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Witold J. WILCZYŃSKI  
Polskie Towarzystwo Geopolityczne – oddział terenowy w Krakowie 

ORCID: 0000-0003-0138-1856   

 
 

PIERWSZE UNIWERSYTECKIE STUDIA GEOPOLITYCZNE  
W POLSCE  

(artykuł redakcyjny do 42 numeru Przeglądu 

Geopolitycznego) 

THE FIRST GEOPOLITICAL UNIVERSITY STUDIES  
IN POLAND 

(Issue 42nd of Geopolitical Review editorial article) 

 
 

1 października 2022 r. 

 

Poprzedni artykuł redakcyjny zamieszczony był w tomie 16przed 

ponad sześciu laty, kiedy Przegląd Geopolityczny stał się oficjalnym 

organem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, a odpowiedzialność 

za jego tworzenie przejął zespół redakcyjny sformowany w ramach 

Krakowskiego Oddziału Terenowego PTG1. Pod egidą Towarzystwa 

ukazało się już 27 kolejnych tomów, przy czym zachowana została 

regularność publikacji, pozyskano nowych autorów krajowych i 

zagranicznych, dzięki którym, a także dzięki otrzymanemu wsparciu 

finansowemu od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, możliwe 

było podniesienie jakości i poziomu merytorycznego pisma. Obecnie 

Przegląd Geopolityczny znajduje się na oficjalnych listach czasopism 

naukowych w Polsce oraz we Włoszech. Zespół redakcyjny towarzyszył 

Polskiemu Towarzystwu Geopolitycznemu w jego rozwoju, publikując 

materiały z dorocznych zjazdów i informując o innych formach 

działalności, zwłaszcza zainicjowanej Międzynarodowej Olimpiadzie 

Geopolitycznej, która przyciąga coraz większe zainteresowanie 

studentów polskich i zagranicznych uczelni. Można więc potwierdzić, że 

Przegląd Geopolityczny efektywnie służy idei upowszechniania badań 

                                                
1 W. J. Wilczyński, 2016. Znaczenie geopolityki, Przegląd Geopolityczny, 16, s. 9-14. 
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geopolitycznych, co stanowi pierwszy cel pisma od początku jego 

istnienia.  

Realizacja wspomnianego wyżej pierwszego celu postawionego 

przed Redakcją sprowadza się do redagowania pisma i jego publikacji. 

We wspomnianym artykule redakcyjnym z 2016 roku jest zawarte 

jednak dodatkowe zobowiązanie do instytucjonalizacji geopolityki w 
Polsce.  Już wówczas było wiadomo, że tak sformułowany cel nie będzie 

łatwy do osiągnięcia z uwagi na paradoks obecny w naszym życiu 

społecznym, a zwłaszcza w nauce. Polega on na wielkiej popularności 

geopolityki w bieżącej debacie publicznej i w mediach, przy jej 

jednoczesnej literalnej nieobecności w sferze instytucjonalnej: są 

wprawdzie w Polsce instytucje badawcze i think tanki zajmujące de facto 

geopolityką, ale jedyną instytucją posiadającą słowo geopolityka w 

swojej nazwie pozostaje naukowe stowarzyszenie - Polskie 

Towarzystwo Geopolityczne. Mimo wielkiej popularności tematyki 

geopolitycznej, zwłaszcza w obecnych, niespokojnych  czasach, sama jej 

nazwa w wielu środowiskach akademickich jest nadal postrzegana jako 

niegodna stosowania w kontekście badań naukowych. Liczni 

reprezentanci nauk politycznych uważają geopolitykę za dyscyplinę 

skompromitowaną i zamierającą, natomiast geografowie starają się jej 

unikać, widząc w niej w najlepszym razie „szkodliwy determinizm”, a 

najczęściej podejrzewając ją o podporządkowanie wpływom „tajnych 

służb”. 

Negatywny stosunek dużej części środowisk akademickich do 

geopolityki bardzo utrudnia proces jej instytucjonalizacji. Widać to 

szczególnie wyraźnie na przykładzie prób inicjowania studiów 

geopolitycznych podejmowanych przez członków Polskiego 

Towarzystwa Geopolitycznego na kilku uniwersytetach. Od roku 2016 

próby takie podejmowane były na Uniwersytecie Przyrodniczo-

Humanistycznym w Siedlcach, czy Uniwersytecie Pedagogicznym w 

Krakowie, gdzie daremne okazały się wysiłki zmierzające do 

porozumienia instytutów Geografii i Politologii, które miały wspólnie 

podjąć zadanie uruchomienia studiów geopolitycznych. W obydwu 

instytutach ujawniła się bardzo silna opozycja, która sprawiła, że w 

głosowaniach projekt geopolityczny był odrzucany, mimo istnienia 

kompletu programów i planów studiów opracowanych głównie przez 

prezesa PTG, Piotra Wilczyńskiego. Należy wskazać, że każdorazowe 

utrącenie inicjatywy następowało nie w obliczu siły naukowych 

argumentów, ale bardziej na skutek emocjonalnych wypowiedzi 

sugerujących m.in. związki geopolityki z tzw. faszyzmem i rzekomy brak 
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zainteresowania tematyką geopolityczną w sytuacji zakończenia zimnej 

wojny (bardzo wymowna decydująca wypowiedź jednego z dyrektorów 

z 2016 roku: „po co ta geopolityka, tutaj nie będzie żadnej wojny!”). Mimo 

bardzo dotkliwych i skrajnie niesprawiedliwych działań władz instytutu 

skierowanych przeciwko inicjatorom studiów geopolitycznych, 

zwłaszcza Piotrowi Wilczyńskiemu, w roku 2020, po wymianie władz 

Uniwersytetu i składu Dyrekcji Instytutu Geografii UP, podjęto jeszcze 

jedną próbę zainicjowania studiów, tym razem na kierunku „Geopolityka 

i geostrategia”. Współuczestnikiem projektu i współorganizatorem miał 

być Instytut Nauk o Bezpieczeństwie UP, który wycofał się 

nieoczekiwanie z projektu tuż przed jego finalizacją (na przełomie roku 

2020/2021). Spowodowało to konieczność zmian w programie i 

koncepcji studiów, za które odpowiedzialność w całości przeszła na 

Instytut Geografii. Kluczowe znaczenie miała decyzja Rektora, Prof. 
Piotra Borka, zobowiązująca Dyrekcję Instytutu Geografii do 
uruchomienia studiów na kierunku geopolityka. Wniosek w tej 
sprawie, wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, został 
przesłany do Ministerstwa i po dokonaniu wymaganych 
uzupełnień, został zaakceptowany we wrześniu 2021 roku. Dzięki 
tej decyzji, od 1 października 2022 roku na Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie ruszyły pierwsze w Polsce studia na 
kierunku „Geopolityka”.   

Pomyślne zakończenie trwających sześć lat starań nie oznacza 

jeszcze sukcesu. Teraz konieczne będzie udowodnienie, że wyniki badań 

prowadzonych w poprzednich latach, wskazujące na istnienie 

zapotrzebowania na tego typu studia, nie zostały bynajmniej 

sfałszowane. Uruchomienie studiów nie oznacza też, że wszyscy 

pracownicy Instytutu Geografii i Uniwersytetu Pedagogicznego, którym 

przez tak długi okres udawało się skutecznie blokować inicjatywę, 

zmienili nagle zdanie. Nie należy więc oczekiwać, że ludzie ci teraz 

zaczną angażować się w przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi 

geopolityki na uczelni. Wciąż nie brakuje opinii, że nowy kierunek 

studiów ograniczy nabór na kierunki wcześniej funkcjonujące w 

Instytucie, jak i na kierunki zbliżone tematycznie do geopolityki w 

innych instytutach (np. w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie, który z 

inicjatywy wycofał się tuż przed jej finalizacją, powodując poważny 

kryzys w trakcie realizacji projektu). Nie komentując tego rodzaju opinii, 

które wyrażają być może uzasadnione lęki pewnych osób przed 

koniecznością poszerzenia własnych kompetencji, należy pogratulować 

Rektorowi Uniwersytetu Pedagogicznego i Dyrekcji Instytutu Geografii 
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odważnej i udanej inicjatywy. Mamy też nadzieję, że realizacja studiów 

geopolitycznych okaże się zadaniem na miarę sił i możliwości kadry, jaką 

dysponuje Instytut Geografii, i jaką będzie dysponował w kolejnych 

latach, kiedy na studiach pojawią się kolejne roczniki słuchaczy. 

Zapewne będzie ich coraz więcej także dlatego, że wydarzenia na scenie 

międzynarodowej nabierają tempa i zwiększa się ich intensywność w 

konsekwencji wciąż trwającej, krwawej wojny na Ukrainie. Polska w 

coraz większym stopniu potrzebować będzie obywateli kompetentnych 

w najważniejszych dla przetrwania i rozwoju sprawach Polski i świata, 

obywateli świadomych geopolitycznie, uodpornionych na liczne 

przejawy trwającej w mediach, a zwłaszcza w Internecie, wojny 

informacyjnej.   

Chcąc zainteresować członków Polskiego Towarzystwa 

Geopolitycznego pierwszymi w Polsce (a drugimi w Europie Wschodniej 

po Uniwersytecie Karola w Pradze) studiami geopolitycznymi, poniżej 

zamieszczamy treść jednego z ogłoszeń dla kandydatów na studia, jakie 

wykorzystywano w trakcie kampanii promocyjnej:   

 
Pierwsze w Polsce studia na kierunku „Geopolityka” 
Osoby znające zasady gry w szachy wiedzą, że w tej szlachetnej 

rywalizacji konieczne jest opanowanie figurami pól, pozwalających na 
uzyskanie przewagi. Chodzi o to, by przeciwnika zaatakować, zmusić do 
wycofania, i ostatecznie pokonać jego "jednostkę dowodzenia”, której rolę 
pełni szachowy król. Nie wszystkie pola szachownicy są dla grających 
jednakowo ważne. Niektóre mają strategiczne znaczenie dla 
przeprowadzenia skutecznego ataku, podczas gdy innych należy bronić, by 
udaremnić wrogie zamysły przeciwnika. Zbigniew Brzeziński w swojej 
słynnej książce „Wielka Szachownica” założył, że polem rywalizacji 
analogicznym do szachownicy jest mapa ukazująca układ regionów i miejsc, 
wśród których znajdują się miejsca i regiony o znaczeniu strategicznym. 
„Stanowią one przedmiot konfliktów między graczami, starającymi 
się zdobyć nad nimi kontrolę przy pomocy odpowiednich figur i 
manewrów. O znaczeniu tych strategicznych lokalizacji […] decyduje 
obecność różnorodnych zasobów, skupisk ludności, baz wojskowych, a 
przede wszystkim ich lokalizacja w stosunku do linii 
komunikacyjnych, tras przewozowych lub szlaków masowych 
migracji.” To z tego powodu od wielu dekad zachodnie mocarstwa strzegą 
ustalonego porządku w krajach położonych wokół bogatej w ropę i gaz Zatoki 
Perskiej, a rywalizująca z nimi Rosja umacnia swoją obecność w sąsiedniej 
Syrii. Morze Bałtyckie, z pozoru mało znaczący akwen, uzyskało znaczenie 
strategiczne wówczas, gdy Rosja i Niemcy postanowiły na jego dnie położyć 
wielki gazociąg transportujący syberyjski gaz do Europy z pominięciem 
Ukrainy i Polski. Tereny położone wzdłuż wschodniej granicy Polski również 
nie znalazłyby się na czołówkach światowych mediów, gdyby nie byłaby to 
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granica oddzielająca od siebie strefy wpływów rywalizujących mocarstw i 
gdyby nie przebiegał tamtędy ważny szlak migracyjny z Bliskiego Wschodu 
do Europy. Od tego, co dzieje się w tych strategicznych miejscach zależy 
bezpieczeństwo społeczeństw i ich sytuacja ekonomiczna (np. ceny energii), a 
także zmiany w globalnym układzie sił politycznych i gospodarczych. 
Dyscypliną badającą wpływ geograficznych czynników na przebieg i wyniki 
politycznych rywalizacji o wpływy, zasoby i kontrolę nad ważnymi szlakami, 
jest geopolityka. Bez jej opanowania, „bez zrozumienia zależności 
istniejących między obiektami i polami geopolitycznej szachownicy, 
wszelkie wyobrażenia o współczesnym świecie będą ułomne, co 
powodować będzie nieporozumienia w debacie publicznej i błędy w 
życiu politycznym, prowadząc do zaburzeń w stosunkach 
międzynarodowych.”2 

W tych okolicznościach, JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w 
Krakowie, prof. Piotr Borek podjął w 2021 roku decyzję o uruchomieniu 
nowego kierunku studiów. Studia na kierunku „Geopolityka” rozpoczną 
się od roku akademickiego 2022/2023 w Instytucie Geografii UP w 
Krakowie. 

