tym także
informacje z oficjalnych stron w mediach społecznościowych.
Syria kojarzy się przede wszystkim z islamem, nawet nazwa państwa:
Arabska Republika Syrii, w pewien sposób skłania do takiej perspektywy. A
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tymczasem, mimo lokalizacji w regionie Islamu jest to państwo wieloetniczne i
wielowyznaniowe, po części również chrześcijańskie. Sami Syryjczycy podają
trzy wersje pochodzenia chrześcijaństwa w tym kraju. Pierwsza głosi, że to z
Edessy wyruszyli do Betlejem wielcy magowie (trzej królowie w tradycji
katolickiej). Tyle, że były to trzy grupy, po cztery osoby (Atiya, 1978, s. 210).
Druga wersja zakłada, że na chrześcijaństwo przeszedł król Edessy Abgar V, po
korespondencji z Jezusem (Hall, 1985, s. 232-235) i otrzymaniu obrazu jego
oblicza (tzw. Mandylion). Trzecia wersja mówi o misji św. Tomasza Apostoła
(Atiya, op.cit. s. 211).
Wspólnoty chrześcijańskie istniały już podczas pisania Listów
Apostolskich. To w drodze do Damaszku Szaweł stał się Pawłem. Jezus mówił
w języku aramejskim, tak jak Syryjczycy. W tym języku została spisana
Ewangelia św. Mateusza, wreszcie tu narodził się termin „chrześcijanin”, jako
określenie wyznawców nowej religii (Żebrowski, 2006, s. 71). Późniejsze dzieje
tamtejszego chrześcijaństwa są bardzo skomplikowane, jest to cały szereg
schizm i sporów teologicznych. Do tego nałożyły się kwestie polityczne, a
mianowicie konflikt pomiędzy Cesarstwem Rzymskim (Bizancjum) a nową
potęgą, czyli imperium Sasanidów – Persją. Podział teologiczny powstał przede
wszystkim wokół kwestii istoty (człowieczeństwa i boskości) Chrystusa i Maryi
(Simon, 1979, s. 281-292), a kluczowymi były sobory w Efezie (431 r.) i
Chalcedonie (451 r.). W ich wyniku doszło do podziału na dwa kościoły: tzw.
jakobicki (zachodniosyryjski) i nestoriański (wschodniosyryjski). Pierwszy, co do
zasady inkorporował pewne wpływy helleńskie, pozostał jednak przy liturgii
aramejskiej, jego zwolennicy nazywani są monofizytami, sam Kościół: Syryjskim
Kościołem Ortodoksyjnym. Drugi natomiast przeciwnie, jego teologia nie
zgadzała się z oficjalnie panującą w Cesarstwie, stąd jego wyznawcy zostali
wyganiani do Persji (główną siedzibą zostało miasto Nisibis – dzisiaj Nusaybin
w Turcji), Kościół nazwany został Asyryjskim Kościołem Wschodu.
W kolejnych latach dochodziło do dalszych podziałów. Głównym
powodem była choćby kwestia uznania zwierzchności papieża
rzymskokatolickiego, co wiązało się z pewnymi przywilejami w stosunku do
władz tureckich, które musiały liczyć się ze zdaniem Stolicy Apostolskiej i jej
paliuszem w Turcji. Obecnie możemy wyróżnić trzy główne odłamy. Pierwszy
to obrządek zachodniosyryjski, czyli „jakobicki”: Syryjski Kościół Ortodoksyjny.
Drugi to Malankarski Jakobicki Syryjski (Syriacki) Kościół Ortodoksyjny.
Trzecią grupę stanowią kościoły rytu wschodniosyryjskiego (tzw. nestoriańskie).
Są to przede wszystkim: Asyryjski Kościół Wschodu i Starożytny Kościół
Wschodu (tzw. Asyryjczycy) i Chaldejski Kościół Katolicki (tzw. Chaldejczycy –
uznają zwierzchność Rzymu) (Woźniak, 2014, s. 82-83). Ponadto część
Syryjczyków przeszła na prawosławie, ale przede wszystkim też na obrządki
protestanckie, co jest wynikiem misji z XIX i początku XX wieku.
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Kolejnym problemem jest tożsamość Syryjczyków. Przywołane na
wstępnie artykułu skojarzenie Syrii z islamem nie jest odosobnione, co też z
czasem wywołało potrzebę poszukiwania etnonimu. Sami chrześcijanie
posługiwali się językiem aramejskim, stąd pojawiła się opcja nazywania ich
Aramejczykami. Drugą opcją było odwołanie się do pochodzenia samego słowa
„Syria”, powstałego na bazie aramejskiego języka syriackiego. W XIX wieku
pojawiło się pojęcie „Asyryjczyków”, wywodzone z nazwy starożytnego
imperium. Początkowo termin „Syryjczyk” (Surjoje) był tożsamy z
chrześcijaninem, wraz jednak z podziałami kościoła powstała rywalizacja o tę
nazwę. Odwołanie się do tradycji tego starożytnego ludu było politycznie
atrakcyjne, np. legitymizowało prawo do tych ziem. Logicznym wydawało się, że
współcześni Syryjczycy byli potomkami wcześniejszych imperiów, przyjęli
chrześcijaństwo, lecz nadal nazywali się Asyryjczykami, a z czasem początkowe
„A” zostało zapomniane. Termin „Asyryjczyk” jest szczególnie popularny
wśród wyznawców Asyryjskiego Kościoła Wschodu i Starożytnego Kościoła
Wschodu. Terminy „Aramejczyk” lub „Syriak” są częściej używane przez
kościoły uznające zwierzchność Watykanu. Ponadto używany jest nazwa
Chaldejczycy (ibidem, s. 63-79)1.
Chrześcijanie a muzułmanie
Syria była jednym z pierwszych kierunków ekspansji islamu. W 634 roku
Chalid Ibn al-Walid, najlepszy dowódca Proroka, zdobył Damaszek. Obiecał
wówczas, że chrześcijanom nie stanie się żadna krzywda, co przekonało ich do
otwarcia bram, również w innych miastach, takich jak Homs, Hama czy Baalbek
(Żebrowski, , op.cit., s.91). Początkowo relacje układały się dość dobrze.
Szczególne w korzystnej sytuacji znaleźli się „nestorianie”, gdyż to właśnie z
nimi miał zawrzeć pakt Muhammad (Mahomet), podczas spotkania z patriarchą
Jeszujabem II (Atiya, op.cit., s. 231). Pakt nazywany jest Paktem Umara (ahd
Umar) od imienia drugiego kalifa muzułmańskiego, Umara (634–644), który miał
go potwierdzić (Pachniak,2016, s. 136-137). Tolerancja pierwszych kalifów nie
była całkowicie bezinteresowna - ich coraz większe państwo potrzebowało
urzędników, naukowców, tłumaczy, a pod tym względem chrześcijanie byli
bezcenni. Kiedy z czasem jednak te role zaczęli pełnić muzułmanie, kalif Omara
II (Umar ibn Abd al-Aziz) zrezygnował z polityki tolerancji (Danecki, 2001, s.
144).
W okresie panowania tureckiego chrześcijanie korzystali z
samorządności w ramach tzw. milletów, ale musieli znosić opodatkowanie i
łapówki. Chrześcijanie w miastach na ogół żyli na dobrym poziome
materialnym, zajmowali się głównie rzemiosłem. Gorzej wiodło się tym
1

W tym artykule używane będą formy „Syriacy” ewentualnie „Asyryjczycy”, dla określenia
wszystkich chrześcijan Syrii, bez dodatkowych znaczeń i konotacji politycznych.
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mieszkającym na wsi, gdzie często byli własnością muzułmańskich panów. Byli
traktowani, jak ludność drugiej kategorii, określani mianem „rajat”, czyli
odpowiednik trzody (Dzięgiel, 1986, s. 215). Wykonywali często prace, które
uważano za „niegodne” muzułmanina. Sytuacja zaczęła pogarszać się w XIX
wieku, kiedy Turcja zaczęła słabnąć, a kolejne jej części wyzwalały się spod
kontroli (np. Bałkany). Spowodowało to podejrzliwość władz co do lojalności
ludności chrześcijańskiej na Bliskim Wschodzie. W połączeniu z coraz większą
aktywnością obcych mocarstw, w tym Francji, Wielkiej Brytanii i
samozwańczego protektora chrześcijan - cara Rosji, atmosfera zaczęła pogarszać
się z każdym rokiem, a efektem były masowe pogromy. Większość mordów
dokonywano przy udziale Kurdów. W 1848 roku zabito około 50 000
Asyryjczyków, w latach 1894-1896 kolejne 55 000 (Woźniak, op.cit., s. 96-97).
Najgorsze jednak miało dopiero nastąpić. Pod pretekstem zabezpieczenia linii
frontu, nakazano przesiedlić ludność chrześcijańską: Greków, Ormian i
Asyryjczyków. Tak rozpoczęła się regularna czystka etniczna, spełniająca
wszelkie warunki by nazwać ją ludobójstwem (por: Travis, 2010; Tamcke, 2012,
s. 20–22). Sami chrześcijanie nazwali to „Sejfo” (ewentualnie „Sajfo”), czyli
miecz, co było nawiązaniem do wersetu koranicznego 47:4 (Qarahbaš, Abdalla,
2013; Abdalla, 1993, Layard, 1983, s. 165-167). Według szacunków
zamordowano blisko 750 000 Asyryjczyków, to jest 1/3 całej populacji
(Woźniak, op.cit., s. 100). Część była mordowana na miejscu, często przez
ścięcie głów, część sprzedano do niewoli, sporo ruszyło w drogę na Pustynię
Syryjską (Kucharczyk, 2004).
Większość zbrodni było dokonanych rękami Kurdów, których aspiracje
wolnościowe, po przejęciu władzy przez Młodoturków, też zostały brutalnie
spacyfikowane. Prześladowania chrześcijan jednak nie ustały, czasami padali
ofiarami indywidualnych napadów, a czasami odgórnie zaplanowanych czystek.
Ginęli z rąk swoich kurdyjskich sąsiadów, byli też mordowani jako „Kurdowie”
przez reżim iracki w ramach akcji Al-Anfal. To też motywowało ich do
emigracji, głównie do Szwecji (Woźniak, 2018), Szwajcarii, Francji i Kanady.
Arabska Republika Syrii ogłosiła niepodległość we wrześniu 1943 roku,
ostatni francuski żołnierz opuścił ją 17 kwietnia 1946 roku, od tego czasu
można mówić o w pełni suwerennym kraju (Żebrowski, op.cit., s. 178). Ocenia
się, że w tym czasie w kraju blisko 13% ludności stanowili chrześcijanie, w latach
dziewięćdziesiątych około 10%. Według Pew Reaserch Center w 2010 roku
chrześcijanie stanowili 5,2 % społeczeństwa (Christian Population…, 2011).
Wojna w Syrii
Wojna domowa w Syrii wybuchła na fali tzw. „Arabskiej Wiosny”
(Lakomy, 2018). Wydaje się, że wewnętrznymi przyczynami była rosnąca
frustracja, głównie młodych ludzi, bezrobociem i brakiem perspektyw. Za
początek ,,Arabskiej Wiosny” uznaje się wydarzenie w mieście Daraa. 15 marca
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2011 roku służba bezpieczeństwa aresztowała kilkanaścioro dzieci pod zarzutem
malowania grafitti, które miały wydźwięk antyrządowy. Do mieszkańców miasta
docierały informacje o wyrywaniu paznokci i łamaniu żeber dzieciom przez siły
rządowe. 18 marca społeczność zorganizowała protest. Wtedy po raz pierwszy
wobec protestujących użyto broni. Reakcja siłowa była trudna do zrozumienia,
prawdopodobnie obawiano się powtórzenia sytuacji z innych krajów. Było to o
tyle dziwne, że Baszszar al-Asad nie miał opinii tyrana. Można zaryzykować
stwierdzenie, że wojnę domową w pewnym stopniu „zawdzięczał” Alemu
Mamloukowi i jego tajnej policji (Barnard, 2019). Nie bez znaczenia były też
czynniki zewnętrzne, czyli interesy geopolityczne Zachodu, Turcji, Rosji, Iranu i
państw znad Zatoki Perskiej, w tym kwestia tzw. „Pipelinestanu”, czyli walki o
przesył gazu i ropy (Mazur, Targ, 2018, s. 127-128).. Wkrótce pojawił się jeszcze
jeden czynnik, dżihadyści: Dżabat an-Nusra i przede wszystkim „Państwo
Islamskie” (ISIS).
Jednym z celów ISIS było wyeliminowanie wszystkich mniejszości
etnicznych i religijnych. Pierwsza fala prześladowań rozpoczęła się wraz z
podbojem Mosulu. Ofiarami padali Jazydzi, Turkmeni, ale również chrześcijanie.
14 lipca 2014 r. rozpoczęto znakowanie w Mosulu literą „N” (od Nasrani to jest
chrześcijan) budynków należących do chrześcijan, część też opieczętowano
zwrotem „własność Państwa Islamskiego”. ISIS nakazało także chrześcijanom
uczestniczyć w spotkaniu z nimi 16 lipca w Mosulu w celu omówienia „statusu”
chrześcijan. Następnego dnia ISIS opublikował dekret który określał trzy opcje
dla chrześcijan w „Kalifacie Niniwy” (nazwa ISIS dla Mosulu): przejście na
islam; płacenie dżizji (specjalny podatek płacony przez niemuzułmanów) lub
ucieczkę do południa 19 lipca. Jeśli chrześcijanie nie zastosują się do tegoż: „to
nie pozostaje im nic oprócz miecza”. Dekret nosił czarne logo ISIS, a podpisał
się pod nim „kalif Ibrahim” - czyli Abu Bakr al-Baghdadi (Iraq: ISIS Abducting…,
2014).
W tym samym czasie trwała operacja wojskowa ISIS w Syrii. Udało się
podbić region Dajr az-Zaur, to też dało szansę na połączenie terytoriów Iraku i
Syrii. 29 czerwca 2014 r. al-Baghdadi ogłosił się kalifem Państwa Islamskiego
obejmującego okupowane przez jego organizację terytoria północno-wschodniej
Syrii oraz zachodniego Iraku (Mazur, Wasiuta, Wasiuta, 2018, s. 51). Z czasem
represje wobec chrześcijan wzmagały się i dochodziło do masowych egzekucji
(Malinowski, 2014).
Chrześcijański ruch oporu w Mezopotamii
W północno-wschodniej Syrii „chrześcijańskie milicje” pojawiły się już
latem 2012 roku. Było to spowodowane przejęciem władzy przez Kurdów,
zwłaszcza dotyczyło to regionu Qamishli (Subregion Hasakah, tuż przy granicy
z Turcją, część Rożawy), gdzie część ludności była nadal lojalna władzom z
Damaszku, choćby w miejscowości Haret Tey zdominowanej przez arabski klan
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Tey. Powstała tam też chrześcijańska milicja Sootoro lojalna wobec rządu
(Drott, 2015). Chrześcijanie sami siebie nazywają Surioje, czyli po aramejsku
Syryjczycy, swoją ojczyznę nazywają Betnahrin2 czyli „między dwiema rzekami”,
inaczej Mezopotamia.
Grupy te nie pojawiły się jednak spontanicznie, są najnowszymi
wcieleniami ruchu Dawronoye, którego początków należy szukać już w latach
osiemdziesiątych XX wieku. Wtedy to, grupa syriackiej młodzieży zebrała się w
Midyat, głównym mieście Tur Abdin (południowo-wschodni region Turcji). Od
dłuższego czasu ich społeczność podlegała represjom (Drott, 2015), dlatego
zdecydowali się na współpracę z Kurdami. Młodzież postanowiła dołączyć do
lokalnej sieci wsparcia Partii Pracujących Kurdystanu (PKK). Był to okres
(zwłaszcza po wybuchu powstania w 1984 roku) silnego zwalczania przez
władze tureckie sił PKK, stąd też grupa szybko została zdemaskowana i rozbita.
Po zwolnieniu z więzień rozpoczęto tworzenie własnych struktur. Tak w 1995 r.
powstała Tukoso Dawronoyo Mothonoyo d'Bethnahrin, czyli Patriotyczna Organizacja
Rewolucyjna Bethnahrin. Organizacja przyjęła ideologię lewicową, nawiązując
do PKK, to też ułatwiło wzajemną współpracę. Sami członkowie nazywali swój
ruch Dawronoye, czyli „nowoczesność”. Działalność w Turcji była jednak trudna,
stąd ruch przeniósł się do Iraku, tutaj oczywiście pojawił się problem podziałów
kurdyjskich. Organizacja miała problemy ze względu na działalność Partii
Demokratycznej Kurdystanu (KDP) Massouda Barzaniego (McDowall, 2004, s.
241 i n).
W 2000 roku Dawronoye zorganizowało swój pierwszy kongres, w efekcie
którego powstała Partia Wolności Bethnahrin (Gabod' Hiruthod' Bethnahrin lub
GHB). Niestety okazało się, że grupa jest bardzo podzielona. Żyła w trzech
różnych krajach, do tego doszły podziały konfesyjne.
Działalność w Syrii
Dawronoye od początku utrzymywało obecność w Syrii, przede wszystkim
w regionie Dżazira (Jazira), i chociaż agencje wywiadowcze nadzorowały
działalność, to na ogół kończyło się tylko na rozmowach „ostrzegawczych” z
liderami. Otwarta agitacja przeciwko rządowi nie była akceptowana, ale
działalność kulturalna, a także działalność polityczna (o ile była skierowana
przeciwko Irakowi i Turcji), były tolerowane. Porozumienie to zakończyło się
gwałtownie wiosną 2012 r., gdy syryjski oddział Dawronoye, Syryjska Partia
Związkowa3 (Gabo d'Huyodo Suryoyo lub SUP), wykorzystała uroczystości Akitu4
do zadeklarowania swojego sprzeciwu wobec reżimu Baszszara al-Asada. Kilka
2

W odróżnieniu do arabskiego Szaam, czy zlatynizowanego: Lewant.
Ewentualnie nazwa jest tłumaczona: Syryjska Partia Jedności (Syriac Union Party).
4
Asyryjski Nowy Rok, 1 kwietnia, więcej: Akitu – Nowy rok Asyryjczyków,
http://szlomo.org/akitu-nowy-rok-asyryjczykow/, [dostęp 21.09.2019].

3
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dni później grupa aktywistów została aresztowana, kolejne zatrzymania miały
miejsce po demonstracjach wsparcia dla aresztantów. Reżim początkowo
podchodził dość ostrożnie do problemu, oficjalnie podkreślał swoją świeckość,
ale błędnie uznał, że zastraszenie chrześcijan odwiedzie ich od buntu (Aziz,
2013).
Kilka miesięcy później kurdyjskie Ludowe Jednostki Ochrony (YPG)
przejęły kontrolę nad znaczną częścią obszaru Dżazira, a siły rządowe wycofały
się do kilku izolowanych enklaw. Podczas gdy YPG znajdowało się pod
kontrolą Partii Unii Demokratycznej (PYD)5, która ostrożnie starała się
utorować „trzecią drogę” między rządem a rebeliantami (Armią Wolnej Syrii),
działacze z SUP weszli do ambasady syryjskiej w Sztokholmie, wydając
komunikat prasowy potępiający „reżim terrorystyczny al-Asada” i witający
„męczenników rewolucji syryjskiej” (Gedalyahu, 2012). Gdy w styczniu 2014 r.
ogłoszono autonomiczny „kanton Dżazira”, przedstawiciele SUP objęli
stanowiska w zgromadzeniu rządowym i legislacyjnym, języki: syryjski, arabski i
kurdyjski ogłoszono językami urzędowymi (Drott, 2015).
Pierwsze zorganizowane milicje chrześcijańskie zaczęły powstawać w
czerwcu 2014 roku, nazwały się Sutoro lub MFS (Mawtbo Fulhoyo Suryoyo – Syriac
Military Council). Rejonem działania była prowincja Dżazira (Dajr az-Zaur,
Rakka, Hasakah, Qamishli)6, która jeszcze 2011 roku liczyła 250 000 chrześcijan,
a w październiku 2015 roku 100 000 (Hill, 2018, s. 53).
Współpraca chrześcijan z Kurdami nie była jednak przyjęta przez całą
społeczność bez zastrzeżeń, zwłaszcza diaspora na Zachodzie nie chciała tego
zaakceptować. Podejrzliwość, co do szczerości Kurdów podsycały kolejne
doniesienia. Uważano, że Kurdowie byli odpowiedzialni za zabójstwo jednego z
liderów asyryjskich Davida Jindo (Assyrian Leader …, 2016). Uważano, że
Kurdowie na początku 2016 roku zabili członków chrześcijańskiej milicji
Gozarto Protection Forces (GPF) (Hill, op.cit., s. 54). W 2019 roku pojawiły się
też informacje o porwaniach dzieci asyryjskich przez siły współpracujące z
Kurdami. Część organizacji emigracyjnych wydało nawet oświadczenie, mające
na celu krytykę działalności Kurdów. Twierdziły, że YPG dopuszczało się
szeregu przestępstw w stosunku do chrześcijan, dokonywane były rekwizycje
mienia na rzecz władz kurdyjskich, prowadzono przymusowy pobór członków
wspólnoty asyryjskiej do służby wojskowej w YPG (Joint statement …, 2015).
5

Jest to właściwie syryjska partia „córka” PKK (Baczko, Dorronsoro, Quesnay, 2017, s.
169).
6
W 2014 roku powstała Demokratyczna Federacja Północnej Syrii (DFNS), od 2018
nazywana też Demokratyczna Federacja Północnej i Wschodniej Syrii, w jej skład wchodziły
kantony Dżazira, Eufrat i Afrin, Kurdowie nazywają ten obszar Rożawą. W skład tego bytu
politycznego weszły też inne wyzwolone z rąk rządowych a zwłaszcza dżihadystów:
Manbidż, Dajr Az-Zaur, At-Tabaka, Ar-Rakka. Potocznie całość nazywana jest Dżazirą lub
Rożawą (Błaszczyk, 2019, s. IX).
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Utworzenie i walka Bethnahrin Women Protection Forces
Jednostka powstała 1 września 2015 roku, a zatem w momencie
największych sukcesów ISIS. Przy czym decyzja o jej sformowaniu zapadła
jeszcze wiosną 2015 roku. Shamiran Shimon, prezes Unii Syriackich Kobiet
(Syriac Women’s Union – SWU7) i wiceprezydent władz autonomicznych
prowincji Hasakah 8 przyznała, że od początku planowana była współpraca z
Kurdyjskimi Kobiecymi Oddziałami Ochrony (Kurdish Women Protection
Units – YPJ, w języku kurdyjskim Yekîneyên Parastina Jin– YPJ) dla „walki
przeciwko terrorystom Państwa Islamskiego” (Shiwesh, 2015). Shimon
podkreślała, że kobiety syriackie cierpiały z powodu dyskryminacji przez dziesięciolecia,
zwłaszcza po masakrze Sejfo dokonanej przez Turków w 1915 r. i traumie, jakiej doznały
w następstwie scen rzezi, gwałtu i uprowadzeń. Niestety ten scenariusz powtórzono kilka
miesięcy temu rękoma terrorystów ISIS w pobliżu miasta Tel Temir w prowincji Hasakah, a
wiele kobiet zostało uprowadzonych i narażonych na molestowanie seksualne” (ISIS
releases…, 2016). Według Unii Syriackich Kobiet ISIS było w stanie zdobyć tak
wiele władzy, ponieważ atakowało najsłabsze ogniwo społeczeństwa – kobiety,
gwałcąc i zniewalając je. Kobiety nie mają wielu praw w patriarchalnym
społeczeństwie i są degradowane do roli żon lub matek, które należy chronić dla
honoru rodziny. ISIS wykorzystało tę sytuację, biorąc zakładników z żeńskiej
części społeczeństwa, by rozbić i obniżyć morale męskiej części populacji.
Strategia ta działa tak długo, jak długo nie ma równości kobiet i mężczyzn w
społeczeństwie i dopóki obie grupy nie mają równego statusu (Jacob, 2015).
W swym manifeście założycielskim, bojowniczki zadeklarowały:
„Pozdrawiamy naszych mężczyzn i kobiety na całym świecie jako siły ochrony kobiet
Bethnahrin Women Protection Forces. My kobiety asyryjsko-aramejsko-chaldejsko-syriackie
założyłyśmy organizację wojskową w celu zniszczenia barbarzyństwa ISIS”. I dalej: „ISIS
rozpoczęło kulturową, etniczną i wyznaniową wojnę przeciwko chrześcijanom, Jazydom,
alawitom, obrońcom demokracji i reformatorom. Ten skorumpowany sposób myślenia
zamieszkuje Mosul, Sengal, Nizinię Niniwy, Kobane, Khabar Al Karyatayn i w wielu
innych miejscach. ISIS, Al-Kaida, Boko Haram, Al Shabab, AnNusra i ich nieludzkie
organizacje dążą do zniewolenia kobiet na zawsze, zniszczenia demokracji i oczernienia
rdzenia społeczeństwa. Dlatego ludzie, którzy mają empatię i współczucie, a zwłaszcza
kobiety, powinni walczyć z ISIS i jego zwolennikami. Chcą zniszczyć naszą ojczyznę,
Mezopotamię, Bliski Wschód, historyczne budynki i Syryjczyków”.„Lud syriacki powinien
chronić się i działać solidarnie, aby utrzymać swoją ojczyznę, tożsamość, egzystencję i
dziedzictwo. Jako syriackie kobiety wierzymy, że otrzymamy wsparcie i wygramy tę prawą
walkę, czerpiąc siłę z naszego dziedzictwa, pod przewodnictwem Rady Narodowej Bethnahrin

7

Organizacja powstała w 2013 roku, zrzesza chrześcijańskie kobiety, Syriac Women Union,
http://www.syriaccross.com/partner/syriac-women-union/, [dostęp 21.09.2019].
8
W języku syriackim: Gozarto, północno-wschodnia Syria.
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(MUB)9. Wzywamy naszych ludzi i kobiety do przyłączenia się do nas w tej wojnie
przeciwko barbarzyństwu i odegrania historycznej, kluczowej roli. Poza tym wzywamy
naszych ludzi i demokratyczną opinię publiczną na świecie do udzielenia nam moralnego i
materialnego wsparcia” (Bethnahrin Women…, 2015).
Bethnahrin Women Protection Forces obecnie to typowe jednostki
milicyjne. Są to oddziały jednolicie umundurowane, stosują wzór munduru
identyczny, jak oddziały kurdyjskie z naszywkami z symbolem oddziałów. Dla
oznaczania pozycji i pojazdów stosują flagę (herb na białym tle). Jest to lekka
piechota na co dzień nie używająca mechanicznych środków transportu.
Struktura oparta jest na jednostkach samoobrony rozlokowanych w
poszczególnych miejscowościach. Mają jednak również zdolność operowania w
większym związku operacyjnym. Jako wojska operacyjne osiągnęły zdolność
bojową na poziomie batalionu piechoty lekkiej, ale batalion nigdy nie działał
jako jednostka operacyjnie samodzielna. Wyposażenie indywidualne jest bardzo
ubogie, tylko część posiada kamizelki kuloodporne czy hełmy, częściej
spotykane są kamizelki taktyczne. Nie mają ujednoliconego obuwia.
Podstawową bronią jest karabinek typu AK-47 (kal. 7,62 mm) w wersjach ze
stałą i składaną kolbą, posiadają też karabiny maszynowe typu PK/PKS. Nie ma
informacji na temat posiadania środków przeciwpancernych, ale niewykluczone,
że jak inne jednostki stosują granatniki typu RPG 7 lub wyrzutnie BGM-71
TOW. Na ich wyposażeniu znajdują się lekkie moździerze piechoty
(prawdopodobnie 60 mm). Broń i amunicję otrzymały głównie z Zachodu10 w
ramach pomocy dla oddziałów kurdyjskich (Stewart, 2017). W skład oddziałów
wchodzą chrześcijanki wszystkich rytów: syryjsko-chaldejsko-asyryjskie,
protestantki, katoliczki, prawosławne oraz Ormianki. Co ciekawe, zdarzają się
też niechrześcijańskie bojowniczki arabskie i kurdyjskie (Huff, 2017).
Szkolenie początkowo prowadzone było przez Kurdyjki. Obecnie
członkinie HSNB same szkolą nowe adeptki, ponadto prowadzą kursy obsługi
broni wśród „cywilnych” kobiet11. HSNB współpracuje z męskimi oddziałami
Chrześcijańskiej Syriackiej Rady Wojskowej (Christian Syriac Military Council –
MFS) i podporządkowane są Syryjskim Siłom Demokratycznym (Syrian
Democratic Forces– SDF) (Sulaivany, 2019). Liderką jest Nisha Gewriye12.
Jednostki te odegrały szczególną rolę w operacjach al-Hawl (jesień 2015
roku) i al-Shaddadi (zwanej też Operacją Wrath of Khabur, początek 2016 r.)
9

Beth Beth Nahrin National Council, MUB – separatystyczna partia dążąca do stworzenia
asyryjskiej/aramejskiej autonomii na ziemiach Beth Nahrain, znana do 2005 roku jako
Mezopotamska Partia Jedności. Początkowo jej członkowie współpracowali ściśle z PKK..
10
Celowo jednak dostarczano głównie broń konstrukcji radzieckiej.
11
https://www.facebook.com/Sutoro.S.S.F/videos/501083027121812/, [dostęp 21.09.2019];
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2349516631990671&id=1646719358
937072, [dostęp 21.09.2019].
12
Często pojawia się też określenie, że jest rzecznikiem prasowym,
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walcząc na pierwszej linii, a także pełniąc role wojsk wsparcia. Największy
splendor osiągnęły walcząc o zdobycie „stolicy” Państwa Islamskiego – Rakki
(Rudaw, 2016). Tam brały udział w systematycznym oczyszczaniu miasta z
oddziałów ISIS (InsideRaqqa…, 2014).
Przed finalnym atakiem wydano oświadczenie, w którym zadeklarowano,
że 6 listopada 2016 roku MFS i HSNB zostali członkami Raqqa Liberation
Campaign „Wrath of the Euphrates” (Kampania Wyzwolenia Rakki „Gniew
Eufratu”), w sojuszu z Kurdami i Arabami z SDF. Jednocześnie walkę z
terroryzmem ISIS uznano za walkę o dalszą egzystencję Syriaków-Asyryjczyków.
Jednocześnie podkreślono, że jest to też walka cywilizacji ze złem, i jako
najstarsza wspólnota chrześcijańska, proszą o wsparcie chrześcijan całego
świata, odwołując się choćby do deklaracji Parlamentu Europejskiego z 12
marca 2015 roku13.
Oddziały HSNB dały się poznać jako zdyscyplinowane i bardzo bitne.
Ich skuteczność wynika także z przeświadczenia bojowników ISIS, że śmierć z
rąk kobiety nie wiedzie ich do obiecanego raju (dżanah), nie gwarantuje należnej
chwały i statusu męczennika (szahid). Ponadto kobiety są dodatkowo
zmotywowane by pokazać, że deprecjacja ich przez islamistów jest
niesprawiedliwa. Jeśli chodzi o motywację kobiet z HSNB do walki z oddziałami
rządowymi, wiązała się ona z przypisywanej reżimowi Baszszara al-Asada
dyskryminacji na tle religijnym. Według Nishy Gewriye w Syrii nie było
wolności religijnej, dochodziło do aresztowań księży za głoszenie wiary.
Podkreślała ona, że reżim syryjski budował meczety z funduszy publicznych, ale
nie budował żadnych kościołów (Huff, 2017). Inną motywacją było dążenie do
odejścia od patriarchalnego społeczeństwa i nadania kobietom praw
politycznych. Zmiany tego typu mogą się dokonać tylko wtedy, gdy kobieca
część społeczeństwa będzie mogła wpływać na politykę. Jak powiedziała jedna z
bojowniczek, „Społeczeństwo teraz wie, że kobieta też może robić to, co mężczyzna. My
obaliłyśmy ideę, że kobieta nadaje się tylko do gotowania i sprzątania” (Barbarani, 2019).
Pojawienie się kobiecych jednostek można ocenić bardzo pozytywnie.
Było to uderzenie w słaby punkt przeciwnika, ideologię ISIS. Porażki z
kobiecymi oddziałami były dla nich poniżające, poddawały pod wątpliwość
boskość ich misji. Oddziały kobiece brały (zwłaszcza w Rakce) udział w
działaniach frontowych, ale i oddelegowanie ich do działań wspierających jest
nieocenione. Zwalania to inne oddziały z tych zadań.
Pozycja kobiet w społeczeństwach Bliskiego Wschodu się zmienia. O ile
chrześcijanki są na nieco dogodniejszej pozycji, o tyle Kurdyjki jako
muzułmanki miały trudniejsze zadanie, a i tak odniosły wielki sukces. Jak
13

Mowa tu o: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie
ostatnich ataków i uprowadzeń dokonanych przez Państwo Islamskie/Daisz na Bliskim
Wschodzie, zwłaszcza wobec Asyryjczyków (2015/2599(RSP)).
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zmienia się rzeczywistość, niech świadczy fakt utworzenia milicji złożonej z
Arabek (Ahmad, 2017). Mało tego, samo ISIS było zmuszone utworzyć kobiece
oddziały (tzw. bataliony Al-Khanssaa) początkowo tylko dla działań
wspierających, ale w sytuacjach kryzysowych używanych również w boju
(Postings, 2018).
Chrześcijanie w Syrii obecnie nie mogą szukać oparcia w reżimie
Baszszara al-Asada, przeciwko któremu walczyli, ani też u Turków, którzy
kwestionują granicę z Syrią i dążą do eliminacji zarówno chrześcijan jak i
sprzymierzonych z nimi Kurdów. Spowodowało to poważne obawy przed
kolejną czystką etniczną chrześcijan, ponownym Sejfo, o czym Syriacy mówią
wprost, oczekując pomocy nie tyle od Rosji, co przede wszystkim od USA.
Dalszy rozwój wydarzeń zadecyduje przyszłości istotnych z geopolitycznego i
kulturowego punktu widzenia kobiecych jednostek wojskowych, oraz o dalszym
losie chrześcijan w Syrii14.
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Christian Syrians in self-defense – Bethnahrin Women Protection Forces
(HSNB)
The purpose of the article is to explain the situation of Christians in Syria and
to present their struggle for survival during the civil war. Particular attention was paid
to the issue of women, and their ways of fighting for their safety were presented. To this
end, the Bethnahrin Women Protection Forces military organization was established,
which also took part in front-line battles against the "Islamic State". Compared to all
other parties of the Syrian conflict, this is a little-known group, and there are no
scientific studies about it. Therefore, current internet sources were used in the analysis.
Key words: Assyrians, Bethnahrin Women Protection Forces, HSNB, ISIS,
Syria, Syriacs.
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POWIATOWA KOMISJA
BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU I JEJ ROLA
W DECYDOWANIU NA POZIOMIE LOKALNYM1

Abstrakt:
W polskim porządku prawnym Powiatowe Komisje Bezpieczeństwa i Porządku
funkcjonują od 2002 roku. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym komisje są
podmiotami obligatoryjnymi powołanymi w celu realizacji zadań starosty w zakresie
zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań
określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzone w ramach projektu ,,Od dialogu do
deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu
decyzyjnego”. Badaniom poddane zostały Powiatowe Komisje Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego oraz udział tych podmiotów w procesie decyzyjnym na poziomie
lokalnym.
Słowa kluczowe: powiat, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, starosta,
bezpieczeństwo lokalne, samorząd terytorialny.

Wprowadzenie
Ważnym aspektem działalności samorządu terytorialnego w obszarze
bezpieczeństwa jest funkcjonowanie na szczeblu powiatu komisji
bezpieczeństwa i porządku. Istniejące przepisy prawne wychodzą naprzeciw
konieczności zarządzania bezpieczeństwem w społeczeństwie obywatelskim
przez wielostronne gremia lokalnych reprezentantów. Obowiązek współpracy w
ramach komisji starosty, radnych, przedstawicieli Policji oraz prokuratury, w
zamyśle ustawodawcy tworzy warunki do zwiększenia skuteczności działań na
1