                                                
2 Cytaty pochodzą z Przedmowy do książki W. Wilczyńskiego „Regiony świata. Geografia i 

geopolityka” (Kraków 2021, s. 17). 
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BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY WSCHODNIEJ  
W SYTUACJI WOJNY NA UKRAINIE 

SECURITY OF EASTERN EUROPEAN COUNTRIES  
IN THE CONTEXT OF THE WAR IN UKRAINE  

 
 
Abstract: 
 The Russian government's drive to expand its sphere of influence into 
countries that were part of the Russian empire in the past, poses a threat to most 
Eastern European countries. This is particularly true for the countries that are within 
the sphere of influence of the ongoing war in Ukraine, triggered by the invasion of the 
Russian army. 
 The subject of this paper is the political and military situation in Eastern 
Europe, shaped in the wake of the Russian Federation's military aggression against 
Ukraine. The purpose of the study is to present the security policy of selected countries 
- members of NATO, which seek to systematically increase the military potential of the 
Alliance forces on their territory. The research problem was expressed in the form of 
the following question: how do the selected countries implement defense preparations 
and what NATO forces are involved, with particular emphasis on the role of the US? To 
solve the research problem, the analysis of the Polish Institute of International Affairs 
(PISM), the comments of the Center for Eastern Studies (OSW) and the publications of 
the Defence24 portal were mainly used.  
  
Keywords: Eastern Europe, international security, NATO's eastern flank, Russian-
Ukrainian war. 
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Agresja militarna Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jest 
ewenementem w powojennej historii Europy. Swoją skalą poruszyła cały 
świat, a w sytuacji zagrożenia znalazły się kraje Europy Wschodniej, 
będące w przeszłości w składzie lub w strefie wpływów Związku 
Radzieckiego. Przywódcy rosyjscy w wielu wystąpieniach wyrażali wolę 
odtworzenia wielkomocarstwowej Rosji, podczas gdy państwa byłego 
ZSRR i bloku wschodniego związały się z Unią Europejską i NATO, 
zacieśniając współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Państwa te starają 
się wzmacniać swoje bezpieczeństwo militarne poprzez samodzielne 
działania oraz wspólnie z sojusznikami, przyjmując i udostępniając 
swoje bazy dla sił wzmocnienia NATO oraz realizując polityczno-
wojskowe wsparcie dla Ukrainy. Z kolei USA i NATO podjęły polityczne, 
militarne i gospodarcze kroki celem wsparcia państw wschodniej flanki, 
które uwiarygodniły potęgę Sojuszu oraz możliwości amerykańskiej 
administracji i wojska. Dzięki kolektywnym decyzjom szczególnie 
wzmocnione zostały państwa bałtyckie – najmniejsze i najbardziej 
narażone na rosyjską agresję.  

 
Sytuacja w krajach bałtyckich i w Mołdawii 

Poszerzenie Unii Europejskiej i struktur NATO o nowe kraje: 
Litwę, Łotwę i Estonię, oznaczało powrót na te obszary struktur 
reprezentujących zachodnią cywilizację. Osłabiona po rozpadzie ZSRR 
Rosja, w dążeniu do odbudowy dawnej potęgi, nie zamierzała jednak 
akceptować tej zmiany bez zastrzeżeń. Wyrazem jej dążeń są polityczne i 
militarne działania prowadzone w państwach Europy Wschodniej, 
przeciwko którym Kreml od dawna prowadzi wojnę informacyjną. 
Dotyczy to w szczególności państw nadbałtyckich, które traktowano w 
Moskwie jako byłe republiki radzieckie (Прибалтика), posiadające 
liczne mniejszości rosyjskie wykorzystywane w walce informacyjnej i w 
działaniach politycznych. W stosunku do 6 milionów obywateli tych 
państw, obecność 1 miliona Rosjan pozostawia znaczną przestrzeń dla 
prorosyjskich kampanii (Olech, 2022). Wzbudziły one uzasadniony 
niepokój zarówno w Waszyngtonie jak i w Brukseli, czego konsekwencją 
była organizacja wielonarodowych ćwiczeń wojskowych i ustanowienie 
baz wojsk sojuszniczych.  

Poczucie bezpieczeństwa Litwy, Łotwy i Estonii związane z 
przynależnością do NATO i UE zostało już w 2015 r. osłabione na skutek 
rosyjskiej agresji na Ukrainę i aneksji Krymu. Władze państw 
nadbałtyckich uznały, że prowadzona przez Rosję agresywna polityka z 
wykorzystaniem różnych form nacisku, może doprowadzić do działań 
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dywersyjnych. Uzasadnione okazały się obawy o integralność 
terytorialną państw. Niestety, współpraca pomiędzy Litwą, Łotwą i 
Estonią w sytuacji rosyjskiego zagrożenia nie układała się najlepiej. 
Mimo istnienia wielu słabych ogniw w różnych obszarach 
funkcjonowania tych państw, aby udaremnić wrogie działania rosyjskie, 
zaczęły one zabiegać o wzmocnienie wspólnego bezpieczeństwa 
zarówno militarnego, jaki energetycznego (Hyndle-Hussein, 2015). 

W razie zagrożenia militarnego ze strony Rosji przewidywana jest 
obrona kolektywna. Wilno, Ryga i Tallin mają jednak ogromne obawy, 
czy w sytuacji, gdy Moskwa zmieni swoją politykę na ofensywną i 
przejdzie do działań militarnych nad Bałtykiem, uda się im utrzymać 
główne miasta, co wiąże się z liczebnością armii poszczególnych państw i 
zdolnością do militarnej odpowiedzi. Przewiduje się, że czas dojścia Rosji 
do trzech stolic krajów nadbałtyckich wynosi obecnie 48 godzin. Pojawia 
się więc pytanie, czy w razie agresji Rosji, na podstawie porozumień z 
dowództwem Sojuszu udałoby się w tak krótkim czasie wysłać 
dodatkowe wojska NATO do krajów nadbałtyckich? Zważywszy na małą 
liczebność armii na Litwie, Łotwie i w Estonii zaczyna się coraz bardziej 
przywiązywać wagę do roli wojsk ochotniczych. Do najważniejszych 
formacji ochotniczych rozwijających swoją działalność na Litwie należą 
nieliczne Ochotnicze Siły Obrony Narodowej. Składają się one z 5 tys. 
ochotników i 800 żołnierzy zawodowych. Przez resort obrony 
nadzorowany jest także Związek Strzelców Litewskich, czyli organizacja 
paramilitarna licząca 11 tys. osób.  W razie zagrożenia militarnego kraju 
mogą oni dołączyć jako wyszkoleni rezerwiści do formacji ochotniczej. 
Stosunkowo liczna jest funkcjonująca na Łotwie Gwardia Narodowa w 
sile 8500 osób. Istnieją plany powiększenia liczebności tej formacji w 
roku 2024 do 10 tys., zaś w 2027 r. do 12 tys. żołnierzy. W Estonii 
największą rolę w ochotniczej służbie na rzecz obrony narodowej 
odgrywa Liga Obrony. Liczy 16 tys. aktywnych żołnierzy, przy czym 
planowane jest do końca 2022 r. powiększenie jej do 30 tys. Formację tę 
wspierają obecnie ochotnicze organizacje kobiet i grupy harcerskie o 
łącznej liczebności 10 tys. (Olech, 2022). 

Kraje nadbałtyckie zmuszone są przeciwstawić się zmasowanej 
rosyjskiej propagandzie, nie dopuszczając do nadawania przekazów 
telewizyjnych. Istnieje świadomość, że rosyjski przekaz okazuje się 
skuteczny wśród części ludności, zwłaszcza wśród mniejszości 
rosyjskich. Sytuacja staje się groźna gdyż silnie obniża spójność 
społeczną. Na wielu obszarach społeczeństwa państw nadbałtyckich są 
silnie podzielone. Część ludności wierzy w zamierzenia Putina, popiera je 
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i powtarza, że wojna rosyjska-ukraińska jest operacją pokojową mającą 
na celu obronę interesów mniejszości narodowych. Jest to sytuacja o tyle 
niebezpieczna, że przypadek Ukrainy może się niestety powtórzyć w 
którymś z krajów nadbałtyckich. Jedynym środkiem obrony przed 
fałszywą informacją jest ograniczanie działalności programów 
telewizyjnych Rosji. Robi się wszystko, aby fałszywy obraz świata 
przedstawiany przez Kreml nie docierał do szerokich rzesz 
społeczeństwa. Szczególne nasilenie propagandy nastąpiło od roku 
2014, kiedy rosyjskie media, w tym portale internetowe przedstawiały 
USA i państwa Zachodu wyłącznie w złym świetle, systematycznie 
podważały integralność terytorialną Ukrainy, oraz niepodległość Litwy, 
Łotwy i Estonii. Niemal bez przerwy krytykowana jest polityka Unii 
Europejskiej. Najbardziej dotkliwe jest fałszowanie faktów historycznych 
poprzez fabrykowanie fake newsów, co czynią rozbudowane przez Kreml 
farmy trolli (Wasiuta, 2020; Cybulski, Maciorowska 2021). 