Artykuł powstał w ramach projektu pt. ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne
jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, finansowanego z dotacji
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG w latach 20182020 (nr DIALOG 0163/2017).
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rzecz bezpieczeństwa oraz uwzględniania potrzeb i zagrożeń sygnalizowanych
przez społeczności lokalne (Funkcjonowanie komisji bezpieczeństwa i porządku,
2008,s. 11-12).
Celem artykułu jest przedstawienie roli Powiatowej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku oraz udziału jej członków w decydowaniu (w
zakresie bezpieczeństwa) na poziomie lokalnym. Na potrzeby niniejszego
artykułu sformułowano szereg pytań badawczych: czym jest bezpieczeństwo i
porządek publiczny?, czym jest Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
oraz jakie posiada kompetencje? kto wchodzi w skład komisji?, czy poszczególni
członkowie komisji mają rzeczywisty wpływ na decyzje, które są przez nią
podejmowane?, czy w komisji dochodzi do sporów i konfliktów pomiędzy jej
członkami? czy dochodzi do konfliktów pomiędzy komisją a organami
samorządowymi? Założeniem wstępnym pracy jest teza, że Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku bierze udział w kształtowaniu polityki
bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na terenie powiatu.
Metodyka badań
W celu sprawdzenia prawdziwości sformułowanego we Wprowadzeniu
założenia oraz odpowiedzi na poszczególne pytania badawcze przeprowadzono
badanie ilościowe, które było realizowane od kwietnia do października 2018
roku. W badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety obejmujący 21 pytań
problemowych oraz 7 pytań metryczkowych. Badanie ankietowe zostało
zrealizowane za pomocą trzech równoległych technik badawczych: ankiety online (CAWI), ankiety papierowej indywidualnej oraz audytoryjnej (PAPI), a także
ankiety telefonicznej (CATI). Ankietę przeprowadzono wśród członków
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego we wszystkich miastach na
prawach powiatu z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawa.
Porządek i bezpieczeństwo jako zadanie publiczne
Bezpieczeństwo jest pojęciem, które podobnie jak wiele innych kategorii
teoretycznych zawartych w naukach społecznych, nie posiada jednej spójnej
definicji. Mnogość ujęć wynika z faktu, iż przedstawiciele poszczególnych
dziedzin nauki definiują bezpieczeństwo w świetle wiedzy i terminologii
właściwej dla swojej dyscypliny. Pomimo takiego stanu rzeczy większość
badaczy jest zgodna, iż bezpieczeństwo jest kategorią bezpośrednio związaną z
człowiekiem i jego egzystencją (Sekściński, 2013,s. 42). Należy jednak dodać, że
rozumienie pojęcia bezpieczeństwa ewoluowało wraz z rozwojem cywilizacji.
Inne podejście do bezpieczeństwa determinowało życie człowieka w czasach
starożytnych, a inne współcześnie (Urban, 2009, s. 12).
W Słowniku języka polskiego termin bezpieczeństwo rozumiany jest jako
stan braku zagrożenia, spokoju i pewności. Jest to stan psychiczny bądź prawny,
w którym jednostka ma poczucie pewności oraz oparcie w drugiej osobie lub
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sprawnie działającym systemie pranym, dzięki którym nie odczuwa strachu
przed rzeczywistością (Filaber, 2016,s. 22). Warto jednak zaznaczyć, że
bezpieczeństwo nie jest stanem stabilnym. Jest to nieustannie zmieniający się
proces, który stanowi nieodłączny element ludzkiego życia. Nie ma zatem
możliwości aby całkowicie wyeliminować sytuację, które stwarzają zagrożenia
(Bronisławska, 2012a,s. 116).
Podejmując rozważania na temat bezpieczeństwa należy również
podkreślić, że termin ten można rozpatrywać pod względem podmiotowym
minimum w trzech kategoriach tj. bezpieczeństwa jednostki, bezpieczeństwa
państwa (narodowego), a także bezpieczeństwa międzynarodowego
(ponadnarodowego) (Misiuk, 2016,s. 78).
Z pojęciem bezpieczeństwo wiąże się również termin ,,bezpieczeństwo
publiczne”. Próby zdefiniowania tego terminu podejmowano już wielokrotnie.
W okresie międzywojennym zajmowali się tym m.in. W Czapiński (zob.
Czapiński 1929a, 1929b) oraz W. Kawka(zob. Kawka 1939). W literaturze
powojennej na temat bezpieczeństwa publicznego wypowiadali się m.in.
Stanisław Kasznica, który wskazał dwie grupy negatywnych zjawisk
zagrażających jednostce i państwu. W pierwszej grupie nalazły się różnorodne,
liczne niebezpieczeństwa jakie zagrażają człowiekowi i państwu w normalnym
funkcjonowaniu: zagrożenia ze strony sił przyrody, zwierząt, roślin, bakterii, ale
także ze strony innych ludzi tj. lekkomyślnych, przestępnych czy wrogich.
Niebezpieczeństwa zagrażające zdrowie, mieniu, życiu społecznemu czy
dobrom materialnym i duchowym. W drugiej grupie autor umieścił zjawiska
dotyczące sfery porządku publicznego tj. tarcia oraz starcia i kolizje jakie
nieustannie wynikają pomiędzy interesem indywidualnym (jednostki) a
zbiorowym (społeczeństwa). S. Kasznica podkreślał, że człowiek dąży do
zaspokojenia własnych potrzeb z reguły kierując się pobudkami egoistycznymi
co negatywnie wpływa na pozostałych członków zbiorowości (społeczeństwa)
(Kasznica, 1947,s. 136-152). W okresie bardziej nam współczesnym warto
również przytoczyć dorobek Edwarda Ury, który uważał, że pod pojęciem
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego należy rozumieć całokształt
urządzeń prawnych, organizacyjnych oraz technicznych, które pozostają w
dyspozycji państwa, a których celem jest zapewnienie trwałości i warunków
rozwoju ustroju oraz ochrona zasad konstytucyjnych ze szczególnym
uwzględnieniem poszanowania prawa (w tym praw obywatelskich) i zasad
współżycia społecznego (Ura, 1988,s. 126).
Współcześnie pojęcie bezpieczeństwa publicznego zostało zdefiniowane
m.in. przez Stanisława Pikulskiego (2000,s. 101), który wskazał, że jest to pewien
pożądany stan rzeczy, który gwarantuje niezakłócone funkcjonowanie urządzeń
publicznych w państwie oraz bezpieczeństwo życia, zdrowia oraz mienia
obywateli.
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Nieco inne podejście przedstawił Marek Mączyński (1998,s. 185), który
wobec nieokreślenia przez przepisy prawne pojęć bezpieczeństwa oraz porządku
publicznego proponuje odejście od próby definiowania niniejszych terminów
powołując się na wiekową tradycję, w której treść tych funkcji władzy publicznej
jest od dawna wiadoma, a także zakorzeniona w społecznej świadomości oraz
intuicyjnie zrozumiała.
W ocenie tego autora, istota bezpieczeństwa oraz porządku publicznego
powinna sprowadzać się do zaspokojenia potrzeb generalnych takich jak:
1) ochrona członków wspólnoty (obywateli) przed niebezpieczeństwami
zewnętrznymi – naturalnymi (kataklizmy, klęski żywiołowe) oraz generowanymi
przez inne jednostki i zbiorowości ludzkie (wojny, konflikty zbrojne),
2) ochrona członków wspólnoty (obywateli) przed niebezpieczeństwami
wewnętrznymi wynikającymi z życia w zbiorowości, poprzez m.in. regulowanie
uzewnętrzniających się napięć międzyludzkich, skuteczną kontrolę dewiacji
społecznych oraz działania prewencyjno-informacyjne,
3) ochrona dóbr materialnych oraz intelektualnych członków wspólnoty
(obywateli), poprzez wymuszanie respektowania prawa własności, a także takie
rozumienie niebezpieczeństw o charakterze ekonomicznym, które rozróżnia
teoretyczne oraz faktyczne zagrożenie wpływów powodujących dobrobyt i
wzrost jakości życia we wspólnocie (Szeląg, 2013,s. 164-165).
W literaturze, na temat bezpieczeństwa oraz porządku publicznego
obszernie wypowiada się również Stanisław Pieprzny. Autor ten w określeniu
pojęcia bezpieczeństwa wyróżnia dwa charakterystyczne elementy – subiektywne
poczucie pewności oraz obiektywny brak zagrożenia. S. Pieprzny wskazuje, iż
abstrakcyjność bezpieczeństwa materializuje się w konfrontacji z realnym
zagrożeniem (Pieprzny, 2008, s. 12). ,,Prawna rodzajowość bezpieczeństwa
związana jest z odniesieniem do chronionych wartości i może mieć charakter:
podmiotowy (np. bezpieczeństwo ludzi, bezpieczeństwo pacjenta),
przedmiotowy (np. bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo
pożarowe, bezpieczeństwo żywności) lub przestrzenny (bezpieczeństwo lokalne,
bezpieczeństwo regionalne, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo
międzynarodowe) i w tej postaci występuje w wielu aktach normatywnych,
począwszy od Konstytucji RP, a na aktach prawa miejscowego skończywszy”
(Osierda, 2014,s. 97).
Podejmując rozważania na temat bezpieczeństwa oraz porządku
publicznego należy wskazać, że utrzymanie tj. ochrona porządku
(bezpieczeństwa) publicznego jest jednym z najstarszych zadań publicznych
(jeżeli nie najstarszym) ściśle związanym z podstawową funkcją władzy
publicznej tj. zapewnieniem bezpieczeństwa. Ochrona bezpieczeństwa
publicznego jest przede wszystkim zadaniem organów administracji państwowej
– centralnej (rządowej) lub lokalnej (samorządowej). (Filaber, 2009,s. 245-247).
Rola państwa w tym zakresie wynika bezpośrednio z przepisów Konstytucji RP,
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tj. art. 5, który stanowi iż ,,Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i
nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i
obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz
zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”
(Dz.U.1997.78.483).
Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
W roku 1998 zapoczątkowano drugą reformę administracji publicznej,
której efektem było wprowadzenie trójstopniowego podziału terytorialnego
państwa i usamorządowienie gmin, powiatów oraz województw.
Przeprowadzone wówczas zmiany ustrojowe zmierzały do umocnienia państwa
demokratycznego oraz społeczeństwa obywatelskiego. Szereg zadań i
kompetencji ze szczebla centralnego został przeniesiony do województw,
powiatów i gmin. Zmiany te miały na celu zapewnienie mieszkańcom większego
wpływu na decyzje podejmowane na poziomie lokalnym (Bronisławska,
2012b,s. 231-232).
Powiat wykonuje wskazane w ustawach zadania publiczne we własnym
imieniu i na własną odpowiedzialność. Podstawowymi przepisami prawnymi
regulującymi funkcjonowanie samorządu powiatowego jest ustawa o
samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U.2019.0.511). Powiat
realizuje określone ustawami zadania publiczne, które mają charakter
ponadgminny m.in. w zakresie: porządku publicznego oraz bezpieczeństwa
obywateli; w tym ochrony przeciwpowodziowej – wyposażenia i utrzymania
powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i
zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz
środowiska. Do zadań publicznych powiatu należy także zapewnienie
wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników
powiatowych służb, inspekcji i straży (Żuber, Dziadkiewicz, 2018,s. 72).
Powiat wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów: Rady
Powiatu oraz Zarządu Powiatu ze starostą jako przewodniczącym. Ten ostatni
mimo, ze nie jest organem posiada ważną funkcję w zakresie kształtowania
bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Jest on kierownikiem
powiatowych służb, inspekcji i straży oraz podmiotem właściwym w zakresie
zarządzania kryzysowego. Jest również przewodniczącym Powiatowej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.
Jednym z podmiotów, właściwym dla kreowania bezpieczeństwa na
poziomie powiatu jest Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, która
ma charakter obligatoryjny tzn. władze powiatu mają ustawowy obowiązek
powołania tego typu podmiotu (art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym).
Komisja została utworzona w celu realizacji zadań starosty, w celu
zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz innych
zadań określonych w ustawach w zakresie bezpieczeństwa i porządku
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publicznego. Odpowiedzialność starosty i samorządu powiatowego za jakość
działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w
powiecie staje się jeszcze bardziej wyraźna po analizie zadań komisji (Urban,
2009,s. 44).
Do zadań Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku należy:
1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na
terenie powiatu;
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i
straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu
zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i
innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych
wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli;
5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa
w pkt 1;
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych
dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa
w pkt 1, 2 i 4;
7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2
i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli (art. 38a pkt 2 Dz.U.2019.0.511).
Większość spośród wymienionych powyżej kompetencji komisji to
zadania opiniodawcze i oceniające. Wyjątek stanowi przygotowywanie projektu
powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli. Przy pracach związanych z przygotowaniem
projektu, a także przy wykonywaniu innych zadań, komisja może
współpracować z przedstawicielami władz lokalnych z gmin znajdujących się na
terenie powiatu oraz ze stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami, związkami
wyznaniowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami (art. 38b pkt 2).
Istotnym uprawnieniem komisji, który został wskazany w ustawie jest
możliwość nadania staroście, który z urzędu jest przewodniczącym komisji
możliwości żądania od policji i innych powiatowych służb inspekcji i straży oraz
powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z
zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, dokumentów oraz informacji o
ich pracy (wyjątek stanowią akta personalne pracowników i funkcjonariuszy,
materiały operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze oraz akta w
indywidualnych sprawach administracyjnych) (Urban, 2009,s. 45).
Skład komisji został określony w ustawie. Oprócz starosty, który
jednocześnie jest przewodniczącym komisji, w jej skład wchodzą także:
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1) dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu;
2) trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się
wiedzą o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się
wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym,
w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji
pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się
zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu;
3) dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego
(miejskiego) Policji, a w przypadku m.st. Warszawy delegowanych przez
Komendanta Stołecznego Policji,
4) Prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego,
5) Powołani przez starostę z głosem doradczym funkcjonariusze i
pracownicy innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz
pracownicy innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z
zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu
(Art. 38a pkt 5).
Starosta jako przewodniczący komisji, w celu wykonania jej zadań może
zażądać od Policji oraz innych powiatowych służb inspekcji i straży, a także od
powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z
zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli
dokumentów i informacji o ich pracy (z wyjątkami określonymi w ustawie)
(Olejniczak-Szałowska, 2009,s. 540).
Na temat Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w obszerny
sposób wypowiedział się Wiesław Kisiel. Autor ten zaznaczył, że w ramach
składu komisji dominującą rolę odgrywa starosta, który dysponuje 50% głosów
(starosta plus trzy osoby delegowane przez starostę) co w praktyce oznacza
rozstrzygający wpływ na tryb pracy komisji. W. Kisiel postuluje, by komisja była
organem doradczym starosty w sprawach bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie powiatu powoływanym jedynie fakultatywnie (obecnie
komisja ma charakter obligatoryjny), w przypadku gdy starosta uzna to za
konieczne. Autor krytycznie ocenia przyznanie komisji inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie przygotowania powiatowego programu zapobiegania
przestępczości oraz wskazał, że wszystkie swe dokumenty i propozycje komisja
powinna kierować wyłącznie do starosty, który następnie przekazywałby je do
Rady Powiatu jako swoje stanowisko.W. Kisiel krytycznie ocenił fakt, iż starosta
jest przewodniczącym komisji skoro organ ten ma przedstawiać staroście swoje
stanowisko. ,,Jeżeli funkcją komisji jest przekazywanie staroście informacji o
problemach i potrzebach powiatu w zakresie porządku i bezpieczeństwa w
powiecie, to jej skład powinien być adekwatny. Z jednej strony niezrozumiały
jest udział radnych, skoro rada ma kontrolować starostę, z drugiej – stosowna
komisja rady powiatu może być dogodnym forum wymiany informacji między
radą i starostą” (Kisiel, 2014, s. 113).
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Mając na względzie uwagi przedstawione przez Wiesława Kisiela warto
przeanalizować jaka jest rzeczywista rola Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w
decydowaniu na poziomie lokalnym.
Rola Komisji bezpieczeństwa i porządku w decydowaniu na poziomie
lokalnym – badania empiryczne
Badania zrealizowano m.in. wśród członków Powiatowych Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ze wszystkich miast na prawach
powiatu z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawa. Łącznie uzyskano
odpowiedzi od 126 respondentów – członków Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku.
Respondentów zapytano również o to na czym w głównej mierze polega
ich uczestnictwo w pracach komisji. Rozkład odpowiedzi został przedstawiony
w tabeli 1.
Tabela 1. Na czym polega uczestnictwo w komisji
Lp.

Rodzaj działań podejmowanych w komisji

1
2

Uczestnictwo w posiedzeniach
Udział w podejmowaniu decyzji o wydaniu opinii
Zgłaszanie problemów grup społecznych, społeczności lokalnej
3
itp.
4
Doradztwo/przygotowanie opinii na temat decyzji, planu itp.
5
Inicjowanie projektów, z którymi występuje komisja
6
Kontakty z organami samorządowymi
Pozyskiwanie informacji o zagadnieniach będących przedmiotem
7
opinii wydawanych przez komisję
8
Przygotowywanie dokumentów
9
Inne
*można było wybrać więcej niż jedna odpowiedź
Źródło: Opracowanie własne.

%
uzyskanych
odpowiedzi
80,2
47,6
27,8
45,2
11,9
11,9
7,1
19,0
0,8

Zdecydowana większość respondentów wskazała, że ich uczestnictwo w
pracach komisji sprowadza się do udziału w posiedzeniach. Kolejno 47,6% w
podejmowaniu
decyzji
o
wydaniu
opinii
oraz
45,2%
w
doradztwie/przygotowaniu opinii na temat decyzji, planu itp. Można zatem
zauważyć, że mniej niż połowa badanych respondentów bierze udział w
podejmowaniu decyzji na temat spraw, do których zostali powołani. W
przypadku podmiotu fakultatywnego jakim jest komisja negatywnie należy
ocenić również informację na temat tego, że tylko 45% ankietowanych brała
udział w doradztwie czy przygotowaniu opinii. Taki stan rzeczy może być
spowodowany m.in. brakiem zaangażowania w prace komisji poszczególnych jej
członków. Informacje zestawione w tabeli 1 warto porównać z wynikami
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dotyczącymi tego co jest przedmiotem spotkań komisji – odpowiedzi
respondentów przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Co jest przedmiotem spotkań komisji
Lp.

% uzyskanych
odpowiedzi

Przedmiot spotkań komisji

Projekty decyzji (uchwał, zarządzeń) organów samorządowych
przedłożone radzie/komisji do zaopiniowania
Plany działań przedłożone przez organ samorządowy w celu ich
2
zaopiniowania przez radę/komisję
3
Sprawozdania z realizacji zadań składane przez organ samorządowy
Sprawy, które rada/komisja chce przedłożyć w formie inicjatywy
4
organowi samorządowemu
Problemy zgłaszane przez środowisko społeczne (mieszkańców, grupy
5
wiekowe, zawodowe, ekspertów itp.)
6
Inne sprawy
*można było wybrać więcej niż jedna odpowiedź
Źródło: Opracowanie własne.
1

49,6
60,0
61,6
38,4
50,4
8,8

Najwięcej z ankietowanych wskazało, że przedmiotem spotkań komisji
jest przyjmowanie sprawozdań składanych przez organ samorządowy tj.
prezydenta miasta – 61,6%. Kolejno było to opiniowanie planów działań
składanych przez organ samorządowy – 60,0%. W tym miejscu warto zauważyć,
że postulaty formułowane przez Wiesława Kisiela są jak najbardziej
uzasadnione. Szczególnie dotyczy to faktu, iż starosta (prezydent miasta na
prawach powiatu) jest przewodniczącym komisji.
Mając na względzie powyższe informacje warto również przywołać
wyniki badań dotyczące tego czy treść opinii komisji bywają przedmiotem
kontrowersji, niezgody, burzliwych dyskusji – rozkład odpowiedzi
respondentów przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Czy treść opinii komisji bywają przedmiotem kontrowersji, niezgody,
burzliwych dyskusji
Lp. Częstotliwość
% uzyskanych odpowiedzi
1
Zawsze
0,0
2
W więcej jak połowie przypadków
3,2
3
W połowie przypadków
1,6
4
W mniej jak połowie przypadków
37,3
5
Nigdy
28,6
6
Trudno powiedzieć
29,4
Źródło: Opracowanie własne.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 3 w komisji praktycznie nie
dochodzi do dysonansów. Spory czy kontrowersje występują sporadycznie – w
mniej jak połowie przypadków – 37,3% bądź nigdy – 28,6%. Niepokojącym jest,
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iż 29,4% respondentów nie była w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
Podobnie jak w przypadku podejmowania decyzji może to wynikać np. z braku
zaangażowania w prace rady lub nieuczestniczenia w jej posiedzeniach. Jak
wynika z dalszych analiz członkowie komisji mają możliwość wypowiadania
odrębnego stanowiska, niż to które prezentuje większość członków – 66,7%
ankietowanych stwierdziło, że jest taka możliwość i takie sytuacje miały miejsce,
a 27,8%, że jest taka możliwość, ale takie sytuacje się nie zdarzały (zob. Tabela
4). Według 62,7% respondentów opinie wydawane przez komisje zawsze są
brane pod uwagę przez organ samorządowy, a według 13,5% w więcej jak
połowie przypadków (zob. Tabela 5).
Tabela 4. Możliwość wypowiadania odrębnego stanowiska od tego, które prezentuje
większość członków
Lp.
% uzyskanych odpowiedzi
1
Tak, jest taka możliwość – zdarzały się takie sytuacje
66,7
2
Tak, jest taka możliwość, ale takie sytuacje się nie
27,8
zdarzały
3
Nie, nie ma takiej możliwości, chociaż zdarza się
0,0
odmienność zdań członków rady
4
Nigdy nie zdarzyła się sytuacja, w której ktoś był
odmiennego zdania niż pozostali członkowie
0,8
rady/komisji
5
Trudno powiedzieć
4,8
Źródło: Opracowanie własne.
Tabela 5. Respektowanie opinii komisji przez organy samorządowe
Lp.
% uzyskanych odpowiedzi
1
Zawsze
62,7
2
W więcej jak połowie przypadków
13,5
3
W połowie przypadków
0,8
4
W mniej jak połowie przypadków
3,2
5
Nigdy
0,8
6
Trudno powiedzieć
19,0
Źródło: Opracowanie własne.

Dodatkowo, dla szerszego zobrazowania zagadnienia, warto również
przytoczyć wyniki dotyczące informacji na temat konfliktów pomiędzy komisją a
organami samorządowymi. Okazuje się, że między komisją a organami
samorządowymi nie występują sytuacje konfliktowe według 94,4%
respondentów. Tylko 5,6% odpowiedziało na zadane pytanie pozytywnie.
Można zatem zauważyć, że w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego nie tylko nie dochodzi do częstych sporów pomiędzy
poszczególnymi członkami komisji, ale także praktycznie w ogóle nie dochodzi
do konfliktów pomiędzy komisją a organami samorządowymi. Taki stan rzeczy
wynika z pozycji prawnej komisji oraz udziału organów samorządowych w jej
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funkcjonowaniu. Komisja jest organem opiniodawczo – doradczym starosty,
który jednocześnie stoi na czele Zarządu Powiatu i go reprezentuje.
Wnioski
Jak wynika z badań ankietowych, przeprowadzonych w ramach projektu
,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik
lokalnego procesu decyzyjnego”, Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego jest podmiotem, którego członkowie mają możliwość
(wpływ) na podejmowanie działań (decyzji) związanych z bezpieczeństwem i
porządkiem publicznym. W głównej mierze owa aktywność sprowadza się do
opiniowania (należy jednak dodać, że nie wszyscy spośród członków biorą
udział w wydawaniu opinii), przygotowywania własnych opinii oraz doradztwa
organom samorządowym. Komisja stanowi swego rodzaju forum wymiany
informacji pomiędzy przedstawicielami poszczególnych podmiotów/instytucji
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na poziomie lokalnym. Jak wynika z
badań, ponad połowa respondentów wskazywała, że przedmiotem posiedzeń
komisji są problemy zgłaszane przez środowisko społeczne (mieszkańców,
grupy wiekowe, zawodowe, ekspertów itp.). Jest to o tyle cenne, iż to właśnie
lokalne problemy najczęściej wpływają na komfort bezpieczeństwa
mieszkańców. Nie sposób jednak nie zauważyć, że duży wpływ na prace komisji
posiada starosta (prezydent miasta na prawach powiatu), który z urzędu pełni
funkcję przewodniczącego. Wydaje się zatem, że postulat formułowany przez
W. Kisiela, iż starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) nie powinien być
z urzędu przewodniczącym komisji byłby jak najbardziej zasadny. W pewien
sposób ogranicza to członków komisji, którzy są podporządkowani
przedstawicielom organów samorządowych. Należy jednak pamiętać, iż w
zamyśle ustawodawcy Komisję Bezpieczeństwa i Porządku tworzy się w celu
realizacji zadań starosty, w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami,
inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywatel. Nie może zatem dziwić, że w praktyce
nie dochodzi do sporów pomiędzy komisją a organami samorządowymi. Rolą
tego podmiotu jest zatem wspieranie oraz konsultowanie decyzji starosty co
sprawia, że komisja ma charakter opiniodawczo-doradczy (pomimo przekazania
jej kompetencji w zakresie przygotowania powiatowego programu zapobiegania
przestępczości, za który i tak de facto odpowiada starosta).
Działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wpływa na
kształtowanie polityki bezpieczeństwa na poziomie powiatu i jest ona jednym z
ważniejszych podmiotów związanych z bezpieczeństwem na poziomie tej
wspólnoty lokalnej.
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District Committee on Security and Public Order and its role in the local
decision-making process
According to Polish legal regulations, the District Committee on Security and
Public Order has been in operation since 2002. According to the law on local selfgovernment, committees are obligatory bodies established to perform the tasks of a
staroste regarding the authority over district services, inspections and guards, as well as
the tasks specified in regulations concerning public order and security. The paper presents
the results of the research carried out as part of the project “From dialogue to
deliberation. Non-public bodies as an (in)active participant in the local decision-making
process.” The research study examines District Committees on Security and Public Order
as well as the participation of these bodies in the decision-making process at a local level.
Key words: District, Committee on Security and Order, Staroste, Local
Security, Local Self-Government.
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Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

MIĘDZY MARATONEM A TERMOPILAMI:
WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 1919-1921

Gdyby Piłsudskiemu i Weygandowi nie
udało się pod Warszawą powstrzymać
triumfalnego marszu Armii Czerwonej,
przyniosłoby to w rezultacie nie tylko
niebezpieczny zwrot w dziejach
chrześcijaństwa, lecz również
fundamentalne zagrożenie całej
zachodniej cywilizacji.
Edgar Vincent D’Abernon1

Abstrakt:
W artykule przedstawiono uwarunkowania geopolityczne i sytuację polityczną
i wojskową w Polsce w pierwszym okresie niepodległości, kiedy trwały zmagania z
bolszewikami, które doprowadziły do przełomowej w dziejach świata bitwy
warszawskiej. Wojna polsko-bolszewicka stanowiła główny element kilkuletnich starań
o uzyskanie zadowalających granic dla odradzającej się po latach niewoli państwowości
polskiej. Była Stanowiła zarazem sposób na skuteczne wyjście z roli pionka w rękach
dyplomacji zachodnich mocarstw, których celem była odbudowa białej Rosji. O
szczególnej roli polskiego zwycięstwa świadczą zarówno ambitne plany podboju
głoszone przez bolszewików, jak i rewolucyjny charakter ideologii wyrażającej się w
słowach: „pokój chatom, wojna pałacom”.
Zwycięska wojna polsko-bolszewicka stanowiła przed 100 laty i stanowi
obecnie ważny punkt odniesienia dla określenia pozycji Polski. Rok 1920 był momentem
narodzin dyskursu dotyczącego „Cudu nad Wisłą” oraz „osiemnastej przełomowej bitwy
w historii świata”. Po dzień dzisiejszy jest omawiana doniosłość skutków wojny
zarówno dla Polski, jak i dla całej Europy i świata. Konflikt polsko-bolszewicki
stanowił bowiem jedną z odsłon zmagań cywilizacji łacińskiej z barbarzyńskim naporem
1

E. V. D’Abernon, brytyjski wicehrabia, polityk, dyplomata i autor Osiemnastej decydującej
bitwy w dziejach świata pod Warszawą 1920 roku (Warszawa 1990).
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ze wschodu. Uniemożliwił on ekspansję zbrodniczej ideologii oraz określił sytuację
geopolityczną Europy Wschodniej poprzez utrwalenie bytu odrodzonej Polski.
Słowa kluczowe: Bitwa Warszawska, bolszewicy,
niepodległość, Polska, wojna polsko-bolszewicka.

Józef

Piłsudski,

„Wielka wojna nie tylko musi pociągnąć za sobą wielkie wstrząsy wewnętrzne w
państwach zwyciężonych, lecz spowoduje na świecie znaczne przeobrażenia społeczne i
ekonomiczne. Polska, wciśnięta między państwa przeżywające głębokie kryzysy wewnętrzne,
rozpocznie wyścig do nowej mety dziejowej, mając przed sobą kilka lat uprzywilejowanych
wyraźnie przez historię”2 - miał mówić komendant Legionów Józef Piłsudski do
Kazimierza Sosnkowskiego. W planach Piłsudskiego odradzająca się Polska
miała stać się ostoją porządku i ładu na wschodzie Europy.
Jak słusznie zauważył późniejszy naczelnik państwa polskiego, wojna
między państwami centralnymi a Ententą osłabiła państwa zaborcze. W obliczu
klęsk na froncie oraz kryzysu wewnętrznego, w carskiej Rosji dojdzie w 1917 r.
do obalenia monarchii i zdobycia władzy przez bolszewików. Trwająca w latach
1918-1922 wojna domowa między nimi a zwolennikami przywrócenia
monarchii, pogłębi wewnętrzny chaos. Z kolei państwo Austro-Węgierskie
ulegnie rozpadowi i przestanie istnieć na przełomie października i listopada
1918 roku. Wreszcie II Rzesza Niemiecka w listopadzie 1918 roku pogrąży się w
rewolucji, która wyda na świat Republikę Weimarską.
Polacy, widząc słabość państw zaborczych, postanowili wybić się na
niepodległość. Polska wracała oficjalnie na mapę polityczną świata w momencie
podpisywania Traktatu Wersalskiego 28 czerwca 1919 roku. Moment ten
uwiecznił m.in. pierwszy ambasador USA w Warszawie Gibson: „Gdy Paderewski
pochylił się, żeby złożyć swój podpis, wyszło słońce i zalało całą salę światłem, a w parku
rozległ się huk wystrzałów armatnich. Samolot przeleciał nad pałacem, a salę wypełnił szum.
Był to odpowiedni moment, żeby stać się przesądnym” (Gibson 2018, s. 156).
Znacznie jednak wcześniej Polacy musieli wszcząć walkę o granice
odradzającego się państwa. W czasie Wielkiej Wojny pojawiały się różne
obietnice rozstrzygnięcia sprawy polskiej, składane zarówno przez państwa
centralne, jak i kraje będące członkami Ententy. Szczególne znaczenie dla
Polaków miały deklaracje poparcia ze strony państw zwycięskich. Zgoda na
powołanie w 1917 r. Komitetu Narodowego Polskiego z Romanem Dmowskim
2

Przytoczona przez Sosnkowskiego wypowiedź miała być wygłoszona podczas pobytu obu
w więzieniu w Magdeburgu. Na skutek odmowy złożenia przysięgi na wierność cesarzowi w
ramach tworzonej Polnische Wehrmacht komendant Piłsudski wraz z towarzyszem broni
spędzili tam okres od lipca 1917 do listopada 1918 roku (Sosnkowski, 2009, s. 60).
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we Francji, jako namiastki polskiego rządu na emigracji, oraz powołanie polskiej
armii na zachodzie pod dowództwem Józefa Hallera stanowiły tego
potwierdzenie. Dodatkowo w styczniu 1918 roku prezydent USA Woodrow
Wilson wydał deklarację zakładającą odbudowę wolnej Polski z dostępem do
morza. Zwycięscy Alianci przelicytowali w ten sposób państwa centralne, które
pozwoliły wprawdzie Józefowi Piłsudskiemu na tworzenie autonomicznych
Legionów Polskich w ramach armii austro-węgierskiej oraz zapowiedziały w
akcie dwóch cesarzy odbudowę Polski, ale pod koniec wojny nie posiadały ani
woli, ani mocy sprawczej aby swe obietnice wypełnić. Polacy popierający
dotychczas różne opcje polityczne, zawarli kompromis, aby wspólnie pracować
dla odbudowy państwa. Postawienie w listopadzie 1918 roku byłego
komendanta Legionów na czele armii oraz państwa jako Tymczasowego
Naczelnika, czyniło z Józefa Piłsudskiego postać pierwszoplanową w
odradzającej się Polsce. Ignacy Paderewski oraz Roman Dmowski odegrali z
kolei kluczową rolę w trakcie Konferencji Wersalskiej, która uznała odbudowę
państwowości polskiej.
Kwestią kluczową było określenie granic odradzającej się Polski. Premier
Francji Georges Clemenceau uważał, że odrodzenie Polski było naprawieniem
jednej z największych krzywd w historii. Jednocześnie przyznawał, że chce
Polaków „mieć na usługi interesów mocarstw sprzymierzonych”. Prezydent Wilson
krytycznie odnosił się do roli jaką przypisywali Alianci odrodzonemu państwu:
„Polacy mieli być użyci do powstrzymania bolszewizmu, osłabienia Niemców, do
równoważenia potęgi Czechów – do wszystkiego na świecie, tylko nie do zbudowania zdrowego
polskiego państwa” (Wilson, 1924, s. 357). Znalazło to odbicie w kształcie polskich
zachodnich granic ustalanych w negocjacjach dyplomatycznych. Na mocy
decyzji wersalskich odradzającej się Polsce przyznano Wielkopolskę oraz
Pomorze Wschodnie bez Gdańska3. Sprawę przynależności Powiśla, Mazur oraz
Górnego Śląska miały rozstrzygnąć plebiscyty. Gdańsk z okolicami miał
stanowić obszar Wolnego Miasta pod zarządem Ligi Narodów4. Rada Najwyższa
Sprzymierzonych określiła również w dniu 8 grudnia 1918 roku tymczasową
linię zasięgu polskiej administracji na wschodzie, która została ustalona na linii
Bugu (Cisek, 2010, s. 9). W ten sposób sprowadzono rolę Polski do bariery
oddzielającej Rosję od Niemiec. Stan tymczasowości miał się utrzymywać do
momentu, kiedy interwencja zbrojna mocarstw w Rosji doprowadzi do obalenia
3

Jak pokazała jednak historia powstania wielkopolskiego decyzja dyplomatyczna
zwycięskich mocarstw musiała być poparta argumentem walki zbrojnej, która pozwoliła
ostatecznie przyłączyć tę prowincję do Polski.
4
Naczelny wódz armii niemieckiej, Hans von Seeckt, komentując przebieg granicy polskoniemieckiej pisał, że „Całe ukształtowanie Polski było tak pomyślane, by na wschodzie
ugruntować siłę wrogą w stosunku do Niemiec” (Centek, 2006, s. 271). Stosunek Niemców
do odradzającej się Polski w sposób wyrazisty i przekonujący przedstawił m.in. Eugeniusz
Kwiatkowski (Wilczyński, 2018).
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reżimu bolszewików i przywróci do władzy siły zachowawcze. Samodzielność
Polaków i odmowa podążania za oczekiwaniami Aliantów przyniesie im w
kolejnych latach opinię elementu niestabilnego i źródła niepokojów.
Polscy politycy i intelektualiści rozumowali słusznie, że żeby przetrwać,
Polska musi być czymś więcej niż limitrofem, lub „obszelmowanym kraikiem
wegetującym w cieniu Niemiec”, jak ujmował to Roman Dmowski
(Borkowski,1990, s.64-66). Punktem wyjścia polskich aspiracji terytorialnych na
wschodzie były granice I Rzeczypospolitej z 1772 roku. W momencie
podpisywania traktatu wersalskiego premier Ignacy Paderewski instruował
szefów placówek dyplomatycznych, że zrzekamy się granic sprzed I rozbioru,
ale chcemy ziem etnograficznie polskich lub posiadających znaczny procent
ludności polskiej (op.cit. s. 63). Janusz Radziwiłł z kolei przekonywał, że
podobnie jak w przypadku Francji, konieczne jest posiadanie przez Polskę
granic politycznych (Alzacja i Lotaryngia) i militarnych (Nadrenia). Dlatego
proponował, aby linia Brody–Baranowicze–Równe–Sarny była granicą
polityczną, a militarną wyznaczały rzeki Dźwina i Dniepr. Tymczasem
Naczelnik Państwa już w końcu 1918 określił aspiracje graniczne na wschodzie
w przybliżeniu na linię drugiego rozbioru i tzw. okopów niemieckich z czasów I
wojny światowej (ibidem, s. 52).
Pojawienie się Polski jako samodzielnego podmiotu realizującego swoją
wizję granic było również wyzwaniem dla obu stron w toczonej w latach 19181922 wojny domowej w Rosji. Biali odrzucali jakikolwiek kompromis z
Polakami w kwestii granic. Czerwoni, którzy walczyli o utrzymanie zdobytej
władzy z wojskami białych oraz siłami interweniujących mocarstw, dążyli do
rozpętania światowej rewolucji proletariackiej. Będąc tworem burżuazyjnego
nacjonalizmu, Polska blokowała bolszewikom możliwość ekspansji w Europie.
Stanisław Bobiński, polski komunista w dniu 1 stycznia 1919 oświadczył, że
„pochód rewolucji” trwa, a Polska i Litwa nabierają szczególnego znaczenia dla
rewolucji międzynarodowej (Zechenter, 2018, s. 6).
Bolszewicy wydali 15 listopada 1917 r. Deklarację praw narodów Rosji, która
dawała narodom prawo do samookreślenia. Dodatkowo, w styczniu 1918 r.,
uznano prawo Polaków do samostanowienia, a w sierpniu anulowano traktaty
rozbiorowe. Jednocześnie powołano Ludowy Komisariat ds. Narodowości, a w
nim polską sekcję narodową. Polska była zatem widziana przez nich nie jako
niepodległe państwo, ale jako przyszły podmiot federacyjny. W momencie
zakończenia wojny światowej bolszewicy rzucili hasło tworzenia władzy
robotników i chłopów. Armia Zachodnia utworzona w ramach Armii
Czerwonej 16 listopada 1918 r. miała w ramach operacji „Cel Wisła” dokonać
„rozpoznania w głąb” po rzekę Bug. W dniu 15 grudnia 1918 r. szef
Komisariatu ds. Narodowości Józef Stalin pisał „przepierzenie między Rosją a
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Niemcami upada, topnieje”5, komentując w ten sposób postępy wojsk, które do
końca roku opanowały znaczną część Białorusi i zbliżały się do Wilna. Armia
bolszewicka chciała dotrzeć do granic sprzed 1914 r. i uniemożliwić zajęcie tych
obszarów przez inne podmioty (Borzęcki, 2012, s. 33). Siły Armii Zachodniej,
które w listopadzie 1918 r. liczyły 10 tys. żołnierzy, a w lutym 1919 r. 49 tys.,
uczyniły z operacji „cel Wisła” rodzaj rewolucyjnego rekonesansu.
Zbliżanie się bolszewików do Wilna spowodowało aktywizację państwa
polskiego. Według statystyk niemieckich z 1916 r. Polacy stanowili w mieście
53% mieszkańców, a w okręgu wileńskim 91% (Ibid., s. 32). Rozpoczęto
negocjacje z Niemcami zabiegając o to, by polskie siły, przepuszczone za zgodą
Naczelnego Dowództwa na Wschodzie (Ober-Ost), mogły obronić miasto.
Jednocześnie szef polskiej dyplomacji Leon Wasilewski wystosował notę do
sowieckiego komisarza spraw zagranicznych Cziczerina. Przestrzegał go przed
inwazją na obszary bezsprzecznie polskie i zapowiadał wystąpienie zbrojne w
obronie Wilna. Brak zgody władz Ober-Ost sprawił, że Polacy z Wileńszczyzny
musieli bronić się sami. Powołali zatem własną jednostkę Samoobrony pod
dowództwem Władysława Wejtki, która oficjalnie została włączona w skład
Armii Polskiej. Walki o miasto trwały w dniach 1-5 stycznia i były de facto
pierwszymi starciami wojny polsko-bolszewickiej. Polacy, po tym jak skończyła
się im amunicja, musieli opuścić miasto. Armia Czerwona próbowała jeszcze
osiągnąć granicę Prus Wschodnich, ale nie mając odpowiednich sił, została
odepchnięta przez Niemców. Ówczesna armia polska, która dopiero się
formowała, liczyła 110 tys. żołnierzy. Poważnym wzmocnieniem dla niej
okazało się przybycie Armii gen. Hallera z Francji, która liczyła 50 tys. dobrze
umundurowanych i wyposażonych żołnierzy. Wydatki na wyekwipowanie i
utrzymanie armii były główną pozycją w budżecie państwowym w 1919 r. i
pochłaniały jego największą część (49%) (Ibidem, s. 39).
Wycofanie Polaków z Wilna zjednoczyło wszystkie stronnictwa
polityczne w nowo powstałym parlamencie odrodzonej Polski. Decyzją Komisji
Spraw Zagranicznych Sejmu z 3 kwietnia 1919 r. uznano, że trzeba bronić się
przed agresją bolszewicką i należy podjąć akcję militarną. W trakcie
przygotowań do operacji wileńskiej w marcu z 1919 r., w rozmowie z Jerzym
Osmołowskim, Piłsudski sugerował konieczność przywrócenia federacyjnego
charakteru państwa. Przekonywał, że inkorporacja Litwy i Białorusi nie
5