Spośród omawianych krajów szczególną uwagę należy zwrócić na 
działania Estonii. Już od początku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, 
Estonia wspiera Ukrainę zarówno militarnie jak i finansowo. To właśnie 
m.in. z Estonii dostarczane są na Ukrainę pociski przeciwpancerne 
Javelin, przeciwpancerne granatniki i kierowane systemy 
przeciwpancerne oraz pojazdy opancerzone. Wkrótce po porozumieniu 
się z Niemcami, Estonia wysłała na Ukrainę pochodzące z tego kraju 
haubice. Stało się to dopiero po uzyskaniu zgody Niemiec, które dość 
długo zwlekały z decyzją o dozbrajaniu Ukrainy1. Opierając się na 
informacjach estońskiego Centrum Inwestycji Obronnych można 
stwierdzić, że łączna wartość pomocy wojskowej z tego kraju dla 
Ukrainy już w kwietniu 2022 r. przekroczyła 230 mln euro. Warto 
wspomnieć, iż Estonia przekazuje również pomoc medyczną wraz ze 
środkami ochrony indywidualnej, na co wyasygnowała już 3,5 mln euro. 
Przeznaczając niemal 0,8% własnego PKB na wsparcie Ukrainy, Estonia 
stała się niewątpliwie liderem wśród państw nadbałtyckich. Nie sposób 
nie wspomnieć także o pomocy humanitarnej, która łącząc fundusze 

                                                
1 Urząd Kanclerski blokuje przekazanie Ukrainie wycofanego z użytkowania w 

Bundeswehrze i składowanego przez niemieckie firmy ciężkiego sprzętu wojskowego – 

czołgów (Leopard 1A5), bojowych wozów piechoty (Marder), transporterów opancerzonych 

(Fuchs). Kanclerz obawia się, że Kijów uzyska możliwość przeprowadzenia skutecznej 

ofensywy, a postawiony przed perspektywą porażki Kreml mógłby w reakcji podjąć 

nieprzewidywalne kroki. Niemcy nie chcą dopuścić do „skrzywdzenia” Rosji z uwagi na 

interes ekonomiczny jak i historyczne tradycje niemiecko-rosyjskiej współpracy, o których 

pisał ostatnio W. Wilczyński (2022, przyp. red.).  
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państwowe i prywatne sięgnęła kwoty 10 mln euro. Bardzo ważne jest 
również wsparcie Estonii w dążeniu do euroatlantyckiej integracji 
Ukrainy. Gdy naród ukraiński wyraził aspiracje wejścia do UE i NATO, a 
ośmioro przywódców Europy Wschodniej opowiedziało się za integracją 
Ukrainy, prezydent Estonii został sygnatariuszem tego listu. Dodatkowo 
kraj ten wspiera chęć wejścia Ukrainy do NATO. Głos poparcia był 
wyraźny podczas spotkania przewodniczących parlamentów państw 
nadbałtyckich w dniu 28 lutego 2022 r. podczas spotkania w Rydze. 
Także po rozpoczęciu wojny szefowie parlamentów krajów 
nadbałtyckich spotkali się w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem 
Zełenskim, udzielając mu bardzo potrzebnego wsparcia. To wówczas 
przyjęli wraz z przewodniczącym Najwyższej Rady Ukrainy Rusłanem 
Stefanczukiem deklarację o przywróceniu bezpieczeństwa w Europie. 
Kolejnym krokiem na drodze poparcia euroatlantyckich ambicji Ukrainy 
była wizyta ministrów spraw zagranicznych państw nadbałtyckich w 
Kijowie w maju 2022 r. Największy nacisk kładzie Estonia na pogłębienie 
współpracy Sojuszu z UE, politykę „otwartych drzwi” oraz rozwoju 
nowych technologii. Dla Estonii niezwykle ważną jest chęć przystąpienia 
do NATO przez Finlandię i Szwecję, co gwarantowałoby wyższy poziom 
bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. Estonia wypowiada się za 
zwiększeniem zdolności obronnych w Europie we współpracy z 
Sojuszem. W planach estońskich na 2023 r. pojawia się chęć zwiększenia 
finansowania obronności z 2,31% PKB w 2021 r. do 2,44%. Należy 
przyznać, że jednoznaczne potępienie działań Rosji, zdecydowane 
poparcie dla Ukrainy i prekursorski charakter działań wyróżniają 
Estonię spośród krajów nadbałtyckich. Postawa tego małego kraju 
pokazuje, że dla powstrzymania agresji rosyjskiej potrzebne jest 
poparcie na szerszą skalę. W kwestii wzmacniania potencjału obronnego 
NATO i zwiększania obronnych możliwości flanki wschodniej Estonia ma 
zbliżone poglądy do stanowiska Polski. Panuje też zgodność obu tych 
krajów co do przyjęcia w poczet członków NATO Finlandii i Szwecji 
(Dudzińska, 2022). 

Agresję Rosji na Ukrainę zdecydowanie potępiła również 
Mołdawia. Skoncentrowała się na natychmiastowej pomocy uchodźcom, 
traktując naród ukraiński ze szczególnym współczuciem. Sytuację 
Mołdawii komplikuje przygraniczne położenie separatystycznego 
Naddniestrza, którego władze zapewniły jednak tym razem o swoich 
pokojowych zamiarach. Pojawiły się bowiem na początku konfliktu 
niepokojące informacje co do stacjonujących na terenie Naddniestrza 
wojsk rosyjskich i obawy o wciągnięcie również tego regionu w wojnę, 
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do czego jednak nie doszło. Wprowadzono natomiast 24 lutego 2022 r. 
stan wyjątkowy za zgodą wszystkich partii. Mołdawia – w 
przeciwieństwie do Estonii – boryka się z niewydolnością struktur 
państwowych i słabością gospodarki. Tym samym, by przyjąć uchodźców 
ukraińskich Mołdawia będzie potrzebować systematycznego wsparcia 
finansowego z Unii Europejskiej. W grę wchodzi również udzielenie 
pomocy w zakresie logistyki. Jako pierwsza zaangażowała się w pomoc, 
znacznie bogatsza od Mołdawii Litwa przekazując na pomoc dla 
uchodźców (w tym głownie dla dzieci i kobiet) 750 tys. euro. W chwili 
obecnej władze Mołdawii zwiększają stopień gotowości własnych 
oddziałów pokojowych stacjonujących w strefie bezpieczeństwa wokół 
Naddniestrza, sądząc jednakże, iż aktualnie krajowi nie zagraża 
bezpośrednia agresja Rosji. Szanse Mołdawii w sytuacji ataku są bardzo 
małe. Wojsko mołdawskie oraz karabinierzy to zaledwie 15-16 tys. 
żołnierzy, którzy dodatkowo są słabo uzbrojeni, gdyż nie mają ani 
lotnictwa bojowego ani broni pancernej. I w tym wypadku Polska wraz 
ze swoimi sojusznikami mogłaby przyjść z pomocą Mołdawii, oferując jej 
uzbrojenie i wyposażenie wraz ze sprzętem do obrony cywilnej. W razie 
potrzeby zwiększyłoby to zdolności obronne tego kraju oraz mogłoby 
przeciwdziałać kryzysowi (Pieńkowski, 2022a). Do tej pory nie było 
takiej potrzeby, gdyż Mołdawia po przegranej wojnie w 1992 r., przyjęła 
politykę neutralności, która została ujęta w konstytucji tego kraju. To 
według władz Mołdawii wystarcza jako zabezpieczenie przed agresją 
militarną. Jednak utrzymywanie przez Rosję jednostek wojskowych w 
Naddniestrzu świadczy o tym, że Mołdawia nie może być pewna swego 
bezpieczeństwa. Status neutralności Mołdawii nie został też uznany na 
forum międzynarodowym. Władze Mołdawii nie ubiegają się – nawet w 
obliczu wojny na Ukrainie – o przyjęcie do NATO. Jedyną odpowiedzą na 
groźby rosyjskie jest ostrzeganie, że ewentualna agresja pociągnęłaby za 
sobą włączanie w konflikt kolejnych państw. Pierwszym z nich byłaby 
Rumunia należąca do NATO i UE, której obywatelstwo posiada aż 40% 
obywateli Mołdawii. Sytuacja nie jest jednoznaczna i komplikuje się, 
gdyż zgodnie z zapowiedzią Vasile Dîncu, ministra obrony Rumunii, kraj 
ten będzie mógł przyjść z potencjalną pomocą Mołdawii tylko wówczas, 
gdy kolektywną decyzję wyrazi NATO. W związku z tym, że budżet 
obronny Mołdawii wynosi zaledwie 47 mln dolarów, kraj ten przyjął 
propozycję przekazania przez UE sprzętu wojskowego, z wyłączeniem 
broni śmiercionośnej. Widać więc, że na miarę swoich możliwości 
Mołdawia wspiera Ukrainę. Stanęła jednoznacznie i bez wahania po jej 
stronie. Ale jednocześnie unika takich działań, które mogłyby rozdrażnić 
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Rosję i zagrozić gospodarce np. przez odcięcie dostaw gazu. Mołdawia 
unika także ryzykownych deklaracji i ostrych stwierdzeń. W obecnej 
sytuacji wojna w Naddniestrzu jest mało prawdopodobna, gdyż taki 
izolowany atak wojsk rosyjskich spotkałby się z oporem armii 
ukraińskiej. Nikt też nie wierzy w próbę oblężenia i zniszczenia przez 
armię rosyjską Odessy. Tak więc znaczenie Naddniestrza wydaje się być 
ograniczone (Pieńkowski, 2022b). 

 
Relacje Wschód-Zachód po wybuchu wojny na Ukrainie 

Obecna polityka Rosji wobec Ukrainy zakłada całkowite 
podporządkowanie tego państwa, przejęcie kontroli nad jej gospodarką, 
polityką zagraniczną, obronną i wewnętrzną. Tak więc Ukraina, aby 
uniknąć wojny, powinna całkowicie podporządkować się woli Kremla. 
Oznaczałoby to osłabienie wpływów Stanów Zjednoczonych i całego 
Zachodu, oraz zmianę mapy geopolitycznej przez likwidację 
pozimnowojennego ładu w Europie. Dotychczasowe wysiłki Rosji 
okazują się jednak nieskuteczne. Aby ułatwić realizację swojego celu, 
Rosja postanowiła zwiększyć presję na Ukrainę nie tylko na polu 
militarnym, ale także gospodarczo-energetycznym, polityczno-
dyplomatycznym i informacyjno-cybernetycznym. Działania te zmierzały 
do wywołania przesilenia politycznego. Rozpoczęła się więc realizacja 
najbardziej radykalnego scenariusza Kremla. Rosja zaskoczyła cały świat 
dokonując zmasowanej inwazji lądowej połączonej z kampanią 
punktowych ataków rakietowo-powietrznych, nie ograniczając się do 
lokalnej eskalacji w Donbasie. Ale w tym starciu również i Rosja została 
zaskoczona, gdy nie udało się jej zrealizować optymalnego dla niej 
scenariusza „operacji specjalnej” na Ukrainie. Przede wszystkim nie 
powiodło się błyskawiczne zdobycie stolicy Ukrainy i dotkliwe okazały 
się sankcje gospodarcze ze strony Zachodu. Rosja nie przewidziała także 
tak olbrzymich strat własnych, znacznie większych od zakładanych. 
Nieprzejednana postawa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego 
zaowocowała ogromną konsolidacją polityczną narodu wokół 
przywódcy. Skuteczne okazało się zarządzanie kryzysowe, bardzo 
pomocna była też ostra reakcja ze strony Zachodu pod przywództwem 
Stanów Zjednoczonych. Dostawa zachodniego uzbrojenia w połączeniu z 
dotkliwymi dla Rosji sankcjami przyniosła zamierzony efekt. Eksperci 
zakładają, że może dojść do ogromnego kryzysu finansowo-
ekonomicznego w Rosji (Menkiszak, 2022). 

Wśród Rosjan wizerunek NATO i Zachodu jest obecnie mocno 
demonizowany. Zgodnie z narracją kremlowską, „denazyfikacyjna akcja” 
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na Ukrainie ma na celu obronę ludności rosyjskojęzycznej, a celem Rosji 
jest zapobieżenie wybuchowi trzeciej wojny światowej, przez 
zakończenie ośmioletniej wojny w Donbasie. Rezygnacja z kontynuacji 
„operacji specjalnej” oznaczałaby przyjęcie Ukrainy do NATO, czego 
konsekwencją byłaby utrata Krymu i rozpętanie konfliktu zbrojnego 
Zachodu z Rosją z użyciem broni jądrowej. Najbardziej fałszywym 
przekazem jest teza, że celem Zachodu jest zniszczenie Rosji. Mówi się 
też w propagandowym przekazie o chęci likwidacji suwerenności Rosji, 
zakusach na jej państwowość. Zastanawiającym jest, czy w dłuższej 
perspektywie Rosjanie przyjmą narrację Kremla o rzekomej nienawiści 
Zachodu do Rosji, czy też zauważą destrukcyjne elementy polityki 
Kremla i obciążą obecną sytuacją samego prezydenta. Jeśliby naród 
rosyjski postąpił zgodnie z opinią większości świata, z pewnością 
nastąpiłby ogromny spadek zaufania do władz, zanegowanie rządów 
Putina, wzrost niepokojów społecznych, pogłębienie poczucia 
niesprawiedliwości w totalnym modelu rządów putinowskich, a co za 
tym idzie wzrost żądań socjalnych i powrotu życia do normalności 
(Domańska, Chawryło, 2022). Nie wydaje się jednak, aby taki scenariusz 
był prawdopodobny.  

Obecna sytuacja wydaje się być niezbyt klarowna. Według 
zastępcy sekretarza generalnego NATO, Mircea Geoană, winę za całą 
sytuację ponosi Rosja, która złamała postanowienia umowy z 27 maja 
1997 r. podpisanej w Paryżu we Francji, w której zobowiązała się do 
„niepodejmowania agresji przeciwko swoim sąsiadom”. Ze strony NATO w 
ww. umowie zobowiązano się do nierozmieszczania na stałe znaczących 
sił w Europie Wschodniej, w tym w krajach nadbałtyckich. 
Niedotrzymanie umowy przez Rosję – agresja na Ukrainę – zwalnia 
NATO od zobowiązania do nierozbudowywania sił na wschodnim 
skrzydle. Tym samym „Rosja wycofała się z porozumienia, które z nami 

zawarła, a więc teraz nie mamy już żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o silną 

obecność NATO na wschodnim skrzydle i zapewnienie, że każdy centymetr 

kwadratowy terytorium NATO będzie chroniony przez 5. artykuł NATO i 

przez naszych sojuszników” - wskazał Geoană (Bagińska, 2022). 
 

Działania polityczno-militarne USA oraz NATO 
Atak Rosji na Ukrainę spowodował, że Stany Zjednoczone 

wprowadziły szereg restrykcji i sankcji gospodarczych na Federację 
Rosyjską i jej obywateli. Jest to odpowiedź na uznanie przez Rosję 
niepodległości „republik ludowych” (Donieckiej i Ługańskiej) oraz jej 
napaść na Ukrainę. Głównym celem amerykańskich władz jest zadanie 
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dotkliwego ciosu Rosji oraz pomoc humanitarna i militarna dla Ukrainy. 
Jednocześnie prowadzono działania mające na celu zwiększanie 
obecności NATO na wschodniej flance, jak i w całej Europie. Wszystkie te 
działania są koordynowane przez USA z udziałem UE i państw G7. 
Najważniejszymi ze wspomnianych sankcji były te ogłoszone przez Joe 
Biden’a 22 i 24 lutego 2022 r. W ich ramach nastąpiło odcięcie od 
amerykańskiego systemu finansowego największej instytucji finansowej 
Rosji – Sbierbanku. Z kolei na drugą w kolejności instytucję finansową 
Rosji, czyli VTB oraz pięć innych dużych banków nałożono sankcje 
blokujące. Następnym poważnym krokiem było wprowadzenie zakazu 
obrotu rosyjskim długiem publicznym, ograniczenie transakcji trzynastu 
spółek takich jak Gazprom, Transnieft, Rostelecom, czyli instytucji 
kluczowych dla gospodarki rosyjskiej. Poważnym ciosem był również 
zakaz eksportu produktów wykorzystujących technologię amerykańską, 
zwłaszcza dla sektorów: morskiego, powietrznego i obronnego. 
Niezwykle ważnym momentem przy nakładaniu restrykcji było 
nałożenie sankcji personalnych na przedstawicieli elit i władz Federacji 
Rosyjskiej. W pierwszej kolejności objęły one m.in. dyrektora FSB 
Aleksandra Bortnikowa i sekretarza Rady Bezpieczeństwa Nikołaja 
Patruszewa. Następnie zdecydowano się na objęcie sankcjami ministra 
spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, ministra obrony gen. Siergieja 
Szojgu i szefa sztabu generalnego sił zbrojnych gen. Walerija 
Gierasimowa. Jedną z kluczowych decyzji była zmiana podejścia do 
gazociągu Nord Stream 2 i nałożenie pełnych blokujących sankcji na jego 
operatora. W dalszej kolejności ogłoszono objęcie sankcjami 
personalnymi prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Na 
samym końcu znalazły się sankcje na Rosyjski Fundusz Inwestycji 
Bezpośrednich. Jednocześnie z pierwszymi pakietami sankcji, wkrótce 
po rosyjskim ataku  USA zapowiedziały przerzucenie do Niemiec 7 tys. 
żołnierzy z zamiarem ich późniejszej redyslokacji do innych krajów 
NATO. Natomiast w stanie podwyższonej gotowości w bazach USA i 
Europie utrzymywano 12 tys. żołnierzy. Przyjęto możliwość wzięcia 
przez nich udziału w działaniach aktywnych sojuszniczych Sił 
Odpowiedzi NATO. Również na Słowacji utworzono batalionową grupę 
bojową, do której USA przeznaczyły również swoich żołnierzy. Także w 
Polsce powiększono kontyngent wojsk USA o około 4,7 tys. żołnierzy 
wojsk powietrznodesantowych, podwajając liczbę stacjonujących wojsk 
amerykańskich (ryc. 1). USA nie tylko systematycznie podwyższały 
liczbę żołnierzy na terytorium Europy, ale także przesuwały szereg 
wojsk w kierunku flanki wschodniej. W Niemczech pod koniec lutego 
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2022 r. stacjonowało 12 myśliwców F-35, a liczba niszczycieli w Europie 
przekroczyła 8, zaś na Morzu Śródziemnym przedłużony został pobyt 
grupy uderzeniowej lotniskowca. USA dokonały też przesunięcia 1 tys. 
żołnierzy do Bułgarii i na Węgry. Wraz z kadrą do wyżej wymienionych 
krajów trafiły też myśliwce F-15, F-16 i F-35 w liczbie 30, oraz 35 
śmigłowców szturmowych AH-64 (Kacprzyk, Piotrowski, 2022). 

W Polsce w połowie kwietnia 2022 r. do 32 Bazy Lotnictwa 
Taktycznego w Łasku trafiło 10 amerykańskich samolotów 
wielozadaniowych F/A-18C/D Hornet i 24 pilotów z VMFA-312 (Marine 
Fighter Attack Squadron 312). Maszyny tej eskadry wykonują codziennie 
loty w ramach wzmocnienia obrony polskiej przestrzeni powietrznej, a 
ich strefa patrolowania jest położona 100 km na wschód od bazy i około 
200 km na zachód od Brześcia (F-A-18 Piechoty…, 2022, s. 47). Kolejnym 
przykładem działań USA w Europie można podać obecność niszczyciela 
rakietowego USS Forrest Sherman (DDG 98) typu Arleigh Burke, który 
zawinął w dniu 27 marca 2022 r. w portu w Gdyni. Ponieważ jego rejon 
odpowiedzialności rozciąga się na wszystkie akweny wokół Europy i 
Afryki (z wyłączeniem Bliskiego Wschodu), uczestnicząc w manewrach z 
flotami sojuszniczymi na Morzu Śródziemnym i na Bałtyku niszczyciel 
mógł w tym właśnie czasie realizować bardzo aktywnie swoje zadania w 
ramach 6 Floty. Właśnie w połowie marca 2022 r. USS Forrest Sherman 
uczestniczył w ćwiczeniach PASSEX wraz sojusznikami NATO. W 
manewrach na Bałtyku wzięły udział również: niemiecka fregata 
Sachsen (F219), szwedzki niszczyciel min HMS Vinga (M75) oraz dwie 
jednostki polskie – fregata ORP Gen. K. Pułaski (272) i patrolowiec ORP 
Ślązak (241). Ćwiczenia na Bałtyku z udziałem USS Forrest Sherman 
należącego do 28. Dywizjonu Niszczycieli z portem macierzystym w 
Norfolk, zakończyły się 14 marca 2022 r., gdy amerykański niszczyciel 
zawinął do Sztokholmu. W tym czasie dwa amerykańskie niszczyciele 
typu Arleigh Burke – USS The Sullivans (DDG 68) i USS Donald Cook 
(DDG 75) również operujące i wykonujące ćwiczenia na Bałtyku 
zawinęły do portu w Kopenhadze (USS Forrest…, 2022, s. 52). 

Po agresji Rosji na Ukrainę, 25 lutego 2022 r. odbył się szczyt 
nadzwyczajny szefów państw członkowskich NATO. Wszyscy oni 
potwierdzili swoje poparcie dla Ukrainy. Podczas wideokonferencji głos 
zabrali także przywódcy najważniejszych instytucji UE oraz szefowie 
rządów Szwecji i Finlandii. Nieco wcześniej, przed szczytem NATO, w 
Warszawie odbyło się spotkanie prezydentów Bułgarii, Czech, Estonii, 
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Ryc. 1. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO 

 
Źródło: NATO press, Twitter, 22.32.2022, 
https://twitter.com/NATOpress/status/1506211211301605380/photo/1, [dostęp: 
21.04.2022 r.]. 
 
Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier, czyli Bukareszteńskiej 
Dziewiątki. Przywódcy NATO potępili Rosję za agresję. Zapowiedzieli też 
otwarcie dalsze wzmacnianie obecności wojskowej na wschodniej flance 
Sojuszu. Białoruś została oskarżona o udostępnienie swoich terenów dla 
ataków Rosji na Ukrainę i potępiona za współpracę z Federacją Rosyjską. 
Na szczycie nadzwyczajnym zadeklarowana została dalsza chęć 
udzielania pomocy i wsparcia Ukrainie zwłaszcza w wymiarze 
cyberbezpieczeństwa. Przypomniane zostało, że Rosja swoim atakiem 
złamała szereg zobowiązań, w tym szczególnie te wynikające z Aktu 
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stanowiącego NATO-Rosja z 1997 r. Wspomniano też odrzucenie przez 
Rosję ofert dialogu z NATO. Przez wiele lat Rosja odrzucała propozycje 
rozmów z NATO na temat ograniczenia zbrojeń, zapobiegania 
incydentom zbrojnym i zwiększenia przejrzystości działań wojskowych. 
Na szczycie nadzwyczajnym przyznano, że żądania Rosji z grudnia 2021 
r. przyznania jej tzw. „gwarancji bezpieczeństwa” zostały przez NATO 
odrzucone. Sojusz nie mógł się na nie zgodzić, gdyż zawierały propozycje 
nie do zaakceptowania, takie jak: zerwanie współpracy wojskowej z 
Ukrainą, nierozszerzanie Sojuszu i wycofanie wojsk z flanki wschodniej. 
Uznano, że „gwarancje bezpieczeństwa” są sprzeczne z założeniami 
Sojuszu, łamią podstawy jego funkcjonowania i naruszają zasadę 
suwerenności państw. Tak więc od początku 2022 r. sojusznicy podjęli 
wiele działań mających na celu odstraszanie Rosji. Wielka Brytania i 
Niemcy wzmocniły do przeszło 6 tys. żołnierzy swoje wielonarodowe 
batalionowe grupy bojowe stacjonujące w krajach nadbałtyckich. Do 
dowodzenia jednotysięczną grupą żołnierzy w Rumunii zgłosiła się 
Francja. Ponadto w początkowej fazie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego 
około 100 samolotów w Europie znajdowało się w podwyższonej 
gotowości, realizując jednocześnie misje patrolowania sojuszniczej 
przestrzeni państw nadbałtyckich, Bułgarii i Rumunii. Zwiększono 
również liczbę okrętów wojennych do 120 w operacjach wokół Europy. 
W ramach tych działań systematycznie wzdłuż granic Sojuszu odbywają 
się intensywne loty zwiadowcze. Żołnierze z baz na terytorium USA 
zostali w trybie natychmiastowym przerzuceni do baz wojskowych w 
Polsce i ich liczba zwiększyła się dwukrotnie do ok. 10 tys. Ponadto USA 
dokonały przesunięcia wojsk w Europie, m.in. wysyłając ok. 1 tys. 
żołnierzy do Rumunii, a 800 do państw nadbałtyckich (Kacprzyk, 2022). 

Kolejny szczyt NATO zorganizowany z osobistym stawiennictwem 
przywódców państw w Brukseli 24 marca 2022 r. był symbolem 
ogromnej determinacji w przeciwdziałaniu atakowi Rosji. Odznaczał się 
też polityczną spójnością i jednomyślnością w obliczu trwającego od 
miesiąca zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Tym razem przywódcy 
zwracali się nie tylko do obywateli państw członkowskich NATO, do 
Rosji i Ukrainy, ale także do Chin. Jasno wybrzmiały słowa, że sojusz 
zamierza zwiększyć pomoc dla Ukrainy, wzmocnić swoją zdolność do 
obrony i odstraszania. Sojusz ostrzegł też wyraźnie Rosję przed użyciem 
broni masowego rażenia na Ukrainie. Na szczycie NATO wybrzmiały 
słowa o tym, że cel strategiczny Rosji jakim jest rozbicie polityczne 
NATO, podporządkowanie sobie Ukrainy i zmuszenie Sojuszu do 
wycofania się z nowych państw członkowskich, jest nie do przyjęcia. 
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Sojusz podkreślił konieczność dbania o bezpieczeństwo europejskie. 
Priorytetem dla Sojuszu jest prowadzenie polityki „otwartych drzwi”. 
Zasadą Sojuszu jest przyznanie poszczególnym państwom swobody w 
wyborze sojuszy. Na szczycie marcowym postanowiono także, że należy 
zwiększyć wsparcie dla krajów zagrożonych przez Rosję, czyli m.in. 
Mołdawii i Gruzji. Wyraźnie została wywarta presja na sojusznika Rosji – 
Białoruś, by zaprzestała ona popierania agresora. Chiny zostały 
ostrzeżone przed chęcią udzielania pomocy Rosji. Na tymże szczycie 
NATO, sojusznicy zatwierdzili powstanie czterech nowych grup 
bojowych w Bułgarii, Rumuni, na Słowacji i Węgrzech. Mają to być 
kolejne po Polsce i państwach nadbałtyckich grupy, tworzące ciąg 
formacji wzdłuż wschodniej flanki. Obecność tych jednostek ma w 
sposób znaczący utrudnić Rosji zastraszanie poszczególnych państw w 
sytuacji konfliktu z NATO. Sojusz liczy się także z groźbą użycia przez 
Rosję broni masowego rażenia – chemicznej, biologicznej, radiologicznej 
i nuklearnej, w związku z czym postawił w stan podwyższonej gotowości 
własne grupy bojowe zdolne do zwalczania zagrożeń wyżej 
wymienionych rodzajów broni. Ostatnim postanowieniem na szczycie 
Sojuszu było przedłużenie kadencji obecnego Sekretarza Generalnego 
NATO, aż do końca września 2023 r. w celu zapewnienia ciągłości prac 
nad odstraszaniem, obroną i sprawnym funkcjonowaniem Sojuszu w 
okresie wojny na Ukrainie (Lorenz, 2022). 

 
* 

*                             * 
 
Atak Rosji na Ukrainę spowodował gwałtowny wzrost poczucia 

zagrożenia w krajach Europy Wschodniej sąsiadujących z Rosją. 
Zdecydowana postawa przywódców krajów NATO, a szczególnie USA, i 
ich decyzje o wzmocnieniu wojskiem i uzbrojeniem wschodniej flanki 
NATO, pozwoliły na znaczną redukcję poczucia zagrożenia ze strony 
nieprzewidywalnego sąsiada. Państwa Europy Wschodniej zmieniły 
swoje stanowiska w kwestiach obronnych, zwiększając budżety obronne 
m.in. w celu zakupu uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Kraje Europy 
Wschodniej zostały wsparte militarnie i politycznie, co pokazało Rosji, że 
jakiekolwiek jej agresywne działania napotkają kolektywne 
przeciwdziałanie Sojuszu jak i państw nie będących w NATO. 
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Streszczenie: 
Dążenie władz Rosji do rozszerzania strefy swoich wpływów na kraje 

wchodzące w przeszłości w skład rosyjskiego imperium, stwarza zagrożenie dla 
większości państw Europy Wschodniej. Dotyczy to w szczególności państw, które 
znalazły się w zasięgu oddziaływania trwającej na Ukrainie wojny, wywołanej w 
wyniku inwazji armii rosyjskiej. Przedmiotem niniejszej pracy jest sytuacja polityczno-
militarna w Europie Wschodniej, ukształtowana w następstwie agresji militarnej 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Celem pracy jest przedstawienie polityki 
bezpieczeństwa wybranych państw - członków NATO, które dążą do systematycznego 
zwiększania potencjału militarnego sił Sojuszu na swoim terenie. Problem badawczy 
został wyrażony w postaci następującego pytania: Jak wybrane państwa realizują 
przygotowania obronne i jakie siły NATO są zaangażowane, ze szczególnym 
uwypukleniem roli USA? Rozwiązanie problemu badawczego zostało oparte na 
analizach i krytyce dostępnej literatury przedmiotu oraz informacji agencyjnych. 

 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo międzynarodowe, Europa Wschodnia, wojna 
rosyjsko-ukraińska, wschodnia flanka NATO. 
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WPŁYWY ROSJI W WĘGIERSKIM SEKTORZE 
ENERGETYCZNYM 

RUSSIAN INFLUENCE IN HUNGARIAN ENERGY SECTOR  
 
 
Abstract: 
 One of the consequences of the Russian Federation's armed aggression against 
Ukraine, which began in February 2014, has been the consolidation of efforts by most 
Western countries seeking to support the freedom-fighting Ukrainians: politically, 
financially, militarily and humanitarily. Support for Ukraine, expressed by the vast 
majority of the media, has grown as the scale of Russian crimes in Ukraine has been 
revealed and the resistance of Ukrainians has become more effective. From the 
dominant anti-Russian rhetoric in Europe, also expressed by the organs of the 
European Union and the Visegrad Group, the position of the Hungarian government 
clearly diverged in some aspects. The purpose of this paper is to try to clarify this 
position based on the facts about the importance of Russia in the Hungarian energy 
sector and the priorities of Hungarian foreign policy in maintaining stable supplies and 
prices of energy resources. Based on the events that have taken place since the 
beginning of the political transition, the author discusses the impact that the 
mechanisms of the Russian Falin-Kvitsynsky doctrine have on Hungary's energy 
security policy.  
  
Keywords: energy security, energy resources, Falin-Kvitsynsky doctrine, geopolitics, 
Hungarian foreign policy. 
 
 
 
Rozwój energetyki na Węgrzech 

Na obszarze monarchii Austro-Węgierskiej już w XIX wieku 
intensyfikowano działania mające na celu poszukiwanie, wydobycie, 
przetwarzanie oraz konsumpcję ropy naftowej. Efektem było m.in. 
wybudowanie i uruchomienie w roku 1882 pierwszej rafinerii ropy 
naftowej na terytorium Zalitawii, w Fiume czyli obecnej Rijece (Katus 
2008, s. 256). Z uwagi na zagrożenia militarne i tym samym rosnące 
zapotrzebowanie na ropę naftową, początek XX wieku charakteryzuje się 
kolejnymi odkryciami złóż surowców energetycznych, m. in. na 
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terytoriach Mura (dzisiejsza Słowenia), Nitry (Słowacja), a także na 
należących dzisiaj do Rumunii ziemiach Siedmiogrodu (Derdak i Grant 
2005, s. 192-194). 

Reparacje terytorialno-gospodarcze jakie dotknęły Węgry w 
następstwie podpisanego 4 czerwca 1920 roku Traktatu w Trianon 
(Jach-Chrząszcz 2020, s. 169-175) wiązały się z utratą kluczowych dla 
gospodarki złóż surowców mineralnych tj. rud metali, surowców 
skalnych oraz energetycznych. W okresie międzywojennym węgierskie 
władze udzieliły koncesji na prace poszukiwawcze surowców 
energetycznych przedsiębiorstwu Anglo-Persian Petroleum Company, 
które w latach 1921 i 1926 dokonało trzech nieudanych odwiertów w 
okolicach Budafa, Kurd oraz Baja (Tóth 1988, s. 78). Ważnym 
wydarzeniem wspomnianego okresu historycznego było zatwierdzenie 
przez węgierskie Zgromadzenie Narodowe 28 czerwca 1933 roku 
porozumienia udzielającego koncesji na okres pięciu lat na poszukiwanie 
i wydobycie surowców energetycznych konsorcjum EUROGASCO 
(European Gas and Electric Co.), które zastosowało najnowocześniejsze 
wówczas metody badań geofizycznych oraz technologie wiertnicze, 
umożliwiając tym samym kształcenie i nabycie doświadczenia przez 
węgierskie kadry (ibid). Dwa lata po podpisaniu porozumienia z 
EUROGASCO rozpoczęto pierwsze prace poszukiwacze, które zakończyły 
się sukcesem 21 listopada 1937 roku, kiedy w miejscowości 
Budafapuszta (na zach. od Nagykanizsa, blisko granicy z Chorwacją i 
Słowenią) uruchomiono wydobycie z pierwszych węgierskich złóż 
naftowo-gazowych (Craig, Gerali, MacAulay 2018, s. 412). Zgodnie z 
raportem United States Bureau of Mines w ciągu 6 lat od odkrycia złóż w 
Budafapuszta, produkcja ropy naftowej w latach 1937-1943 wzrosła do 
około 9.700.000 baryłek rocznie (United States Bureau of Mines 1945, s. 
20). Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań pozwoliło na kolejne 
sukcesy w poszukiwaniu nowych złóż. Okrycie złóż w Lovászi i Ujfalu 
(obydwa pola blisko granicy ze Słowenią k. Tornyiszentmiklós) oraz 
Pusztaszentlászló (na pn.-zach. od Nagykanizsa) było udziałem 
utworzonego 15 lipca 1938 roku konsorcjum Hungarian-American 
Petroleum Co. MAORT (Srágli 2008, s. 25). 