Od stycznia do maja 1918 trwała w Finlandii wojna domowa. Ostatecznie fińscy komuniści
zostali pokonani przez Białą Gwardię pod wodzą Carla von Mannerheima. W dniu 9
listopada 1918 r. proklamowano w Berlinie jednocześnie utworzenie republiki (Phillip
Scheidenmann) oraz socjalistycznej republiki (Karl Liebknecht). W dniu 5 stycznia 1919 r.
Komunistyczna Partia Niemiec próbowała nieudanie obalić rząd i przejąć władzę. Bawarska
Republika Rad przetrwała miesiąc (IV-V 1919). Na Węgrzech proklamowano w listopadzie
1918 r. republikę ludową, którą w marcu 1919 r. przekształcono w Węgierską Republikę
Ludową (Borzęcki, Ibid., s. 45-49).
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zadowoliłaby aspiracji narodowych mieszkającej tam niepolskiej ludności
(Osmołowski, rps. akc.6798, s. 522-525). Kiedy wojska polskie wkroczyły do
Wilna 19 kwietnia, strona polska podjęła próbę wciągnięcia Litwy do wspólnej
przebudowy Europy. W kilka dni później wystosowana została odezwa Do
mieszkańców ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, w której pojawiła się
propozycja zbudowania wspólnego państwa. Michał Romer, polityk polskolitewski, podjął w połowie kwietnia rozmowy z Litwinami w Kownie, ale bez
sukcesu (Łossowski 1996, s. 40-41). Piłsudski w rozmowach z prasą zachodnią
mówił, że o przyszłości Wilna winna zadecydować ludność. Uważał, że miasto
ma być łącznikiem, a nie źródłem podziału. Dlatego opowiadał się za
pozostawieniem miasta przy Litwie gdyby doszło do ustanowienia unii
(Piłsudski 1937, s. 78-79). Litwini, którzy z inspiracji niemieckiej rozpoczęli
budowę swej państwowości powołując Radę Państwa zw. Tarybą we wrześniu
1917 roku, odmówili tworzenia związku państwowego z Polską. Powodem
odmowy była obawa przed polonizacją społeczności litewskiej. Na przeszkodzie
miały również stanąć plany reformy rolnej na Litwie zakładające
rozparcelowanie wielkich majątków, głównie należących do Polaków. Litwini
uważali, że wspólne państwo z Polakami może utrudnić, lub wręcz uniemożliwić
ten proces. Brak porozumienia w sprawie federacji doprowadził do konfliktu o
Wilno, które Litwini uznali za stolicę swojego państwa. Nieudana próba
zamachu stanu w Kownie, którą podjęli Polacy w sierpniu 1919 r., nie poprawiła
relacji z Litwą. Dalsze walki na Froncie Litewsko-Białoruskim doprowadziły do
zdobycia przez Polaków Mińska, Bobrujska i Borysowa na przełomie sierpnia i
września (Wyszczelski, 2011). W trakcie kampanii 1919 roku Alianci coraz silniej
naciskali na rząd polski. Państwa Sprzymierzone chciały włączyć armię polską
wraz z tzw. białymi armiami Kołczaka, Judenicza, Denikina oraz siłami
interwencyjnymi mocarstw do operacji mającej na celu obalenie bolszewików
(Borkowski, red., s. 89-90).
W Polsce pojawił się Paul Henrys z grupą kilkuset francuskich oficerów,
których zadaniem było szkolenie polskiej armii (Davies, op.cit. s. 93).
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Aliantów premier Paderewski
zaproponował, że Polacy ruszą na Rosję, a Państwa Sprzymierzone pokryją
koszty wyprawy. Alianci odrzucili tę propozycję i naciskali na koordynację
działań zbrojnych Polaków z rosyjskimi białymi armiami. Próby nawiązania
współpracy między Polakami a białymi generałami zakończyły się fiaskiem.
Anton Denikin uważał, że Piłsudski będzie musiał walczyć u jego boku ze
względu na wrogość wobec bolszewizmu. Dlatego postanowił nie ustępować
wobec oczekiwań polskich jeśli chodzi o kwestie granic i niepodległości. Co
więcej, w liście do Piłsudskiego z dnia 29 listopada 1919 r., Denikin zażądał
ziem na wschód od Bugu w imieniu swojego rządu, stworzenia tam administracji
rosyjskiej oraz prawa wybierania rekruta dla swej armii. Piłsudski skomentował
te żądania udzielając wywiadu pismu Le Petit Parisien: „Rosja jest zaciekle
- 157 -

Łukasik, P., Między Maratonem a Termopilami: wojna polsko-bolszewicka 1919-1921,
Przegląd Geopolityczny, 32, 2020, s. 152-171.

imperialistyczna. Jest to zasadniczy rys jej charakteru (…). Polska stanowi zaporę przeciwko
imperializmowi słowiańskiemu, bez względu na to, czy jest carskie czy bolszewickie”
(Piłsudski, op.cit. s. 65-67).
Podobnie Finowie nie wsparli Nikołaja Judenicza ani jego zwierzchnika
Alekandra Kołczaka, ponieważ odmówiono im uznania niepodległości ich
państwa. Tymczasem z inicjatywy bolszewickiej w Baranowiczach i
Mikaszewicach, rozpoczęły się tajne rozmowy polsko-bolszewickie. W ich
trakcie padła deklaracja o niewspieraniu armii białych przez Polaków, omawiano
kwestie wymiany jeńców oraz działania Czerwonego Krzyża (Wandycz, 1969, s.
137). Bolszewicy próbowali również uzyskać deklarację o rezygnacji z popierania
Semena Petlury. Polacy odmówili jednak rozmów o układzie pokojowym. W
listopadzie 1919 roku parlament polski, ustami przyszłego premiera Leopolda
Skulskiego, podsumował rezultaty zmagań na froncie wschodnim. Stwierdzono
że Polska osiągnęła na wschodzie swój cel. Zawieranie układu z bolszewikami
uznawano za niewskazane, ponieważ to „banda opryszków”, która nie
reprezentuje narodu rosyjskiego, a ewentualny układ pokojowy nie daje
gwarancji dotrzymania jego warunków (Badziak, 2004, s. 107). Postulat
włączenia Grodzieńszczyzny i Wileńsczyzny został poparty przez wszystkie
opcje polityczne. Skulski zapowiadał uznanie Litwy kowieńskiej oraz obdarzenie
Białorusi szeroką autonomią. Niezależnie od tych deklaracji naczelnik państwa
podejmował działania, które miały za zadanie wzmocnić obronność Polski na
wschodzie i pozostawiały otwartymi kwestie planów federacyjnych lub
uwzględniających niepodległość Białorusi oraz Ukrainy.
W październiku 1919 r. wydano dekret o organizacji białoruskiego
wojska, który powoływał oddziały ochotnicze Hassana Konopackiego
(Rdułtowski, 1972). Rozmowy naczelnika Piłsudskiego z Semenem Petlurą w
grudniu 1919 r. w Warszawie kończyły okres rywalizacji polsko-ukraińskiej o
Galicję Wschodnią. Spotkanie przyniosło decyzję o budowie i zaopatrzeniu
armii ukraińskiej. Przeciwnik polityczny Piłsudskiego, Roman Dmowski,
krytykował idee federacyjne oraz popieranie aspiracji narodowych, gdyż - jak
mówił - narody kresowe nie znają kompromisu i dlatego do tej współpracy nie
dojdzie. Ewentualne plany federacyjne komplikowała również postawa ludności
polskiej. Ludność Wileńszczyzny przesłała do Warszawy ponad 1000 petycji,
prosząc o wcielenie Wileńszczyzny do Polski, a w pierwszych wyborach do Rady
Miasta zwycięstwo odniosły partie popierające inkorporację (Cisek, op.cit., s.
62). Aby przekonać Litwinów do idei federacji próbowano posłużyć się
pośrednim argumentem jakim byłoby skłonienie do niej Łotyszy oraz
Estończyków. Na przełomie 1919 i 1920, w ramach tzw. ofensywy zimowej, siły
polskie zdobyły Dyneburg, a następnie przekazały go Łotyszom. Dyplomacja
polska rozpoczęła ofensywę nastawioną na zawarcie układu politycznomilitarnego z władzami w Rydze. Łotysze odrzucili propozycje Polaków, a
następnie zawarli pokój z bolszewikami. W planach polskich było również
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zorganizowanie konferencji w Warszawie i zaproszenie przedstawicielstw
państw bałtyckich dla wypracowania wspólnej polityki wobec Rosji
bolszewickiej. Starania polskiego MSZ zakończyły się jednak niepowodzeniem.
Tymczasem na przełomie 1919 i 1920 doszło do znamiennej zmiany w
polityce mocarstw zachodnich wobec Ententy. Porażka białych armii stawała się
coraz bardziej widoczna, dlatego państwa sprzymierzone, pod naciskiem
premiera brytyjskiego Davida Lloyda George’a, postanowiły zmienić swoją
politykę. W dniu 12 stycznia 1920 r. Alianci ogłosili zakończenie blokady Rosji.
Brytyjczycy zaprosili Rosjan do rozmów mających doprowadzić do zawarcia
układów handlowych. Lloyd George uważał, że wymiana handlowa z Europą
poprawi sytuację gospodarczą Rosję i doprowadzi bolszewików do utraty
poparcia wśród ludzi (Davies, op. cit., s. 23). Bolszewicy przekonani o tym, że
przetrzymali najtrudniejszy moment, wystąpili z propagandową ofensywą
pokojową. W dniu 22 stycznia 1920 r. Rada Komisarzy Ludowych wystosowała
notę do polskiego rządu i polskiego narodu będącą zaproszeniem do rozmów
pokojowych6. Jednocześnie kierownictwo Armii Czerwonej zaprezentowało w
tym samym miesiącu plan ataku na Polskę, który wstępnie planowano na
kwiecień 7. Ostateczna decyzja Lenina zapadła 14 lutego, a termin ofensywy
wyznaczono na 5 maja (Zamoyski, 2009, s. 35). Zmiana nastawienia Aliantów do
bolszewickiej Rosji wywołała rozczarowanie w Polsce. Piłsudski, w lutym 1920
r., w wywiadzie na łamach Echo de Paris, narzekał na pozostawienie przez zachód
Polski samej sobie (Piłsudski, op.cit. s. 145-147). W tym samym czasie pisał do
Leona Wasilewskiego: „My nie możemy latać za zygzakami polityki aliantów. Albo
zawrzemy pokój na serio, albo będziemy bić, bić, bić – aż drzazgi będą leciały” (Wasilewski
1935, s. 219-221).
Jednak sytuacja zarówno kraju jak i armii przedstawiała się tragicznie.
Wprawdzie pomoc z Zachodu w 1919 r. sprawiła, że żywność i leki trafiły do 4
mln Polaków, ale rozmiary pomocy były za małe w stosunku do potrzeb.
Zdaniem ambasadora amerykańskiego Gibsona głównymi problemami Polaków
w styczniu 1920 były wysokie koszty utrzymania, niedobór surowców,
bezrobocie i tyfus. Stan armii przedstawiał się również zatrważająco. We
wrześniu 1919 r. polska armia miała 540 tys. żołnierzy pod bronią, a 230 tys. na
froncie wschodnim. Nowe dwa roczniki powołane zimą 1919-1920 miały
6

Wystosowanie noty do rządu i narodu było próbą wbicia klina pomiędzy Polaków.
Wniosek PPS i PSL o zawarcie pokoju został odrzucony przez większość parlamentarną (
Cisek, op. cit., s. 37).
7
Plany ataku na Polskę odradzali Leninowi polscy komuniści: Feliks Dzierżyński, Julian
Marchlewski i Karol Radek, ale jak to ujął później Trocki „Pragnienie było ojcem myśli”.
Artykuł z 26 I 1920 w Wieczernych Izwiestjach demaskował przypadkowo cele bolszewickie
i zapowiadał, że „tylko zajęcie kraju południowo-zachodniego może pomóc towarzyszom z
Węgier i Niemiec dobić polską szlachtę”. Bolszewicy zamknęli gazetę i dementowali, że
błąd drukarski zmienił zasadnicze znaczenie artykułu ( Borzęcki, op. cit., s. 87).
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zwiększyć stan armii do 175 tys. Już w listopadzie gen. Szeptycki informował o
braku ubrań i butów dla żołnierzy, którzy odmawiają wyjścia na patrole. Trudne
warunki bytowe były powodem rozbojów oraz dezercji. Bolszewicy prowadzili
w strefie przyfrontowej propagandę polityczną pozostawiając przy wycofywaniu
się materiały agitacyjne8. Dla utrzymania armii Polacy zmuszeni byli do
drukowania pieniędzy. Szef sowieckiej dyplomacji Cziczerin przekonywał
Lenina żeby kontynuować politykę propozycji pokojowych, która wsparta
ograniczoną ofensywą doprowadzi do rozkładu polskiej armii. Polacy zwrócili
się do Aliantów o pomoc w sfinansowaniu pełnego umundurowania i
kompletów ekwipunków dla 378 tys. żołnierzy oraz o 2,5 tys. lokomotyw.
Brytyjczycy odmówili Polakom i odesłali do Francuzów. Władze w Paryżu
przekazały Polsce kredyty w wysokości 375 mln na zakup broni. Był to fundusz
skromny w porównaniu do kosztów jakie ponosiły mocarstwa w trakcie
miesięcy wojennych. Największym problemem z zakupami broni była
konieczność ich transportu do Polski przez terytoria często wrogich państw
sąsiednich9.
Przygotowując się do konfrontacji, Polska pracowała jednocześnie nad
swoimi propozycjami pokojowymi względem Rosji. Zakładały one żądanie
wycofania się Armii Czerwonej za linię wyznaczającą granice Rzeczypospolitej z
1772 roku. Bolszewicy mieliby również uznać państwa które powstaną na tym
obszarze w oparciu o zasady samostanowienia. Polacy żądali zaprzestania agitacji
rewolucyjnej oraz wypłatę reparacji (Borzęcki, op.cit. s. 93). Na miejsce
planowanych rozmów Polacy wyznaczyli miasteczko Borysów na linii frontu, ale
Sowieci odrzucili organizację spotkania w tym miejscu, ponieważ utrudniałoby
im to planowaną ofensywę.
Informacje zbierane przez polski wywiad wojskowy potwierdzały, że po
pobiciu Denikina Polska będzie kolejnym celem Armii Czerwonej10.
Przygotowaniem do spodziewanego ataku była próba skrócenia frontu poprzez
uderzenie wyprzedzające. Wojska polskie miały wspomóc Semena Petlurę w
8

Władysław Broniewski, który brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, nazwał te
materiały „najcięższą artylerią”. Jednocześnie z ironią komentował zawartość broszur:
„wszystko jest idealnie równe, idealnie głupie, obmierzłe, stadne, idee twardogłowego
rosyjskiego bolszewika (…) skoro wszyscy mają kosić siano na cóż filozofia” (Broniewski,
1987, s. 95).
9
Międzynarodówka Komunistyczna w marcu 1919 r. rzuciła hasło „Ręce precz od Kraju
Rad”. Sukces tej akcji propagandowej stał się szczególnie widoczny w lipcu i sierpniu 1920
w czasie wojny polsko-bolszewickiej kiedy protesty związków zawodowych przy milczącym
wsparciu rządów uniemożliwiły dostawy broni z Wielkiej Brytanii, Czechosłowacji lub
Rumunii. Obrady Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu) na przełomie lipca i
sierpnia z nadzieją przyglądały się zbliżaniu Rosjan do Warszawy (Davies, op. cit.; por.
także wypowiedź E. Kwiatkowskiego: Wilczyński 2018b, s.178).
10
Lenin na przełomie lutego i marca przesyłam telegramy do Trockiego naciskając na
przerzucanie wojsk z Krymu i wzmacnianie frontu zachodniego (Lenin, 1989, s. 121,136).
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próbie stworzenia państwa ukraińskiego ze stolicą w Kijowie. Ceną za wsparcie
Polaków była rezygnacja Ukraińców z Galicji Wschodniej. Dodatkowym celem
operacji kijowskiej była próba zniszczenia jak największej ilości wojsk
bolszewickich. Według danych polskiego wywiadu wojskowego Armia
Czerwona miała rozkaz bronienia Kijowa do końca. W trakcie ofensywy w
kwietniu Polacy użyli lotnictwa do wykrywania wroga oraz lokalizacji własnych
oddziałów. Szybkie zdobycie Kijowa ułatwił fakt przejścia ponad 11 tys.
Polaków z armii bolszewickiej na stronę polską. Wojska bolszewickie, co było
zaskoczeniem, wycofywały się w większości wypadków bez walki. Bolszewicy
postanowili natychmiast wykorzystać nastroje patriotyczne wywołane zajęciem
Kijowa przez Polaków. Generał Aleksy Brusiłow, carski dowódca z czasów
wojny światowej, wzywał w maju do obrony Rosji. Na przełomie 1919 i 1920 za
gwarancję nietykalności, z dezercji do szeregów armii miało wrócić milion
żołnierzy. Sukces na froncie zachodnim miał zapewnić postawienie na czele
armii Michaiła Tuchaczewskiego, którego Stalin nazywał „demonem wojny
domowej”. Dowódca ten zdobył sławę walcząc z armiami białych. Warunkami
powodzenia ofensywy na Polskę miały być według Stalina: właściwa organizacja
sił, regularne i wystarczające zaopatrzenie, entuzjazm żołnierzy utrzymywany
przez agitatorów oraz usunięcie korupcji i „plugastwa” (Davies, op.cit. s. 40).
Armia Czerwona, która w sierpniu 1920 trafiła na front polski, miała liczyć
około 800 tys. żołnierzy. Miała ona wiele problemów organizacyjnych oraz
brakowało jej broni. Często zdarzało się, że bolszewicy walczyli w mundurach
polskich zrywanych z zabitych żołnierzy lub zabranych jeńcom.
Na zachodzie wyprawa kijowska została odebrana bardzo negatywnie
przez państwa sprzymierzone. Jak zapisał ambasador Gibson (op.cit. s. 258259), utrwaliła ona istniejący brak zrozumienia dla „agresywnych i skłonnych do
kłótni” Polaków. Nie rozumiano dlaczego Piłsudski podjął ofensywę na Kijów
wówczas, a nie wtedy kiedy mógł to zrobić wraz z Denikinem11. Edward Carr,
członek delegacji Rady Ambasadorów w Polsce w 1920 r. sugerował, że Polska
próbuje stworzyć państwo satelickie w ramach swego imperium (Davies, op.cit.
s. 104), wykorzystując Semena Petlurę.
Armia Czerwona przeszła do planowanej ofensywy na odcinku
białoruskim w połowie maja, a na ukraińskim z początkiem czerwca. Zaskoczeni
Polacy próbowali stawić opór, ale Armie Konne Budionnego unikały starcia i
omijały przeciwnika przechodząc na jego tyły. Polskie armie, nie dysponujące
11

Wiktoria kijowska była, co ciekawe, próbą usunięcia Piłsudskiego z funkcji sternika
państwa. Alianci chętnie pozbyliby się Piłsudskiego jako „impertynenta”, który prowadzi
swoją niezależną politykę. W gronie narodowców rozważane były pomysły usunięcia
naczelnika Piłsudskiego poprzez przyznanie mu tytułu królewskiego lub dożywotniej
prezydentury pod warunkiem natychmiastowego objęcia funkcji premiera przez
Dmowskiego oraz jednoczesnym objęciu funkcji ministra wojny przez Kazimierza
Sosnkowskiego (Sosnkowski, 2009, s. 60).
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wystarczającymi odwodami do kontrofensywy lub zagrożone okrążeniem,
zaczęły się wycofywać na zachód unikając rozbicia. Ofensywa bolszewicka
wywołała również ważny efekt psychologiczny. Zatrważające wieści o ataku
wojsk Budionnego na Żytomierz (wycięcie w pień garnizonu i uwolnienie 5 tys.
jeńców wojennych) oraz Berdyczów (spalenie szpitala z 600 rannymi Polakami i
siostrami Czerwonego Krzyża) szerzyły panikę wśród Polaków daleko poza
liniami frontu. Powtarzane pogłoski o brutalnym traktowaniu jeńców przez
bolszewików powodowały dezercje i osłabiały ducha bojowego12. Rosnące
zagrożenie doprowadziło w czerwcu do upadku rządu Leopolda Skulskiego i
utworzenia rządu Władysława Grabskiego. W dniu 1 lipca 1920 roku powołano
również Radę Obrony Państwa, która zleciła generałowi Józefowi Hallerowi
stworzenie Armii Ochotniczej. Odzew na akcję werbunkową był imponujący. W
ciągu miesiąca zebrało się ponad 100 tys. żołnierzy. W samym Lwowie z 70 tys.
mężczyzn zwerbowano blisko 17 tys. (Cisek, op.cit. s. 63). Czynnikiem
mobilizującym, szczególnie polską wieś, miało być przyjęcie ustawy o reformie
rolnej z 1920.
Premier udał się do belgijskiej miejscowości Spa, aby starać się wśród
państw sprzymierzonych uzyskać pomoc militarną oraz dyplomatyczną. W
czasie spotkania 10 lipca premier Grabski musiał zrzec się w imieniu Polski
pretensji do Wilna, Śląska Cieszyńskiego i Galicji Wschodniej w zamian za
ogólnikowe zapewnienie Wielkiej Brytanii o pomocy dostępnymi środkami w
przypadku zagrożenia terytorium Polski13. W trakcie konferencji w Spa Anglicy
oraz Francuzi definitywnie wykluczyli możliwość udzielenia Polsce zbrojnej
pomocy. Następstwem konferencji było przygotowanie propozycji pokojowej
wysłanej do bolszewików, której autorstwo przypisuje się ówczesnemu szefowi
dyplomacji Wielkiej Brytanii Nathanielowi Curzonowi. Nota Curzona, w
rzeczywistości przygotowana na polecenie premiera Lloyda Georga, stanowiła
ofertę natychmiastowego zaprzestania walk i zatrzymania się wojsk Armii
Czerwonej na linii Bugu14. Oficjalnymi kanałami ludowy komisarz spraw
zagranicznych Cziczerin odpowiedział, że jeśli Anglia będzie naciskać Rosję w
sprawie polskiej, to ta odmówi udziału w planowanym układzie handlowym.
Dyplomacja sowiecka zapowiadała, że w sprawie pokoju woli bezpośrednio
rozmawiać z Polakami. Reakcją Polski na wynik posłowania premiera
12

Atmosferę tamtych czasów najlepiej ukazała Janina Chojecka będąc naocznym świadkiem
wydarzeń (Wilczyński 2018a).
13
Na nic zdały się apele ministra Stanisława Patka kierowane do polityków zachodnich:
„Europa śpi spokojnie pod osłoną Polski”, „Francja opuściła Polskę” (Gmurczyk-Wrońska,
2013, s. 177-178).
14
Istnieją, co ciekawe, dwie wersje linia Curzona. W wersji przedstawionej premierowi
Grabskiemu linia przebiegała wzdłuż rzeki Bug i Zbrucz pozostawiając Galicję Wschodnią
po polskiej stronie. W wersji przesłanej do Rosji linia ta biegnie między Przemyślem a
Lwowem. (Davies, op. cit., s. 170-171; Eberhardt, 2018).
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Grabskiego do Spa było obalenie jego rządu. W jego miejsce powołano rząd
ocalenia narodowego z liderem chłopskim Wincentym Witosem.
Wicepremierem został wybrany Ignacy Daszyński. Dyplomacja aliancka w
osobie Lloyda Georga złożyła jeszcze raz propozycję dyplomatom bolszewików
Kamieniewowi i Krasinowi w trakcie spotkania 6 sierpnia 1920. Premier
brytyjski zaproponował 10-dniowy rozejm. Strona sowiecka zażądała redukcji
armii polskiej do 50 tys., przekazanie broni radom żołnierskim i robotniczym w
Polsce, likwidacji przemysłu zbrojeniowego, prawa przejazdu broni i wojska w
zaplombowanych wagonach przez terytorium Polski. Dyplomacja brytyjska
naciskała na Polaków na przyjęcie warunków, ale zostały one jednoznacznie
odrzucone jako niedorzeczne. Minister Eustachy Sapieha odpowiedział
dyplomatom brytyjskim, że Polska będzie walczyła sama jeśli będzie trzeba.
Warto, w tym kulminacyjnym momencie, zwrócić uwagę na postawę
Niemców, którzy mieli świadomość, że wojna polsko-bolszewicka może mieć
dla nich kolosalne znaczenie. U zachodniego sąsiada już rok wcześniej
rozważano atak na Polskę przy wsparciu ze strony bolszewików. Referat
wojskowo-informacyjny raportował o naradzie rządowej w Berlinie z 10 maja
1919 r., która analizowała konsekwencje nałożenia na Niemców zbyt ciężkich
warunków pokojowych. W trakcie spotkania miano rozważać atak na
Wielkopolskę. W świetle raportu Lew Trocki miał obiecać ofensywę na Polskę
dla zabezpieczenia tyłów niemieckich gdyby Berlin chciał wszcząć wojnę
przeciwko Entencie. Ważną informacją było również to, że Niemcy wysłali
oficerski personel techniczny do Rosji (Polak, 1990). Poseł radziecki w Berlinie,
Wiktor Kopp, miał składać dyplomatom Niemiec propozycję wspólnej wojny z
Polską na początku 1920. W kwietniu Niemcy odmówili, ale zapewnili, że w
razie wojny nie przepuszczą wojsk francuskich ani broni dla Polski. Prezydent
Friedrich Ebert ogłosił 20 lipca 1920 neutralność wobec konfliktu i wstrzymał
transfer materiałów wojennych poprzez Niemcy. Niemcy dostrzegali także jak
wielkie znaczenie dla kwestii plebiscytu na Górnym Śląsku miałaby porażka
Polaków (Kaczmarek, 2019, s. 286). Gdy 15 sierpnia 1920 niemiecka gazeta w
Gliwicach ogłosiła zdobycie Warszawy przez bolszewików, tłumy radujących się
Niemców wyległy na ulice z portretami Lenina i Trockiego. Doszło do
oblężenia garnizonu francuskiego w Katowicach oraz ataków na polskie domy i
Polaków, w efekcie czego wybuchło II powstania śląskie. Niemcy liczyli się
również z możliwością przekreślenia traktatu wersalskiego i przywrócenia na
wschodzie granic z 1914 roku. Hans von Seeckt, niemiecki dowódca armii, był
przekonywany w liście z sierpnia 1920 r. przez swego przyjaciela Envera Paszę,
że w Moskwie są ludzie z Trockim gotowi do uznania granic sprzed I WŚ
(Centek, 2006, s. 271). Jedynie poseł niemiecki w Warszawie, Alfred von
Oberndorff, zachęcał do wspólnego frontu polsko-niemieckiego przeciw
bolszewikom, ale był to głos odosobniony.
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Pod koniec lipca podjęto rozmowy, w których Niemcy zaproponowali
bolszewikom nawiązanie stosunków dyplomatycznych, pomoc humanitarną w
postaci dostaw lekarstw i uznanie nienaruszalności granic. Wraz ze zbliżaniem
się Armii Czerwonej do granic Niemiec Polacy coraz bardziej obawiali się
wejścia wojsk niemieckich z Prus Wschodnich (ok. 18 tys. żołnierzy oraz 10 tys.
policji). Z niepokojem przyjmowano informacje spływające np. od polskiego
attaché w Finlandii, że Niemcy wysłali oficerów technicznych do armii
sowieckiej (w tym saperów, telegrafistów, artylerzystów). Niemcy nie
dementowali, że z terenu Prus wschodnich przechodzą do Armii Czerwonej
ochotnicy (niesprawdzone plotki mówiły, że nawet 25% armii bolszewickiej to
Niemcy). Według relacji Tuchaczewskiego zbliżanie się armii do Prus
Wschodnich sprawiło, że „Niemcy kipiały”, a niemieccy komuniści przekraczają
granice by ich wspomóc (Davies, op.cit. s. 140). Faktem jest, że Niemcy dążyli
do nawiązania ścisłej współpracy wojskowo-materiałowej. Pułkownik Wilhelm
Schubert został wysłany do Prus Wschodnich latem by nawiązać kontakt z
Armią Czerwoną. Efektem tego była przekazana lista potrzebnych bolszewikom
towarów, a w listopadzie podpisano układ o dostawie lokomotyw z Niemiec do
Rosji. Jak wykazał rosyjski historyk Igor Bunicz, był to tylko kolejny etap
współpracy Niemców z komunistami, rozpoczętej jeszcze przed przewrotem
bolszewickim (Wilczyński, 2017).
Wycofywanie się Polaków na zachód było w pewnym stopniu sukcesem,
ponieważ unikali oni w ten sposób rozgromienia po otoczeniu przez
bolszewików (Broniewski, op.cit. s. 181). Charles de Gaulle pisał o „wojnie bez
trupów” (Zamoyski, op.cit., s 131). Polacy wycofywali się nie ponosząc dużych
strat, ale ciągłe odwroty w obawie przed otoczeniem lub niewolą nie wpływały
pozytywnie na morale żołnierzy. W trakcie zmagań lipcowo-sierpniowych został
wydany rozkaz, żeby dezerterzy recydywiści byli karani rozstrzelaniem. Również
Rada Obrony Państwa, dla lepszej motywacji do obrony, powołała trybunał,
który miał osądzać przypadki tchórzostwa i unikania walki. Taktyka konnych
armii sowieckich, które unikając walnych bitew omijały przeciwnika i
przechodziły na jego tyły, sprawiły, że przez 6 tygodni Armia Czerwona parła
na zachód. Dowódcy sowieccy nie zatrzymywali się, aby podciągnąć aprowizację
i uzupełnić straty, ponieważ uważali, że da to Polakom czas na przegrupowanie i
umocnienie ich frontu. W efekcie siły sowieckie, osłabione intensywnym
marszem, topniały na skutek maruderstwa oraz dezercji15. Siły sowieckie,
zamiast skupić się na wspólnym natarciu na Warszawę, zostały rozproszone.
Kiedy Armia Konna Budionnego operowała w Galicji Wschodniej, Józef Stalin
15

Rosjanie, wzięci do niewoli polskiej, przyznawali, że wcześniej walczyli u Denikina, a
potem, jako jeńcy, zostali wcieleni do armii sowieckiej. Część z nich poszła na front by nie
cierpieć głodu, który panuje w Rosji. Według D’Abernona (1990, s. 106) ta bezwolna masa
była wiedziona przez „wcielone biesy fanatyzmu” czyli komisarzy politycznych.
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był monitowany przez Lenina o możliwościach niesienia rewolucji na Bałkany16.
Z kolei Tuchaczewski podzielił swoje siły na te, które po przejściu Wisły miały
zaatakować Warszawę od zachodu oraz te, które miały nacierać od wschodu.
Zdaniem Vincenta D’Abernona poważnym błędem bolszewików było nie
docenienie zdolności bojowych Polaków postawionych w sytuacji bez wyjścia.
Aliancka misja złożona z wojskowych i dyplomatów, która przybyła do
Warszawy w lipcu by śledzić rozwój wypadków, rozpoczęła swą obecność od
sondowania możliwości zmiany naczelnego wodza. Bardzo szybko przekonała
się jednak, że Piłsudski, nazywany „nachmurzonym geniuszem”, jest
bezdyskusyjnym autorytetem, a jego usunięcie nie jest możliwe. Piłsudski w
rozmowach z francuskim dowódcą Maximem Weygandem wyrażał
rozczarowanie, że nie przywiózł on żadnych dywizji i przekonywał, że metody
walki typowe dla frontu zachodniego nie sprawdzą się w Polsce. Weygand, po
chłodnym przyjęciu, odmówił proponowanej mu funkcji szefa sztabu. W efekcie
plan bitwy warszawskiej, w tym kontrofensywy znad Wieprza, opracowali Józef
Piłsudski oraz Tadeusz Rozwadowski. Weygand został zaznajomiony z planem i
oficjalnie go poparł, chociaż prywatnie twierdził, że był mu przeciwny. Plan
przejścia znad Wieprza na tyły wojsk bolszewickich z ominięciem ich lewej
flanki był ryzykowny. Piłsudski obawiał się, że siły, które zostały pozostawione
do obrony stolicy, mogą nie wystarczyć. Inspiracją do zrealizowania planu były
informacje spływające z przechwytywanych radiotelegramów sowieckich, które
upewniły Piłsudskiego, że armia Budionnego z południa nie przyjdzie
Tuchaczewskiemu z pomocą. Złamanie szyfrów sowieckich umożliwiło również
dezorientację przeciwnika w kluczowych dla sukcesu ofensywy znad Wieprza
dniach. Polacy zagłuszali sowieckie komunikaty puszczając w eter czytane
fragmenty Pisma Świętego (Nowik, 2005).
Atak na polską stolicę 13 sierpnia Rosjanie podjęli siłami 47 tys.
żołnierzy, 200 dział i 700 karabinów maszynowych (Cisek, op.cit. s. 87).
Przewaga armii rosyjskiej miała polegać na większym doświadczeniu ich
dowódców oraz większej ilości karabinów maszynowych. Polacy wystawili 39
tysięcy żołnierzy, 259 dział i 450 karabinów maszynowych. Po zwycięskiej bitwie
do niewoli trafiło 66 tys. jeńców, a 40 tys., przekroczyło granice z Prusami i
zostało internowanych. Wbrew oczekiwaniom Lenina i zgodnie ze słowami
przestrzegającego go Radka, robotnicy i chłopi nie opowiedzieli się po stronie
rewolucji. Robotnicy utworzyli Radę Obrony Stolicy, na czele której stanął
Tomasz Arciszewski (Davies, op.cit. s.195). Symbolem bitwy warszawskiej stała
się również śmierć kapelana wojska polskiego Ignacego Skorupki, który zginął
zastrzelony pod Ossowem podczas udzielania ostatniego namaszczenia.

16

„Będziemy wojować w nieskończoność (…) Ruszymy w głąb Europy, aby zdobyć świat”
(Babel, 1990, s.106).
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Po latach, Naczelnik Piłsudski, w polemice z Tuchaczewskim,
przedstawił swoją ocenę okoliczności i przyczyn polskiego zwycięstwa
(Piłsudski, 1989; Tuchaczewski, 1989). Piłsudski wytknął Tuchaczewskiemu zły
rachunek sił własnych i przeciwnika, przypominał, że siły polskie podczas
wycofywania się w czerwcu i lipcu poupadały na duchu, ale nie zostały rozbite.
Piłsudski podkreślał, że w odróżnieniu od bolszewików armia polska miała
ochotniczy, a nie przymusowy charakter. Dowódca sił polskich przypomina
również, że podporządkowanie dyrektywom płynącym z Moskwy wpłynęło
negatywnie na decyzje podejmowane przez Tuchaczewskiego.
Według Richarda Pipesa główną winę za klęskę ponosił Lenin, który
postawił przed armią Tuchaczewskiego cele geopolityczne, których realizacja
doprowadziła do rozbicia sił w kluczowym momencie (Pipes, 2007, s. 277). Z
kolei Norman Davies w swej książce „Biały orzeł. Czerwona gwiazda” napisał, że
gdyby Polacy ponieśli porażkę, Zachód zostałby „na poważnie zmobilizowany
przeciw bolszewizmowi” (Ibidem, s. 280).
W lipcu Rosjanie zawarli porozumienie z Litwą. Żołnierze Armii
Czerwonej byli przepuszczani przez teren tego państwa, a wojska litewskie,
wbrew zasadzie neutralności, wkroczyły do Suwałk i Augustowa. Po klęsce w
bitwie warszawskiej Tuchaczewski wycofał się na linie Niemna próbując tam
zorganizować nowe siły i ponowić atak na Warszawę (Wyszczelski, op. cit., s.
339-375). W trakcie wrześniowej bitwy niemeńskiej Polacy obeszli pozycje
bolszewickie przechodząc przez obszar Litwy kowieńskiej i zmusili Rosjan do
ucieczki. Ostatecznie w październiku Polacy i Rosjanie podpisali zawieszenie
broni i rozpoczęli negocjacje pokojowe w stolicy Łotwy Rydze.
Pokój ryski kończący wojnę polsko-bolszewicką w marcu 1921 r. był
„pokojem bez zwycięzcy i zwyciężonego” według słów szefa delegacji
sowieckiej Alfreda Joffe (Borzęcki, op. cit., s. 226). Polacy dążący do realizacji
swojego projektu przebiegu granicy zrezygnowali z planów federacyjnych w
jakiejkolwiek postaci. Bardzo krytycznie wyniki rozmów ocenił Piłsudski. Polacy
dążący do oddzielenia Litwy od Rosji bolszewickiej zażądali dla siebie tzw.
korytarza Grabskiego, ale w zamian musieli zrezygnować z połowy Białorusi i
zaakceptować powołanie sowieckiej Ukrainy. Wojska Semena Petlury i
Stanisława Bułaka-Bałachowicza z błogosławieństwem naczelnika Piłsudskiego
próbowały jeszcze zbrojnie powoływać niezależne Białoruś i Ukrainę, ale próby
te zakończyły się niepowodzeniem. Następstwem pokoju była repatriacja
miliona Polaków. Klauzule dotyczące zwrotu zagrabionych polskich dzieł sztuki
oraz odszkodowań wojennych nie zostały nigdy zrealizowane. Zawarcie pokoju
ryskiego przez wielu było postrzegane jako rozwiązanie nietrwałe. Oświadczenie
Polskiej Partii Komunistycznej mówiło, że porozumienie jako układ między
robotnikami i burżuazją musi runąć. Armia Czerwona trzymała jeszcze długo
znaczącą siłę wojsk przy granicy z Polską przyczyniając się do utrzymywania
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napięcia. Lenin i Trocki wskazywali na kontrrewolucyjny charakter traktatu
ryskiego, który umocnił burżuazyjną Europę.
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 była kolejną z odsłon obrony
cywilizacji europejskiej przed inwazją ze Wschodu. Doniosłość tego wydarzenia
podkreśla fakt, że wojnę i bitwę, które zakończyły na dobre wojnę światową
stoczyła „młoda, źle wyekwipowana i stosunkowo nieliczna Armja Polska pod osobistym
dowództwem swego genialnego Wodza” (D’Abernon, op. cit., s. 9). Już pod koniec
sierpnia 1920 r. w Paryżu można było usłyszeć, że „Polacy uzupełnili historię o
kolejną bitwę nad Marną „i pokonali wrogów cywilizacji” (Gibson, op. cit., s. 280).
D’Abernon pisał w swej książce, że współczesna historia cywilizacji nie zna
ważniejszego wydarzenia, a jednocześnie mniej docenianego niż bitwa
warszawska. Batalie Polaków zestawiał on ze starciami pod Sedanem w 1870 i
nad Marną w 1914, chociaż bitwy te – jak zaznaczał - nie miały wpływu na
zakończenie wojny, ani nie były rywalizacją dwóch cywilizacji jak to było w
przypadku Warszawy w 1920. Dla D’Abernona bitwa ta była starciem cywilizacji
i chrześcijaństwa z ateizmem i barbarzyństwem17.
Zastanawiając się nad porównaniem bitwy warszawskiej do innych
przełomowych bitew historii narzuca się analogia do starcia antycznych Greków
z Persami pod Maratonem i Termopilami. Obie te bitwy były starciami między
miłującymi wolność Ateńczykami reprezentującymi cywilizację zachodnią, a
tyrańską despocją wschodnią. Obie były również pojedynkiem pomiędzy
silniejszym i słabszym przeciwnikiem, który w dodatku walczył w osamotnieniu.
W obu też przypadkach o zwycięstwie zadecydowało rozbicie przeważających
sił przeciwnika (Warszawa-Maraton) oraz determinacja i walka do końca
(Zadwórze18-Termopile).
Zwycięstwo Polaków uniemożliwiło ekspansję zbrodniczej ideologii.
Czynnikiem sprzyjającym sukcesowi bolszewików miało być to, że „Umysły
ludzkie były tak osłabione straszliwym wysiłkiem lat wojennych, iż
przedstawiały łatwy łup dla każdej wywrotowej doktryny” (D’Abernon, op.cit., s.
18). Jako brytyjski ambasador w Berlinie D’Abernon pisał, że w Niemczech w
każdym większym mieście agenci komunistyczni czynili przygotowania do
działania: „przywódcy obrani, lista ofiar przygotowana jako zapowiedź kaźni i mordu”. Po
proklamowaniu w marcu 1919 roku Węgierskiej Republiki Rad, Lenin
telegrafował do Budapesztu zachęcając do stosowania terroru: „Dyktatura
proletariatu zakłada stosowanie bezwzględnie surowej, szybkiej i stanowczej przemocy w celu
17