Dalszy rozwój współpracy amerykańsko-węgierskiej w zakresie 
poszukiwania i wydobywania surowców energetycznych zahamowała II 
wojna światowa. Pojawiła się wówczas (w roku 1940) firma Hungarian-
German Petroleum Company Ltd. (MANAT), która otrzymała koncesję na 
poszukiwania węglowodorów w południowej części Niziny Węgierskiej. 
Koncesje na podobne poszukiwania w północnym Siedmiogrodzie 
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otrzymała firma MOLÁRT (Hungarian-Italian Oil Co. Ltd.) (Hála 1985, s. 
98). Prowadzone przez powyższe przedsiębiorstwa prace w okresie 
konfliktu zbrojnego nie przyniosły zauważalnych rezultatów, a ich 
kontynuacja po wojnie nie była możliwa ze względu postanowienia, 
zgodnie z którymi własności i interesy niemieckie przeszły w posiadanie 
Związku Radzieckiego. 

Wkrótce po tym, jak irański rząd zgodził się na utworzenie 
wspólnej radziecko-irańskiej firmy odpowiedzialnej za eksploatację ropy 
naftowej w północnym Iranie, pod sowiecką kontrolę wpadł również 
węgierski przemysł naftowy. Za pośrednictwem porozumienia z 8 
kwietnia 1946 roku utworzone zostały dwie spółki: MOLAJ (Węgierska 
Spółka Naftowa) oraz MASZOVOL (Węgiersko-Sowiecka Kompania 
Naftowa), która przejęła koncesję na wydobycie oraz produkcję gazu i 
ropy naftowej od Węgiersko-Niemieckiej Spółki Naftowej MANAT (Borhi 
2000, s. 35-36). W wyniku fuzji obu spółek, 1 stycznia 1950 roku 
powstała Węgiersko-Sowiecka Spółka Naftowa (Magyar-Szovjet Olaj RT), 
która w niedalekiej przyszłości miała kontrolować rynek surowców 
energetycznych na terytorium Węgier (Békés, Borhi, Ruggenthaler, 
Trasca 2015, s. 177-179). Niespełna dwa lata później, w 1952 r. 
podpisano specjalne porozumienie o spółkach wspólnych, które z jednej 
strony przedłużyło działanie jednostek węgiersko-sowieckich na 
terytorium Węgier, z drugiej umożliwiło Magyar-Szovjet Olaj RT 
wyeliminować konkurencję. Zgodnie z porozumieniem, wspomniana 
Spółka Naftowa przejęła węgiersko-amerykańską firmę naftową 
(MAORT) wraz z przyznanymi wcześniej koncesjami na poszukiwania i 
wydobywanie surowców energetycznych, co w rezultacie umożliwiło 
Magyar-Szovjet Olaj RT przejąć kontrolę nad 99% produkcji ropy 
naftowej na terytorium Węgier (Borhi 2000, s. 43). Na przełomie lat 50. i 
60. powstawały kolejne instytucje odpowiedzialne za przemysł naftowy i 
gazowy. International Energy Agency w raporcie OECD z 1999 roku (s. 
53) zauważa, iż pomimo dystrybucji gazu miejskiego w Budapeszcie 
jeszcze w XIX wieku, powstanie węgierskiego przemysłu gazowego 
datuje się dopiero na rok 1960. Okres ten oznacza dołączenie sektora 
gazowego do utworzonej w 1957 roku jednolitej, w pełni państwowej i 
kontrolowanej przez rząd organizacji Országos Kőolajés Gázipari Tröszt 
(OKGT). OKGT to poprzednik prawny Grupy MOL Nyrt (Magyar Olaj – és 
Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság), obecnie największej 
węgierskiej firmy zajmującej się przetwórstwem i dystrybucją ropy 
naftowej i gazu ziemnego z siedzibą w Budapeszcie. Jako spółka 
państwowa działa ona od 1991 roku.  
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W oficjalnych komunikatach opisujących genezę firmy MOL 
można zauważyć twierdzenie, że od czasu utworzenia OKGT w 1957 
roku do 1991 roku system korporacyjny przemysłu naftowo-gazowego 
na Węgrzech był stabilny i nie ulegał modyfikacjom. W ciągu 34 lat rynek 
naftowo-gazowy został w pełni ustabilizowany i działał pod kontrolą 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Liczne inwestycje w 
badania i rozwój technologiczny oraz środki finansowe umożliwiły OKGT 
odnieść sukces w zakresie odnajdywania i wydobywania źródeł energii. 
W okresie Węgierskiej Republiki Ludowej proces wydobycia surowców 
energetycznych na terytorium dzisiejszych Węgier udało się zrealizować 
w dwunastu miejscach: Nagylengyel k. Zalaegerszeg (1951), Demjén k. 
Eger (1955), Pusztaföldvár k. Orosháza (1959), Hajdúszoboszló (1961), 
Üllés na pn.-zach. od Szegedu (1962), Szankna pn.-wsch. od Kiskunhalas 
(1964), Algyő k. Szegedu (1965), Szeged (1971), Kiskunhalas (1977), 
Szeghalom na pn. od Békéscsaba (1980), Kiskundorozsma k. Szeged 
(1982) oraz Endrődna pd.-wsch. od Mezőtúr (1985). Wskaźniki 
wydobycia gazu oraz ropy naftowej wyrażone w przeliczeniu na 
megatony oleju ekwiwalentnego przedstawia ryc. 1. 

 
Ryc. 1.Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego na Węgrzech 

 
Źródło: Szelényi J., History of the Hungarian Petroleum Industry, online: 
http://www.ppepca.com/documents/presentation/MOL-1.pdf (dostęp: 24.09.2022). 

 
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich nie tylko 

ustanowił na terytorium Węgierskiej Republiki Ludowej monopol na 
rynku wyszukiwania, wydobywania, przetwórstwa i dystrybucji ropy 
naftowej oraz gazu ziemnego, ale także stale uzupełniał dostawy 
potrzebnych paliw ze źródeł własnych. Co więcej, w 1955 roku 
rozpoczęto procedurę umożliwiającą podpisanie umowy na budowę 
reaktora badawczego w Budapeszcie. 28 grudnia 1966 r. doszło do jej 
finalizacji, wyniku czego osiągnięto międzyrządowe porozumienie 
między Węgrami a Związkiem Radzieckim, zatwierdzające budowę 
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pierwszej elektrowni jądrowej (Paksiatomerőmű) na Węgrzech (Awwad 
2021, s. 51-52). Włączenie do sieci tej elektrowni przy stałym nadzorze 
personelu radzieckiego nastąpiło 28 grudnia 1982 roku . 

Przez ogromną większość okresu po roku 1937, kiedy w 
Budafapuszta rozpoczęto wydobycie ropy naftowej, węgierski rynek 
energetyczny znajdował się pod pełną kontrolą ZSRR. Przejawiało się to 
bezpośrednim nadzorem nad kierunkiem rozwoju, jednolicie 
ukierunkowanymi badaniami umożliwiającymi odkrywanie kolejnych 
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, ale także poprzez urzeczywistnienie 
inwestycji jaką była elektrownia atomowa w Paks, finansowanej i 
nadzorowanej przez Kreml. Z drugiej strony, polityka energetyczna 
prowadzona przez Rosję w okresie komunizmu okazała się efektywna i 
doprowadziła do poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa energetycznego 
w społeczeństwie węgierskim jak i w innych państwach Europy 
Wschodniej. Jak wskazuje Mariusz Marszałkowski, władze w Moskwie 
już pod koniec lat 80. zauważyły, że od nacisku militarnego o wiele 
bardziej efektywna może być  polityka wpływania na kraje zachodnie 
poprzez uzależnienie energetyczne (Marszałkowski 2020). Zastąpienie 
wpływu militarnego naciskami energetycznymi (przede wszystkim 
poprzez uzależnienie państw Europy Wschodniej od rosyjskich dostaw 
gazu ziemnego) stosowanymi przez Moskwę, znajduje zastosowanie w 
tzw. doktrynie Falina-Kwicińskiego (Kwiatkiewicz i Szczerbowski 2015, 
s. 583).  

 
Doktryna Falina-Kwicińskiego 

Okres transformacji ustrojowej na Węgrzech zakończony 
zwycięskimi wyborami do Zgromadzenia Narodowego przez Węgierskie 
Forum Demokratyczne (MDF) i wybór poprzez parlament Árpáda 
Göncza na prezydenta Węgier (1990) zwiastował realizację działań 
mających na celu uniezależnienie się od wpływów Moskwy. Po śmierci 
lidera MDF i premiera Węgier Józsefa Antalla (1993), w partii rządzącej 
doszło do politycznego rozłamu i do powstania wewnątrzpartyjnych 
frakcji. Pogorszyło to wynik rządzącej dotychczas partii w wyborach do 
Zgromadzenia Narodowego w 1994 roku. Zwycięstwo Węgierskiej Partii 
Socjalistycznej (MSZP) zapoczątkowało wiele zmian, w tym modyfikacji 
uległa węgierska polityka energetyczna. W 1994 roku utworzona została 
rosyjsko-węgierska firma Panrusgaz, pośrednicząca na rynku 
energetycznym, a dwa lata później w wyniku podpisania 
międzyrządowej umowy o imporcie gazu, Gazprom stał się największym 
dostawcą gazu ziemnego na Węgry (Braun i Barany 1999, s. 278). 
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Korzystne stawki negocjowane przez poszczególne rządy sprawujące 
władzę na Węgrzech umocniły pozycję Gazpromu jako dostawcy gazu w 
Europie Wschodniej. Zgodnie z obliczeniami na rok 2009, udział Rosji w 
dostawie gazu ziemnego na Węgry wynosił 83% łącznego importu oraz 
pokrywał 70% ogólnokrajowego zapotrzebowania (Gower i Davic 2013, 
s. 175). 