Zofia Kossak-Szczucka w swej autobiograficznej powieści pt. Pożoga (1990, s. 20),
przytacza przemówienia jednego z bolszewików: „Cara łatwo było zrzucić, ale dopiero
kiedy zrzucimy tego cara, o! (wskazał na niebo) – będziemy panami świata”.
18
Bitwa pod Zadwórzem niedaleko Lwowa została stoczona w sierpniu 1920 roku i
nazywana jest w historiografii „polskimi Termopilami”. Obrońcy w liczbie 330 stoczyli
zacięty bój opóźniając marsz 1 armii Konnej Budionnego na Lwów (Faliński, 1927).
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zdławienia oporu wyzyskiwaczy, kapitalistów i ich sługusów. Kto tego nie zrozumiał, nie jest
rewolucjonistą” (Zechenter, op. cit., s. 48). Węgierscy bolszewicy w odpowiedzi na
odezwę wodza rewolucji powołali Grupy Terroru nazywane chłopcami Lenina. Do
momentu obalenia rządów Beli Kuna w lipcu 1919 r. odpowiadała ona za
najkrwawsze mordy na Węgrzech. Antoni Ferdynand Ossendowski, który
uciekał przed prześladowaniami z Rosji przez Syberię, tak opisywał widziane
przez siebie ofiary czystek bolszewickich w 1920 r.:
„Setki tych trupów, może tysiące - z odrąbanymi głowami i rękami, z oszpeconymi
twarzami i ciałami, na pół spalone, z wyciętymi na piersiach i nogach kawałami skóry, z
wykłutymi oczami i zdruzgotanymi głowami – płynęły na kawałkach kry, szukając dla
siebie mogiły lub obracając się w szalonych wirach pomiędzy lodowatymi bryłami”
(Ossendowski, 2009, s. 52-53). W przededniu bitwy warszawskiej powołano
Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski z siedzibą w Białymstoku z Feliksem
Dzierżyńskim na czele. W swym manifeście komitet wzywał, podobnie jak na
Węgrzech, do przepędzenia kapitalistów i obszarników, zajmowania fabryk i
majątków rolnych. Ustanowiono również trybunały rewolucyjne, które miały
tropić wrogów ludu. Grabieże i chaos wywołany przez bolszewików nie przyniósł
im jednak poparcia ludności (Zechenter, op. cit., s. 51-53). Klęska w bitwie
warszawskiej
zakończyła nieudany
eksperyment
z instalowaniem
komunistycznej władzy w Polsce i uchroniła ludność przed krwawymi
zbrodniami.
Cel, który stawiali przed odradzającą się Polską Józef Piłsudski, Roman
Dmowski czy Ignacy Paderewski, był celem bardzo ambitnym. Wykraczał poza
zmazanie największej krzywdy historii jakim były rozbiory I Rzeczypospolitej.
Sięgał poza plany państw sprzymierzonych chcących uczynić z Polski rodzaj
buforu między Rosją i Niemcami. Polska nie miała być ani „zabawką” w
polityce wielkich mocarstw ani „przepierzeniem”, które topnieje pod naporem
rewolucji bolszewickiej, chcącej połączyć się z rewolucją światową. Polska miała
być decydująca siłą, która przebuduje Europę na wschodzie oraz stanie się
„ostoją porządku i ładu”. Temu służyły wysuwane projekty federacyjne
kierowane wobec sąsiednich narodów oraz ofensywa dyplomatyczna, której
celem było zorganizowanie konferencji w Warszawie dla zbudowania wspólnego
stanowiska wobec Rosji bolszewickiej. Podjęcie wyprawy kijowskiej jako
uderzenia wyprzedzającego, a następnie stoczenie zwycięskiej bitwy
warszawskiej, również służyło temu celowi. Granice które uzyskała Polska w
walkach z bolszewikami utrwalały byt niepodległego państwa i oraz definiowały
sytuację geopolityczną w Europie Wschodniej.
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Between the Marathon and Thermopylae: the Polish-Bolshevik war of
1919-1921
The article presents geopolitical conditions and the political and military
situation in Poland in the first period of independence, when the struggle with the
Bolsheviks continued, leading to the Warsaw Battle, which turned out to be a
breakthrough in the history of the world. The Polish-Bolshevik war was the main
element of several years of efforts to obtain satisfactory borders for the rebirth of Polish
statehood after years of retribution. At the same time, it was a way to effectively exit
the role of a pawn in the hands of diplomacy of Western powers whose goal was to
rebuild white Russia. The ambitious plans for the conquest proclaimed by the Bolsheviks
as well as the revolutionary nature of their ideology testify to the special role of the
Polish victory.
The victorious Polish-Bolshevik war was 100 years ago and is now an
important reference point for determining Poland's position. The year 1920 was the birth
of a discourse regarding "Miracle on the Vistula" and "the eighteenth landmark battle in
world history." To this day, the significance of the effects of war is being discussed, both
from the point of view of Poland, as well as all of Europe and the world. The PolishBolshevik conflict was one of the stages of the struggle of Latin civilization with
barbaric pressure from the east. It prevented the expansion of criminal ideology and
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defined the geopolitical situation of Eastern Europe by consolidating the existence of
reborn Poland.
Key words: District, Committee on Security and Order, Staroste, Local
Security, Local Self-Government.
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Jan Kochanowski, Analiza realizacji polityki zagranicznej

państwa na przykładzie Wielkiej Brytanii czasu II wojny
światowej. Fakty i mity. Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2018, ss. 505, ISBN 978-83-8019-348-2

Wielka Brytania wkraczała w XX wiek jako imperium nad którym „nigdy
nie zachodziło słońce”. Pierwsza wojna światowa potwierdziła, że jest dalej
najważniejszym państwem na świecie jednak pojawiały się już pierwsze
symptomy końca brytyjskiej dominacji. Przełomowe znaczenie dla Wielkiej
Brytanii miały końcowe lata dwudziestolecia międzywojennego oraz druga
wojna światowa. W tym okresie rząd angielski stracił bezpowrotnie palmę
pierwszeństwa na rzecz swoich sojuszników z czasu wojny: Stanów
Zjednoczonych Ameryki i Związku Sowieckiego. Podczas tej wojny imperium
brytyjskie podejmowało wysiłki na arenie międzynarodowej aby utrzymać
istniejący stan rzeczy ale okazało się to niemożliwe. Polityka zagraniczna
prowadzona przez Neville’a Chamberlaina oraz najwybitniejszego męża stanu
tamtego okresu Winstona Churchilla nie mogła przysłonić niekorzystnej dla
Imperium prawdy.
Autor recenzowanej książki postawił przed sobą zadanie
przeanalizowania realizacji polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii podczas II
wojny światowej. Publikacja ta jest podzielona na pięć rozdziałów. Pierwszy
rozdział, wprowadzający, ma charakter teoretyczny i przybliża tematykę
badanego zagadnienia. Wyjaśniono w nim podstawy polityki zagranicznej, jej
specyfikę, oraz rolę i strukturę wywiadu. Osobnym wątkiem w tym rozdziale jest
opisanie złamania kodu Enigmy. Pozwoliło to na odpowiednie reagowanie na
akcje wroga, zmniejszało straty w ludziach i pozwoliło skrócić czas wojny do 6
lat.
Do najważniejszych zadań stojących przed decydentami polityki
zagranicznej należały: istnienie państwa oraz utrzymanie imperium, ochrona
interesów gospodarczych, zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi oraz zachowanie
możliwości wpływu na środowisko międzynarodowe. Zadania te nie były łatwe
do zrealizowania nawet w czasie pokoju.
W rozdziale drugim zostało przedstawione tło historyczne, polityka
rozbrojenia oraz appeasement w latach 1937 – 1939. Rozdział ten jest niezwykle
istotny ponieważ pozwala zrozumieć jakie działania podejmowali politycy
angielscy, które doprowadziły do nowej wojny. Polityka zagraniczna Wielkiej
Brytanii koncentrowała się na trzech zasadniczych celach: balance of power,
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splendidisolation oraz niekwestionowana rola floty. W myśli zasady równowagi
Londyn interweniował w Europie, gdy jedno państwo stawało się zbyt potężne,
co mogło rodzić groźbę wybuchu wojny na kontynencie. Działania polityków
angielskich koncentrowały się na pomocy słabszemu państwu, co miało
doprowadzić do wyrównania sił i pozwalało na zażegnanie potencjalnego
konfliktu. Kongres wiedeński wyznaczył nowy układ sił w Europie, który
obowiązywał aż do 1914 roku. Jednak w ciągu tych stu lat nastąpiły takie
zmiany, że o równowadze nie mogło być mowy. Państwem, który w największej
mierze doprowadziło do zmiany tego układu były Prusy. Pokonanie Francji oraz
powstanie II Rzeszy Niemieckiej było tylko ukoronowaniem tego procesu.
Pokonanie państw sprzymierzonych, a co najważniejsze niezaproszenie delegacji
tych państw do rozmów pozwoliło budować skuteczny mit o narzuceniu
traktatu wersalskiego. Drugim błędem państw alianckich w tym okresie było
izolowanie Rosji Sowieckiej na arenie międzynarodowej. Te dwa państwa same
uważały się za pokrzywdzone przez państwa zachodnie a ich wspólna izolacja
doprowadziła do bardzo ścisłej tajnej współpracy wojskowej w latach 20. XX
wieku. Zdobyta wiedza i doświadczenie oficerów niemieckich została
wykorzystana późniejszym czasie przez Wehrmacht.
Podczas rozmów nad losami Niemiec po I wojnie światowej różnica
zdań pomiędzy Francją a Wielką Brytanią była bardzo wyraźna. Pierwsze
państwo dążyło do maksymalnego osłabienia państwa niemieckiego natomiast
dyplomacja angielska kierowała się zasadą równowagi. Obawiając się
nadmiernego wzrostu potęgi Francji szukała przeciwwagi. W książce zostało
podkreślone, że Wielka Brytania musiała skupić swoją uwagę na problemach
trapiących imperium brytyjskie, a to wymagało stabilności w Europie.
Działania rządu angielskiego w późniejszych latach miały doprowadzić
do uzyskania przez Niemcy należnego im miejsca w Europie jako liczącego się
mocarstwa. Chociaż Hitler w swoich działaniach łamał kolejne postanowienia
traktatu wersalskiego, zarówno rząd angielski, prasa jak i sami obywatele
imperium brytyjskiego usprawiedliwiali III Rzeszę. Niezwykle ważne jest
poznanie całego kontekstu tamtych wydarzeń. Autor podkreśla, że wymóg ten
jest konieczny aby zrozumieć decyzje polityków. Działania rządu Jej Królewskiej
Mości odzwierciedlały oczekiwania społeczeństwa, które nie chciało angażować
się w nową wojnę. Bez tego oczywistego ale jakże ważnego faktu nie zrozumie
się polityki appeasementu. Najbardziej widocznym przykładem nieuznawania
traktatu wersalskiego była remilitaryzacja Nadrenii w 1936 roku. Sprawa
Nadrenii była dla Hitlera testem sprawdzającym, jak się zachowają zachodni
politycy. Zajęcie tego terenu nie było ważne pod względem militarnym ale
społecznym i politycznym. Wódz III Rzeszy wykorzystał pacyfistyczne
nastawienie społeczeństw zachodnich,rozpoczynając marsz w kierunku nowej
wojny. Dużo miejsca poświęcono polityce zagranicznej Neville’a Chamberlaina
w latach 1937- 1939. Najważniejszą dla nazistów kwestią po zajęciu Nadrenii
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było przyłączenie Austrii oraz Czechosłowacji pod pretekstem opieki nad
mieszkającymi tam Niemcami. Anschluss Austrii zwiększył potencjał
gospodarczy III Rzeszy oraz stawiał Czechosłowację w trudnym położeniu.
Wysuwane przez Hitlera coraz to nowe żądania pod adresem praskiego rządu
musiały doprowadzić do kategorycznej odmowy. Wtedy to Francja i Wielka
Brytania postanowiły przejść do działania.
Chciano doprowadzić do
porozumienia bez uciekania się do wojny. Brytyjski premier zdawał sobie sprawę
z tego, że wybuch kolejnej wojny jest przesądzony, ale swoimi działaniami
chciał ją opóźnić na ile było to możliwe. Zdawał sobie sprawę, że Wielka
Brytania jako państwo ale również samo społeczeństwo pod względem
psychicznym nie jest przygotowane do wojny. Podobne antywojenne nastroje
panowały we Francji. Uzyskany pokój w Monachium jest ważnym
wydarzeniem z kilku powodów. Po pierwsze państwa zachodnie nie potrafiły
skutecznie przeciwdziałać. Ich rola sprowadzała się do akceptacji działań
prowadzonych przez Hitlera metodą faktów dokonanych. Premier Chamberlain
kupował niezbędny czas, który był konieczny aby przygotować państwo do
wojny. Z tego samego motywu zostały podjęte decyzje podczas konferencji w
Abbeville 12 września 1939 roku. Postanowiono nie udzielać zbrojnej pomocy
Polsce mimo iż takie były ustalenia sojusznicze. Podczas spotkań w Monachium
popełniono ważny błąd. Nie zaproszono Rosji Sowieckiej, która gwarantowała
niepodległość Czechosłowacji. Izolowanie potężnego mocarstwa jakim było
ZSRR powodowało, że zarówno III Rzesza jak i ZSRR widziały korzyści
wspólnej współpracy aby obalić system wersalski. Było to o tyle istotne, że
Stalin w 1939 roku mógł wybierać pomiędzy układem z państwami zachodnimi
a III Rzeszą. Po zlikwidowaniu Czechosłowacji Hitler swoje żądania wysunął w
kierunku Polski. W tym przypadku reakcja Wielkiej Brytanii była już bardziej
zdecydowana. Rozmowy z bolszewikami dotyczące wspólnego frontu przeciwko
Hitlerowi zakończyły się fiaskiem. Atak III Rzeszy na Polskę stał się faktem
pierwszego września 1939 roku. Warto w tym miejscu zauważyć jedną
interesującą rzecz. Od momentu przejęcia przez Hitlera władzy w państwie, III
Rzesza wysuwała coraz śmielsze propozycje zmiany układu sił w Europie.
Następuje remilitaryzacja Nadrenii- państwa zachodnie nie zareagowały. Austria
zostaje przyłączona do państwa Hitlera- brak adekwatnej reakcji. Wysunięcie
żądań wobec rządu czechosłowackiego- Francja i Wielka Brytania cieszą się, że
zażegnali potencjalny konflikt. W rzeczywistości państwo czechosłowackie
zniknęło z mapy Europy kilka miesięcy później.
Jednak sytuacja się zmienia w momencie gdy zagrożona była Polska.
Ostateczny upadek systemu wersalskiego nie rozpoczął się w 1936 czy 1938 ale
dopiero w momencie gdy Hitler postanawia zaatakować Polskę. To właśnie atak
na Rzeczpospolitą a nie na Austrię czy na Czechosłowację rozpoczął
międzynarodowy konflikt. Okazało się, że istnienie państwa polskiego
stabilizowało sytuację polityczną w tej części Europy. Bez Austrii i
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Czechosłowacji ład wersalski nie załamał się. Stało się to dopiero na początku
września gdy rozpoczęła się wojna niemiecko – polska a od 3 września
rozpoczął się konflikt o charakterze międzynarodowym. W tym miejscu
zaznaczyć, iż Autor uważa, że konflikt przybrał charakter globalny dopiero w
1941 roku. Trudno jednak zgodzić się z taką tezą, skoro przystąpienie do wojny
Wielkiej Brytanii i Francji razem z koloniami i dominiami już oznaczało, że
teatrem działań wojennych będzie nie tylko Europa.
Rozdział III zawiera zarys biograficzny Winstona Churchilla od
momentu narodzin do objęcia przez niego urzędu premiera 10 maja 1940 roku.
Przedstawienie najważniejszych chwil życia, jego wyborów, decyzji, poglądu na
świat jest istotne aby zrozumieć jego działania podczas II wojny światowej.
Działalność wojskowa, polityczna, dziennikarska ukazuje Churchilla jako
człowieka oryginalnego, przekonanego o słuszności swoich działań, a z drugiej
strony nie zawsze znajdującego zrozumienie. Przyszły premier rozumiał
potrzebę uzbrajania kraju na wypadek wojny, dostrzegał ogromną rolę nowego
rodzaju sił zbrojnych czyli lotnictwa. O słuszności tych decyzji przekonali się
decydenci podczas wojny. Zebrane doświadczenie sprawiło, iż był bardzo
spostrzegawczy, trafnie oceniał bieżące wydarzenia polityczne oraz równie
skutecznie przewidywał następne kroki graczy międzynarodowych. Premierem
państwa angielskiego w tym trudnym okresie mogła zostać tylko osoba, która
wymykała się prostym schematom a zarazem nie była kojarzona z polityką
appeasementuprowadzoną przez Chamberlaina. Takim kandydatem mógł być
tylko Winston Churchill.
Czwarty rozdział,najdłuższy a zarazem ostatni, opisuje działalność
Churchilla jako premiera oraz ministra obrony narodowej podczas II wojny
światowej. Churchill objął władze w dniu szczególnym bo 10 maja 1940 roku,
czyli w dniu ataku III Rzeszy na Holandię, Francję i Belgię. Stawał więc u steru
państwa w najcięższych dla narodu angielskiegochwilach. Autor w dużej mierze
skupia się na europejskim teatrze działań wojennych. Kilka dni po ataku
Churchill przybył do Francji, gdzie zetknął się niezbyt korzystnym nastawieniem
głównodowodzących wojskami francuskimi, ufnych w fortyfikacje na linii
Maginota.Co prawda sukcesy Wehrmachtu były znaczne dzięki zastosowaniu
blitzkriegu, to jednak siły obu armii były wyrównane. Liczebność, technologia
oraz sprzęt to nie wszystko. Liczyła się także wola walki, a tej Francuzi nie mieli.
Ewakuacja żołnierzy z Dunkierki była możliwa tylko dzięki postanowieniom
Hitlera. Liczył on na to, że dzięki temu Wielka Brytania, jako ostatnie państwo
nie podbite przez Niemcy zechce rozmawiać o zakończeniu działań wojennych.
Jednak Churchill nie był skłonny do negocjacji. Podczas audycji radiowych czy
przemówień dawał jasno do zrozumienia, że to nie jest zwykła wojna jednego
państwa przeciwko drugiemu. Tym razem stawka była o wiele większa i była nią
wolność. Przedstawione są także działania rządu angielskiego, oraz koncepcje
brytyjskich działań wojennych, założeń oraz sposobów ich realizacji.
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Szczegółowo zostały przedstawione konferencje Wielkiej Trójki, a nacisk
położono na konferencję w Jałcie, z uwagi na doniosłość tych ustaleń. Autor
zmierzył się z mitem Jałty jako miejscem zdrady. Na szczególne wyróżnienie
zasługuje szczegółowe opisanie sprawy polskiej pomiędzy premierem a
Stalinem. Przedstawienie skomplikowanej sytuacji Polski na tle innych działań
podejmowanych przez Churchilla rzuca inne światło na oskarżenia pod adresem
państw zachodnich że „Polska została sprzedana Stalinowi”. Sprawa polska była
bardzo złożona o czym świadczy przytoczona obszerna korespondencja
pomiędzy dwoma przywódcami. Churchill zdawał sobie sprawę z tego, że
rozwiązanie tej sprawy zgodnie z interesem narodu polskiego jest niemożliwe.
Silniejszą stroną w grze o Polskę był Stalin. Najważniejszym atutem była Armia
Czerwona, która oddawała pod władzę Stalina te ziemie, po których
przechodziła. Winston Churchill podjął się trudnego zadania obronienia
niezależności Polski. Jednak zabiegi dyplomatyczne okazały się niewystarczająca
wobec sowieckiej przewagi siły zbrojnej.
W przejrzysty sposób zostało przedstawione zmniejszenie roli Wielkiej
Brytanii na arenie międzynarodowej podczas II wojny światowej. Po pokonaniu
Francji przez III Rzeszę, była ona jedynym krajem zdolnym do walki, który był
w stanie wojny. To ona ponosiła główny ciężar wojny. Jednak z kolejnymi latami
wojny, Wielka Brytania musiała oddać palmę pierwszeństwa na rzecz
sojuszników: USA oraz ZSRR. Przyjaźń angielsko – amerykańska w trakcie
działań wojennych nie była równorzędna. Chociaż II wojna światowa ukazała,
że istnieją dwa mocarstwa globalne, to jednak istniało tylko jedno
supermocarstwo jakim były Stany Zjednoczone. Dostawy wszelkiego rodzaju
sprzętu w ramach Lend – LeaseAct najpierw dla Wielkiej Brytanii później także
dla innych krajów, w tym także ZSRR bardzo wyraźnie to pokazują. Niestety
Autor nie omówił kwestii szerszej pomocy dla Związku Sowieckiego.
Przedstawienie większej ilości danych dotyczących wysyłanych materiałów
pozwoliłoby na pokazanie, że bez pomocy USA wojsko radzieckie nie byłoby w
stanie skutecznie walczyć z Wehrmachtem.
Dużą zaletą publikacji jest to, że przedstawia ona wydarzenia
kontrowersyjne z wielu punktów widzenia. Dzięki temu czytelnik może poznać
jak dane wydarzenie było opisywane na przestrzeni lat, jak się zmieniało
postrzeganie tych wydarzeń. Atutem książki jest wykorzystanie w dużym
zakresie źródeł powstałych w tamtym okresie. Autor nie ograniczył się tylko do
dzieł napisanych przez samego Churchilla ale także wykorzystał prasę oraz
korzystał z dokumentów zamieszczonych na stronach internetowych, z których
Autor w formie przypisów obficie korzystał. Nie zajmował się możliwymi
scenariuszami „co by było gdyby” wychodząc ze słusznego założenia, że nie da
się odtworzyć istniejących wtedy warunków. Można a nawet trzeba analizować
wydarzenia historyczne ale tylko na poziomie poznanych faktów. Wszelkie
działania wykraczające poza to, nie są już analizą tylko subiektywną
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interpretacją. Ilość zmiennych jest ogromna a badacz nie może tych
alternatywnych wersji sprawdzić. Z tego powodu cieszy fakt, że Autor zaniechał
tego typu działań, choć jak sam przyznał coraz częściej pojawiających się także
w polskiej literaturze.
Wielka Brytania wraz z zakończeniem II wojny światowej pod względem
moralnym odniosła zwycięstwo, ale nie można już tego samego powiedzieć jeśli
chodzi o zwycięstwo polityczne. Stało się jasne, że struktura imperium
brytyjskiego wymaga całkowitego przebudowania. Realne możliwości
oddziaływania na politykę międzynarodową uległy zmniejszeniu w miarę coraz
większego angażowania się USA i ZSRR. Lata powojenne miały tylko to
potwierdzić. Pojawiające się w kilku miejscach literówki nie obniżają wartości
merytorycznej publikacji.
Podsumowując, założeniem Autora było wypełnienie luki w literaturze
przedmiotu dotyczącego całościowego opracowania celów polityki zagranicznej
Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej. Z przyjemnością stwierdzam, że
Autor to założenie w całości wypełnił. Publikacja ta zawiera wszelkie potrzebne
elementy aby czytelnik zapoznał się działaniami polityki zagranicznej Wielkiej
Brytanii jednak bez zbytniego wchodzenia w faktografię. Dobór faktów
wykorzystanych w książce wydaje się jak najbardziej trafny z punktu widzenia
celu, jakim jest ukazanie brytyjskiej polityki zagranicznej w najbardziej
realistyczny sposób.
Piotr Nawała
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Piotr Lech Wilczyński, Geografia przemysłu zbrojeniowego
Europy. Wydawca: Polskie Towarzystwo Geopolityczne,
Kraków 2019, ss. 256, ISBN 978-83-9486-263-3