Niedługo po ogłoszeniu wyników do Zgromadzenia Narodowego 
2010 roku, koalicja Fidesz-KDNP uzyskawszy większość konstytucyjną, 
rozpoczęła realizację ogłoszonych w trakcie kadencji postulatów. Wśród 
nich była wymagająca podjęcia wielu prac dyplomatycznych strategia 
„otwarcia na Wschód”, ukierunkowana pierwotnie na zbliżenie 
gospodarcze z Chinami, choć jak zauważa Andrzej Sadecki, z czasem 
najważniejszym partnerem stała się Rosja, pomimo wcześniejszej 
krytyki (przede wszystkim dotyczącej współpracy energetycznej z 
Rosją) jaką obóz polityczny Fideszu kierował względem rządzącej 
koalicji lewicowej w okresie opozycji (Sadecki 2014, s. 6). W kontekście 
przytoczonej w poprzedniej części pracy historii kształtowania rynku 
energetycznego na Węgrzech, można nawet znaleźć pewne 
podobieństwo z lat 60. ubiegłego wieku, gdyż węgierski premier oprócz 
aktywnego wsparcia budowy Gazociągu Południowego (South Stream), 
łączącego Rosję, Bułgarię, Serbię i Węgry, zdecydował, pomimo 
alternatywnych ofert z Francji i Stanów Zjednoczonych, powierzyć 
rozbudowę elektrowni atomowej w Paks (projekt Paks 2) spółce 
rosyjskiej (ibid). Obok regulacji związanych z koniecznością przyjazdu 
rosyjskiego personelu eksperckiego odpowiedzialnego za nadzór 
rozbudowy elektrowni, zastosowanie wspomnianej doktryny Falina-
Kwicińskiego może mieć dodatkowe odzwierciedlenie poprzez 
zobowiązanie finansowe, tj. kredyt w wysokości 10 mld euro jaki 
Rosatomowi zapewniło państwo rosyjskie (Trusewicz 2022). Jednak jak 
zauważa Maciej Zaniewicz (2019), zastosowanie doktryny Falina-
Kwicińskiego opiera się na dwóch mechanizmach. Pierwszy nosi nazwę 
„premii posłuszeństwa” i polega na przyznawaniu gratyfikacji (np. 
poprzez obniżenie stawek za gaz) państwom, które prowadzą politykę 
przyjazną Rosji. W roku 2012 za 1000 m³ gazu Węgry płaciły Rosji 390,8 
USD, podobna cena obowiązywała Austrię (397,4 USD) i Niemcy (379,3 
USD). W tym samym czasie odbiorcy, którzy nie prowadzili przyjaznej 
polityki względem Rosji płacili wyraźnie wyższe ceny: Ukraina 436 USD, 
Dania 495 USD, Polska 525,5 USD. Drugi mechanizm wymieniony przez 
Zaniewicza nazwany został „wariantem atomowym” i oznacza możliwość 
czasowego odcięcia dostaw surowca w okresie grzewczym (ibid). 
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W kontekście skutecznego i zauważalnego funkcjonowania 
pierwszego mechanizmu, premier Węgier kampanię przed wyborami do 
Zgromadzenia Narodowego w 2014 roku w zakresie energetyki 
skoncentrował na niskich cenach energii. Obok przejrzystych, 
ogólnodostępnych danych wymienionych powyżej, węgierski rząd 
rozpoczął konflikt z koncernami energetycznymi wymuszając obniżkę 
cen energii dla odbiorców indywidualnych, co wpłynęło na znaczne 
zmniejszenie zysków i niezadowolenie mających udział większościowy 
na rynku spółek niemieckich: RWE, grupa E. ONiEnBW oraz francuskich: 
EDF i GDF Suez (Sadecki 2013). Niemniej „premia posłuszeństwa” 
umożliwiająca wynegocjowanie atrakcyjnych cen gazu oraz 
optymalizacja prowizji pobieranych przez zagraniczne spółki 
odpowiedzialnych za dystrybucję energii na terytorium Węgier 
umożliwiły partii Fidesz w kampanii wyborczej obiecać węgierskim 
odbiorcom-gospodarstwom domowym niższe rachunki za gaz i prąd 
pozwalające oszczędzić rocznie około 250 euro (ibid).  

Pośrednim zastosowaniem przez Rosję drugiego, nazwanego 
wcześniej „atomowego” wariantu może być wydarzenie z 26 września 
2014 roku, kiedy węgierska firma FGSZ, przed negocjacjami ukraińsko-
rosyjskimi, niespodziewanie i bezterminowo wstrzymała dostawy gazu 
na Ukrainę (Kublik 2014). Pogarszające się relacje dyplomatyczne na 
linii Budapeszt-Kijów w kolejnych latach spowodowane były planem 
wdrożenia przez ukraiński parlament nowej ustawy oświatowej, 
powodującej utratę przez węgierską mniejszość narodową 
zamieszkującą terytorium Rusi Zakarpackiej części dotychczas 
posiadanych praw. Stosunki węgiersko-rosyjskie były zacieśniane nawet 
w obliczu aneksji Krymu i dalszej agresji rosyjskiej względem Ukrainy, 
czemu towarzyszyły m. in. oficjalne wizyty Wladimira Putina w 
Budapeszcie (Sadecki 2017). Dzięki temu możliwe było oparcie kampanii 
wyborczej w 2018 roku na działaniach rządu mających na celu 
wprowadzenie przepisów antymigracyjnych (pakiet „Stop Soros”), przy 
jednoczesnym podtrzymaniu niskich cen gazu i prądu dla gospodarstw 
domowych (Boros 2018).  

Liczne wizyty prezydenta Rosji w Budapeszcie, a także rewizyty 
przedstawicieli węgierskiego rządu na Kremlu, podczas których 
motywem przewodnim rozmów była rozbudowa elektrowni atomowej 
w Paks oraz perspektywa podpisania w 2021 roku nowego kontraktu na 
dostawy gazu z Gazpromem, dawały Węgrom poczucie pewności i 
stabilności energetycznej. Nic nie wskazywało, iż na rynku 
energetycznym Węgier, po dziesięciu latach nieprzerwanych rządów 
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Viktora Orbána, dojdzie do kryzysu. Jeszcze w 2019 roku prezydent 
János Áder deklarował, że Węgry do 2030 roku zredukują zużycie węgla 
w gospodarce o 90 procent (Héjj 2022). Plany te trzy lata później zostały 
zmodyfikowane, ze względu na nieplanowane podwyżki cen gazu. 
Wysoki popyt na to paliwo związany m.in. z polityką klimatyczną UE 
oraz zmniejszeniem podaży rosyjskiego surowca spowodowanym 
przygotowaniami do wojny. Rozpoczęcie konfliktu rosyjsko-
ukraińskiego doprowadziło do rekordowych wzrostów cen gazu na 
holenderskiej giełdzie TTF, które po dwóch miesiącach znalazły 
odzwierciedlenie również w stawkach za importowany gaz z Rosji (ryc. 
2). 

 
Ryc. 2. Średnia cena giełdowa gazu TTF (linia czerwona) oraz średnia cena 
importowanego gazu na Węgry (linia niebieska), w forintach za m³ 

 
Źródło: Jandó Z., 2022. Kegyetlenüldrága lesz ősszelazoroszgáz, ezértemeltrezsit a 
kormány, [online]. Źródło: https://g7.hu/vallalat/20220729/kegyetlenul-draga-lesz-
osszel-az-orosz-gaz-ezert-emelt-rezsit-a-kormany/ (dostęp: 24.09.2022). 

 
Jak zauważają węgierscy analitycy, przy braku realnych i 

wykonalnych alternatyw dostaw energii na Węgry, rząd w Budapeszcie 
zdecydował się na podpisanie we wrześniu 2021 roku 
długoterminowego (piętnastoletniego) kontraktu z Gazpromem na 
zakup 4,5 mld m³ gazu rocznie, z czego 3,5 mld Rosja zobowiązała się 
dostarczać Węgrom przez Serbię, a 1 mld - przez Austrię (Szász 2021). 
Powszechnie komentowane w mediach węgierskojęzycznych są 
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kontrowersje związane z utajnianiem warunków (przede wszystkim 
wartości cenowe zakupu surowca) kontraktów zawieranych z Rosją. 
Dotyczy to nie tylko modernizacji elektrowni atomowej w Paks, ale także 
niedawno podpisanej umowy na zakup gazu z Rosji (Mrav 2022) .  

 
Ryc. 3. Poziom napełnienia zbiorników magazynujących gaz w krajach Europy 
(stan na 15 sierpnia 2022 r.) 

 
Źródło: Szabó K., 2022. Az orosz gáztól függő országok közül csak Magyarországon nem 
érték még el a tavalyi töltöttségi szintet a gáztározók, [online]: 
https://atlatszo.hu/adat/2022/08/18/az-orosz-gaztol-fuggo-orszagok-kozul-csak-
magyarorszagon-nem-ertek-meg-el-a-tavalyi-toltottsegi-szintet-a-gaztarozok/ (dostęp: 
24.09.2022). 

 
Potencjalne zagrożenie braku dostępu do wystarczającej ilości 

gazu umożliwiającej uzupełnienie zbiorników gazowych na Węgrzech 
(ryc. 3) skłoniło stronę węgierską do kolejnych negocjacji mających na 
celu zakupu dodatkowej partii gazu. 21 lipca 2022 roku węgierski 
minister spraw zagranicznych Peter Szijjártó udał się na rozmowy do 
Rosji w celu zakupu dodatkowych 700 mln m³ gazu ziemnego (Borowska 
2022). Szijjártó podczas wizyty w Moskwie nie otrzymał zapewnień o 
dostawie dodatkowej partii gazu, a jedynie obietnicę rozpatrzenia 
prośby (ibid). Blisko miesięczny czas oczekiwania na odpowiedź przy 
zdawać by się mogło nieodbiegającej od dotychczasowej postawy 
realizowania przez węgierski rząd mechanizmu zgodnego z doktryną 
Falina-Kwicińskiego mógł wprowadzić zaniepokojenie nie tylko wśród 
węgierskich decydentów, społeczeństwa węgierskiego, ale miał także 
bezpośrednie przełożenie na (nieoczywisty) poziom bezpieczeństwa 
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energetycznego Węgier. Powstała sytuacja była o tyle zaskakująca, gdyż 
Węgry w ostatnim roku stosowały politykę uniemożliwiającą dostawy 
broni oraz amunicji z Węgier na terytorium Ukrainy. Taka odmienna od 
pozostałych państw Europy Wschodniej postawa Budapesztu wobec 
Moskwy doprowadziła do kryzysu Grupy Wyszehradzkiej (Roszak 
2022). Zgoda na dostawę dodatkowej partii 700 mln metrów 
sześciennych gazu ziemnego została wysłana 13 sierpnia br. poprzez 
oficjalny komunikat Gazpromu, dzięki czemu węgierskie magazyny LNG 
zostały uzupełnione z poziomu 58,2 % w dniu 15 sierpnia br. do 
poziomu 71,31 % (stan na dzień 24 września br.) (tab. 1). 

 
Tab. 1. Poziom napełnienia zbiorników magazynujących gaz w krajach Europy 
(stan na dzień 24.09.2022 r) 

 
Źródło: GIE Data Base, Status at end of GasDay for GasDayStart 2022-09-23/ 
GasDayEnd 2022-09-24, [online]: https://agsi.gie.eu (dostęp: 24.09.2022). 
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Podsumowanie 