Raport Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) w
Sztokholmie, dotyczący globalnych wydatków na zbrojenie, zawiera wręcz
niewyobrażalne liczby. By lepiej uzmysłowić sobie, jak ważną częścią globalnej
gospodarki jest sektor wojskowy, warto przytoczyć z owego raportu informację,
iż w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszej planety, wydatki na zbrojenia w
roku 2018 wyniosły 239$. Koszty prowadzenia wojny, rozwoju technologii
wojskowych, czy chociażby utrzymanie armii w stanie gotowości, to dziś
ogromne wydatki. Nie jest to jednak cecha charakterystyczna historii
najnowszej. Już Cyceron, wybitny rzymski mówca, powiadał: „Nervus belli
pecunia”- pieniądz jest nerwem wojny. Nie należy się spodziewać
ogólnoświatowego zwrotu społeczeństwa w stronę pacyfizmu, dlatego ważne są
wszelkie badania, mogące przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa
obywateli i zrozumienia zmian na geopolitycznej mapie świata. Recenzowana
książka „Geografia przemysłu zbrojeniowego Europy” niewątpliwie wnosi
ważny wkład w rozwój wąskiej subdyscypliny, należącej do geografii
ekonomicznej i uzupełnia dotychczasową lukę badawczą.
Autor książki, Piotr Lech Wilczyński to geograf i geopolityk. Jest
adiunktem na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W dorobku
naukowym posiada liczne prace i analizy z zakresu geografii gospodarczej,
wojennej, politycznej oraz społecznej. Do jego szerokich zainteresowań
badawczych należy również problematyka konfliktów etnicznych i religijnych
oraz analiza stosunków politycznych i wojskowych. Jest oficerem Wojska
Polskiego, a od 2014 roku nieprzerwanie prezesem Polskiego Towarzystwa
Geopolitycznego.
Recenzentami tekstu są prof.dr hab. Piotr Eberhardt (Instytut Geografii
i P.Z. PAN) oraz prof.dr hab. Zbigniew Długosz (Uniwersytet Pedagogiczny w
Krakowie). Książka została wydana przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne.
Jest w miękkiej oprawie i liczy 256 stron.
Publikacja zawiera dziewięć rozdziałów, z których wszystkie poza
pierwszym, tematycznie odpowiadają przyjętemu powszechnie podziałowi
branży przemysłu zbrojeniowego, co czyni opracowanie bardzo przejrzystym.
Zanim jednak czytelnik zacznie zgłębiać treść poszczególnych rozdziałów, autor
umieścił na początkowych stronach przedmowę. Dzięki temu dowiadujemy się,
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z jaką tematyką zaznajomimy się w kolejnych częściach książki, oraz co było
motywem jej napisania - brak w literaturze obszernej pracy z zakresu geografii
przemysłu zbrojeniowego.
Rozdział pierwszy ma charakter teoretyczny. Autor wskazuje na
przedmiot badań w geografii przemysłu zbrojeniowego, jakim jest
rozmieszczenie zakładów przemysłowych, wyspecjalizowanych w produkcji
uzbrojenia i różnorakich materiałów eksploatacyjnych dla wojska i innych służb
mundurowych. Geografię przemysłu zbrojeniowego Wilczyński klasyfikuje jako
subdyscyplinę geografii przemysłu. Ciekawą częścią tego rozdziału jest
przedstawienie metodyki badań naukowych w geografii przemysłu
zbrojeniowego oraz historii dyscypliny.
W drugim rozdziale autor uważnie przyjrzał się branży zbrojeniowej i jej
związkom z pozostałymi działami gospodarki. Dokonał również charakterystyki
uzbrojenia współczesnych wojsk oraz przedstawił związek pomiędzy rozwojem
technologii a kosztami produkcji w sektorze wojskowym. Dr Wilczyński
uwzględnił również kwestię prywatnych przedsiębiorstw, wskazując największe
korporacje z sektora wojskowego. Geograficzne podejście autora uwidoczniło
się w podrozdziale zatytułowanym „Układy przestrzenne zakładów
zbrojeniowych”. Znajdziemy w nim informację o istotnych kompleksach
zbrojeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Dwa ostatnie
podrozdziały dotyczą globalnego handlu uzbrojeniem oraz kosztów jakie
ponoszą państwa, w związku z zapewnieniem militarnego bezpieczeństwa.
Rozdziały od trzeciego do siódmego, to owoc przeprowadzonej przez
dr. Wilczyńskiego obszernej kwerendy, mającej na celu pozyskanie informacji
związanych z produkcją w Europie odpowiednio: broni strzeleckiej, broni
pancerno-zmechanizowanej, artylerii, okrętów wojennych oraz statków
powietrznych. Treść tych pięciu rozdziałów, to m.in. zaprezentowanie
największych producentów poszczególnych modeli sprzętu wojskowego. Dane
liczbowe przedstawione są tabelarycznie i przy pomocy wykresów, co znacząco
ułatwia odbiór informacji. Celowo pominięto w książce producentów amunicji,
decyzja ta wynikła ze względu na dużą ich liczbę, ponadto zdarza się, że zakłady
te zaliczane są do gałęzi przemysłu chemicznego.
Ósmy rozdział, pt. „Wydobycie surowców strategicznych dla przemysłu
zbrojeniowego”, dotyka problemu zaopatrzenia przemysłu zbrojeniowego
przede wszystkim w rudy żelaza, oraz kluczowe w produkcji surowce
energetyczne. Ponadto dokonano analizy wydobycia rud metali nieżelaznych.
W ostatnim rozdziale autor wskazuje na energetykę, przemysł
petrochemiczny oraz hutnictwo, jako cywilne gałęzie przemysłu wspierające
produkcję zbrojeniową. Informacje o rafineriach i hutach w Europie
zamieszczono w formie tabelarycznej, a rozmieszczenie elektrowni dobrze
obrazuje umieszczona rycina.
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Książka „Geografia przemysłu zbrojeniowego Europy” to pozycja
godna polecenia. Jest napisana przejrzyście i logicznie, z dużą dbałością o
poprawną metodykę. Stanowi bardzo dobry punkt wyjścia dla każdego
zainteresowanego badaniami nad przemysłem zbrojeniowym. O ilości pracy,
jaką autor wykonał w celu napisania książki, świadczy chociażby zamieszczona
na końcowych stronach literatura, licząca ponad dwieście pozycji. Atutem
opracowania są też liczne tabele, szkice kartograficzne oraz zdjęcia, które
pomimo czarnobiałego druku są czytelne i w dobrej jakości. Poza
wymienionymi atutami, publikacja ta stanowi obszerną i aktualną bazę danych
sprzętu wojskowego oraz jego producentów w Europie.
Maciej Kędzierski
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Noty o autorach
Mateusz Bartoszewicz, doktorant Nauk o Polityce na Uniwersytecie
Wrocławskim. Przewodniczący Samorządu Doktorantów UWr. Tytuł licencjata
bezpieczeństwa
narodowego
oraz
tytuł
magistra
bezpieczeństwa
międzynarodowego uzyskał na UWr. Przygotowuje pracę doktorską pt.
„Mechanizmy propagandy politycznej w polskich tygodnikach opinii - analiza
porównawcza". Zainteresowania badawcze: komunikowanie polityczne,
współczesna propaganda i socjotechnika, marketing polityczny, psychologia
społeczna, walka informacyjna.
Grzegorz Baziur, doktor, adiunkt w Instytucie Nauk Humanistycznych i
Społecznych im. Jana Karskiego Małopolskiej Uczelni Państwowej im.
rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Zainteresowania badawcze
dotyczą:stosunków polsko-rosyjskich i polsko-sowieckich w XX-XXI w.,
mechanizmów działania i percepcji społecznej systemów totalitarnych. Członek
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.
Anna Bem, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego
(2016), jej zainteresowania naukowe to bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
handel zagraniczny, akcesja Polski do Unii Europejskiej oraz Brexit.
Jerzy Będźmirowski, profesor, od 1996 roku związany z Akademią Marynarki
Wojennej w Gdyni, której jest absolwentem; w latach 1983-1996 pełnił służbę
na okrętach i w jednostce nadbrzeżnej Marynarki Wojennej; badacz
bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Polski w XX wieku, a
zwłaszcza bezpieczeństwa morskiego; opublikował m.in.: Zarys historii uzbrojenia
wybranych armii europejskich od starożytności do połowy XX wieku (2001);
Interoperacyjność okrętowych sił wsparcia w aspekcie działań połączonych (2005), Morskie
szkolnictwo wojskowe w Polsce jako komponent systemu bezpieczeństwa państwa: od
niepodległości do transformacji ustrojowej (2008), Marynarka Wojenna w polskiej polityce
zagranicznej w latach 1918-1947 (2012). Członek Rady Naukowej Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego.
Dominik Boratyn, absolwent politologii na Uniwersytecie Rzeszowskim
(2018), stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odbył liczne staże i
praktyki m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości, Biurze Rzecznika Praw
Obywatelskich i Parlamencie Europejskim w Brukseli. Współautor podręcznika
dydaktycznego Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia. Asystent w
Uniwersytecie Rzeszowskim.
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Krzysztof Danielewicz, płk rez. dr, uczestnikoperacji związanych ze
zwalczaniem szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości skierowanej
przeciwko SZ RP. W latach 2007, 2008, 2012 odbył trzy tury w ramach misji
ISAF w Afganistanie, w latach 2013–2014 przez jedenaście miesięcy pełnił
służbę w ramach misji szkoleniowej Unii Europejskiej EUTM Mali. Autor
opracowań: Lwowska Ekspozytura Wywiadu. Działalność Ekspozytury nr 5 SG we
Lwowie w latach 1921–1939(2011, 2017), Terroryzm w Afryce. Geneza oraz przebieg
konfliktu w Mali w latach 2012–2014(2016), oraz Państwo Islamskie (ISIS) – Historia
powstania, taktyka działania(2019, red.). Podróżnik oraz autor procedur i szkoleń z
zakresu postępowania na wypadek ataku terrorystycznego. Właściciel firmy i
portalu Security in practice. Współpracownik Przeglądu Geopolitycznego.
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.
Przemysław Łukasik, absolwent historii i stosunków międzynarodowych,
doktor nauk politycznych i adiunkt w Katedrze Badań Obszarowych na
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Badacz historii i zagadnień
geopolitycznych Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, stosunków
amerykańsko-niemieckich i polsko-ukraińskich, a także problemów polityki
historycznej.
Przemysław Mazur, doktor nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Nauk o
Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznegow Krakowie. Wśród jego
zainteresowań naukowych znajdują się: zagadnienia geopolityki, etniczności,
nacjonalizmów, współczesnych problemów tożsamościowych, zwłaszcza
Łemków, Ukraińców i ludów muzułmańskich. Koordynator w Deterrence and
Assurance Academic Alliance przy Dowództwie Strategicznym USA
(USSTRATCOM).
Piotr Nawała, absolwent Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu
Pedagogicznego na kierunku historia, sekretarz redakcji Przeglądu
Geopolitycznego, finalista I i II Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej.
Mirosław Sułek, profesor, Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego - ekonomista, prakseolog,
geopolityk, potęgometryk. Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego; wiceprezes Towarzystwa Naukowego
Prakseologii; współzałożyciel stowarzyszenia Powermetric Research Network;
członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. W 2014 r.
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otrzymał nagrodę "Książka Geopolityczna Roku" za: Potęga państw. Modele i
zastosowania (Rambler, Warszawa 2013). Jest też laureatem Nagrody Naukowej
im. Oskara Żebrowskiego (w 2014 r.).
Bogusław Ślusarczyk, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik
Katedry Makroekonomii i Stosunków Międzynarodowych – ekonomista, badacz
uwarunkowań rozwoju gospodarczego, procesów globalizacji i integracji
gospodarczej, kryzysów gospodarczych. Opublikował m.in.: Międzynarodowa
pozycja konkurencyjna Polski. Teoria i praktyka (2011), Procesy zmian globalizacyjnych w
regionach (2014). Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa
Geopolitycznego.
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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 hipotetycznodedukcyjnej. 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 kluczowychna
język angielski.
5. Proponowane teksty powinny być sporządzone w powszechnie
dostępnych edytorach tekstów (np.Microsoft Word lub OpenOffice). Można je
nadsyłać drogą elektroniczną na elektroniczny adres redakcji (podany na stronie
redakcyjnej). Materiały do publikacji powinny spełniać poniższe kryteria:
a) wielkość czcionki tekstu: 12 pkt, Garamond, czcionka przypisów: 10
pkt,Times New Roman,interlinia: 1,0wiersza, wszystkie marginesy: 2,5 cm;
b) na pierwszej stronie powinno znaleźć się imię i nazwisko autora (autorów)
oraz pełny wyśrodkowany tytuł, który powinien być pogrubiony pisany
kapitalikami; wszystkie śródtytuły w tekście powinny być pogrubione i
wyjustowane do lewej strony oraz mieć wielkość 12 pkt;
c) załączone do tekstu ilustracjepowinny być sporządzone wyłącznie w
kolorystyce czarno-białej lub odcieniach szarości(pismo jest drukowane w
technologii monochromatycznej) a także dozwolone jest dodatkowo nadsyłanie
odpowiedników tych map w kolorze (na stronę internetową);
d) przypisy dolne powinny być ograniczone do niezbędnego minimum przez
zastąpienie odesłaniem do bibliografii, co należy zapisywać w nawiasie okrągłym
z podaniem nazwiska i roku wydania (ewentualnie także numerów stron). Spis
literatury musi zawierać wszystkie pozycje, którepojawiają się w pracy (w tekście,
ilustracjach, tabelach), powinien być przygotowany alfabetycznie, zgodnie z
poniższymi przykładami:artykuł w czasopiśmie:
Kołodziej, M., 2016, Islam we współczesnych Chinach, Przegląd Geopolityczny, 16,
s. 43-58.
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Rozdział w pracy zbiorowej:
Gul-Rechlewicz,V., 2015, Migracje w Europie – szanse i zagrożenia, [w:] T.Z.
Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo Europy. Uwarunkowania społeczne, Polskie
Towarzystwo Geopolityczne, Kraków, s. 55-74.
Publikacja książkowa:
Soroka, P., 2015, Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom
Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Jeżeli w przytaczanym źródle brak nazwiska autora lub redaktora pracy
zbiorowej, na pierwszym miejscu w zapisie bibliograficznym umieszcza się tytuł:
Słownik Wyrazów Obcych, 1997, PWN, Warszawa.
Opisy prac tego samego autora należy uszeregować chronologicznie. Prace tego
samego autora wydane w tym samym roku należy oznaczać dodatkowo
kolejnymi literami alfabetu przy roku wydania (np. 2011a, 2011b).
e) pozycje bibliograficzne pisane cyrylicą piszemy wyłącznie w oryginale.
Autorów prosi się o niedokonywanie samodzielnej transkrypcji ani transliteracji;
6. Na końcu tekstu należy załączyć krótką notę o autorze.
7. Polskie Towarzystwo Geopolityczne jako stowarzyszenie naukowe nie
identyfikuje się z żadnym ugrupowaniem politycznym, ani z żadną ideą
geopolityczną. Wszelkie materiały prezentowane na łamach PG, o ile nie
zaznaczono tego wcześniej, nie mogą być utożsamiane z poglądami redakcji, ani
też nie reprezentują oficjalnego stanowiska Towarzystwa.
8. Przesłanie artykułu, recenzji lub innego materiału (drogą
elektroniczną lub tradycyjną) do redakcji „Przeglądu Geopolitycznego” jest
równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na rzecz wydawcy czasopisma,
chyba, że strony dokonały uprzednio osobnych uzgodnień na piśmie.
9. Autorzy są zobowiązani do złożenia oświadczenia o oryginalności
opracowania i że nie zostało ono złożone w innej redakcji, do określenia wkładu
poszczególnych osób w jego powstanie, do złożenia oświadczenia o
niewystępowaniu konfliktu interesów oraz informacji o źródłach finansowania.
10. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam w
czasopiśmie.
Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego”
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