Opisana w niniejszej pracy historia powstawania i rozwoju 
węgierskiego rynku energetycznego w sposób przejrzysty pokazała jak 
ważną rolę we wspomnianym sektorze pełniła i nadal pełni Rosja. 
Wydarzenia ostatnich miesięcy udowodniły, iż Węgry powinny 
rozpocząć procedurę dywersyfikacji dostaw gazu. Co prawda negocjacje 
z Gazpromem zakończyły się podpisaniem umowy i bezpieczeństwo 
dostaw energii na Węgry nie wydaje się zagrożone, trudno ocenić jakim 
kosztem porozumienia te zostały osiągnięte. Stawki zakupu gazu 
zarówno przy kontrakcie długoterminowym, jak i dodatkowej partii 700 
milionów m³ zostały utajnione. Zważywszy na ogólnodostępne ceny 
rynkowe, każdy kontrakt podpisany w stawce znacznie niższej od 
rynkowej wartości notowanej na holenderskiej giełdzie TTF byłby okazją 
do rozpowszechniania – władze węgierskie utwierdziłyby węgierskie 
społeczeństwo w przekonaniu o skutecznie prowadzonej polityce 
„Otwarcia na Wschód”, której elementem jest osiągnięcie atrakcyjnych 
stawek za surowce energetyczne. Z kolei strona rosyjska, zgodnie z 
pierwszym mechanizmem doktryny Falina-Kwicińskiego, stosując 
premię posłuszeństwa, mogłaby zachęcać (szczególnie w dobie kryzysu 
energetycznego) inne państwa do przyjaznej względem Rosji polityki. 
Bez względu na utajnione warunki porozumienia, w najbliższym okresie 
nie przewiduje się zmiany postawy węgierskiego rządu względem Rosji. 
Świadczyć o tym może chociażby ostatnia Sesja Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ, podczas której 22 września br. węgierski minister spraw 
zagranicznych Peter Szijjártó jako jedyny przedstawiciel rządu spotkał 
się z Siergiejem Ławrowem (Tidey 2022). Spotkanie to odbyło się kilka 
godzin po tym, jak rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano ogłosił 
nieformalne porozumienie państw członkowskich o niespotykaniu się w 
trakcie Zgromadzenia Ogólnego z rosyjskimi urzędnikami (ibid). 
Analizując politykę zagraniczną oraz współpracę Węgier z instytucjami 
międzynarodowymi w obecnym roku, w sposób przejrzysty można 
zauważyć coraz mniejsze zrozumienie ze strony partnerów. Z uwagi na 
odmienną względem pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej 
postawę Węgier wobec Rosji, czeski minister ds. europejskich Mikuláš 
Bek określił aktualny stan jedności grupy V4 wyrażeniem 3+1 (Roszak 
2020). W drugiej połowie września 2022 roku Komisja Europejska w 
obawie o węgierski stan praworządności złożyła wniosek o blokadę 
funduszy unijnych zarezerwowanych dla Węgier. Węgierskie MSZ 
akcentując przyjaźń węgiersko-rosyjską, pomimo niepisanej zasady 
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niespotykania się w trakcie Zgromadzenia Ogólnego ONZ z urzędnikami 
rosyjskimi, wizerunkowo zyskuje tylko w oczach Rosji i jej sojuszników. 
Wydawać by się mogło, że zgodnie z raportem Międzynarodowej Agencji 
Energii Atomowej z 2021 roku, węgierski system elektroenergetyczny 
jest dobrze zbilansowany. Aktualne obliczenia IAEA wykazały, że 46% 
pochodzi z energii jądrowej, 26% z gazu, 11% z węgla kamiennego i 
brunatnego oraz z odnawialnych źródeł energii, której udział 
systematycznie rośnie zgodnie z unijną dyrektywą o zielonej energii 
elektrycznej (z 14% do 16%) . Pomimo wykazanego bilansu, zgodnie z 
przeprowadzoną analizą należy zauważyć, iż o ile w ocenie 
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej system 
elektroenergetyczny jest dobrze zbilansowany, o tyle w zdecydowanej 
większości zależy od Rosji i zgodnie z podpisanymi umowami 
długoterminowymi w zakresie energii atomowej oraz gazu ziemnego 
sytuacja ta będzie przedłużana tak długo, jak długo Rosja będzie w stanie 
wywiązywać się z umów wobec Węgier. Dla władz w Budapeszcie 
dostawy gazu z Rosji stanowią jedyną alternatywę przetrwania 
nadchodzącej zimy i uniknięcia niszczących gospodarkę i sytuację 
ekonomiczną społeczeństwa podwyżek cen energii. Wydobycie z 
własnych złóż spadło, a kraj ten nie ma możliwości budowy gazoportów, 
takich jakimi dysponuje np. Polska i Litwa. Możliwość dostaw gazu np. z 
Polski za pośrednictwem gazociągów może okazać się iluzoryczna, jeśli 
uwzględnić potrzeby naszego kraju i małą pojemność naszych 
podziemnych zbiorników gazu. Polityka prowadzona przez władze 
węgierskie jest oczywistą konsekwencją powyższych okoliczności oraz 
sankcji nakładanych na to państwo (podobnie jak na Polskę), przez 
Komisję Europejską pod pretekstem braku tzw. praworządności. Władze 
w Budapeszcie nie mogą w swojej polityce zagranicznej ignorować faktu, 
że to Rosja, a nie Unia Europejska, może zapewnić Węgrom dostawy 
niezbędnego dla gospodarki gazu. Doktryna Falina-Kwicińskiego okazała 
się bardzo skuteczna z punktu widzenia Rosji, której udało się rozbić 
jedność państw europejskich, przez wiele lat realizujących 
krótkowzroczną politykę, prowadzącą do uzależnienia się od rosyjskich 
surowców. Sprzedając po niskich cenach paliwa państwom zachodnim 
Rosja cierpliwie czekała na odpowiedni moment, by swoją dominującą 
pozycję na rynku paliw wykorzystać dla politycznych celów. Po kilku 
miesiącach wojny na Ukrainie widać, że Zachód okazał się zbyt silny, aby 
w całości ulec szantażowi energetycznemu. W o wiele gorszej sytuacji 
znalazły się Węgry, które nie tylko nie mogą liczyć na pomoc Unii 
Europejskiej w uniezależnieniu się od rosyjskich dostaw energii, to za 
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pomocą sankcji i kar wymierzanych przez Komisję Europejską są w 
objęcia Rosji wpychane. 
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Streszczenie: 
Jednym z następstw rozpoczętej w lutym 2014 roku zbrojnej agresji Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę jest konsolidacja wysiłków większości państw zachodnich, 
starających się wspierać walczących o wolność Ukraińców: politycznie, finansowo, 
militarnie i humanitarnie. Poparcie dla Ukrainy, wyrażane przez ogromną większość 
mediów, wzrastało w miarę, jak ujawniana była skala rosyjskich zbrodni na Ukrainie i 
jak coraz skuteczniejszy okazywał się opór Ukraińców. Od dominującej w Europie 
antyrosyjskiej retoryki, wyrażanej także przez organy Unii Europejskiej i Grupy 
Wyszehradzkiej, w niektórych aspektach wyraźnie odbiegało stanowisko węgierskiego 
rządu. Celem niniejszej pracy jest próba wyjaśnienia tego stanowiska w oparciu o fakty 
dotyczące znaczenia Rosji w węgierskiej energetyce oraz priorytety węgierskiej polityki 
zagranicznej w zakresie  utrzymania stabilnych dostaw i cen surowców 
energetycznych. W oparciu o wydarzenia jakie miały miejsce od początku transformacji 
ustrojowej, autor dyskutuje wpływ, jaki na politykę bezpieczeństwa energetycznego 
Węgier wywierają mechanizmy rosyjskiej doktryny Falina-Kwicińskiego. 

 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, doktryna Falina-Kwicińskiego, 
geopolityka, polityka zagraniczna Węgier, surowce energetyczne. 
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PROGRAMÓW WYBORCZYCH NIEMIECKICH 
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PARLAMENTARNEJ 2021 R. 

GERMANY’S BILATERAL RELATIONS WITH PRC FROM THE 
PERSPECTIVE OF THE GERMAN RELEVANT POLITICAL 

PARTIES ELECTION PROGRAMS IN THE 2021 
PARLIAMENTARY CAMPAIGN  

 
 
Abstract: 
 The article aims to present conclusions resulting from the analysis of the 
election programs developed by the relevant German parties in the election campaign 
to the Bundestag in 2021. In the study, the following research questions were adopted: 
1. Did the relevant German political parties include the information about the PRC in 
the Bundestag election programs in 2021? 2. If so, what terms concerning the PRC were 
used? 3. Does the discussed election programs refer to the Belt and Road Initiative? 4. 
Do sensitive issues concerning the PRC such as human rights violations appear in the 
election programs discussed? The research was made possible by the method used, 
consisting of a systematic review of the literature and analysis of existing documents, 
i.e. election programs of the parties in question in 2021. The analysis shows that each of 
the German political parties currently (2022) represented in the Bundestag included 
information related to the PRC. So there is no discrepancy, China is an important topic 
for every side of the political scene. However, the perception of the actions of this 
country is different, which was in the conducted analysis shown.  
  
Keywords: Germany-China relations, German political parties, BRI, human rights. 
 
 
 
Uwagi wstępne 

Z perspektywy geopolitycznej Chińska Republika Ludowa (ChRL) 
jest mocarstwem światowym, którego ambicją wielokrotnie 
artykułowaną przez władze i wyrażaną działaniami na terenie innych 
państw, jest przejęcie pozycji Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), a 
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tym samym stanie się pierwszoplanowym supermocarstwem1. Chiński 
model rozwoju realizowany jest konsekwentnie i zgodnie z wytycznymi 
władz państwa i partii. Główne kierunki polityki zagranicznej 
zapowiadane są podczas kolejnych wystąpień przedstawicieli 
administracji rządowej adresowanych do audytoriów zagranicznych 
(Ministry of Foreign Affairs, 2018, 2022). ChRL to nie tylko najbardziej 
zaludnione (O’Neill, 2021) i jedno z największych pod względem 
powierzchni (O’Neill, 2022) państwo świata, lecz i jedno z dwóch, obok 
USA, państw o największym potencjale gospodarczym 2. W odniesieniu 
do Republiki Federalnej Niemiec (RFN) można spotkać opinie, że utraciła 
ona pozycję mocarstwa, a nawet nigdy nim – z uwagi na swą krótką 
historię – nie była (Malinowski, 2013). W artykule przyjmuję, podobnie 
jak wielu innych autorów, że RFN odgrywa istotną rolę w stosunkach 
międzynarodowych i wypełnia funkcje przypisywane mocarstwom. 
Precyzując, jest to mocarstwo cywilne (Zivilmacht), które wyznaczyło dla 
siebie rolę pośrednika i rozjemcy w sprawach wymagających 
przywrócenia harmonii między skonfliktowanymi państwami. Władze 
RFN pojmują tę misję jako polegającą przede wszystkim na 
utrzymywaniu poprawnych stosunków z różnymi podmiotami areny 
międzynarodowej, ochronie praw człowieka oraz dbaniu o 
nieeskalowanie siły militarnej na świecie (Kirste i Maull, 1996; Maull, 
2007, Wallraf, 2021). 

Celem artykułu jest przedstawienie wniosków wynikających z 
analizy programów wyborczych opracowanych przez relewantne partie 
niemieckie na potrzeby kampanii wyborczej do Bundestagu w 2021 r. Za 
relewantne partie polityczne uznaję za Giovannim Sartorim te, które 
mają: 1. zdolność koalicyjną - uczestniczą w rządzeniu/współrządzą lub 
są/były brane pod uwagę jako komponent koalicji, 2. zdolność do użycia 
szantażu politycznego, oddziałują więc na zachodzące w polityce procesy 
również wówczas, gdy są w opozycji (Sartori, 1976, s. 221-230). W 

                                                
1 Przedstawienie wielowątkowych definicji pojęcia mocarstwo nie mieści się w formule 
opracowania. Przyjmuję za Erhardem Cziomerem (2009, s. 29-30), że mocarstwa to 
„państwa zdolne do utrzymania ładu międzynarodowego i przywództwa w danej grupie 

państw z uwagi na swoje potencjały”. 
2 Należy zwrócić uwagę na sposób definiowania potencjału gospodarczego państwa. 
Gospodarka Chin znajduje się na pierwszym miejscu jeśli PKB liczymy w parytecie siły 
nabywczej, z kolei biorąc pod uwagę wzrost PKB potencjał Chin jest mniejszy, a 
przeliczając PKB na mieszkańca przed Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) 
zajmują miejsce przed ChRL. Za:K. Żukrowska, 2018;International Monetary Fund World 
Economic Outlook, Country Data April 2022, https://www.imf.org/en/Countries, dostęp: 
27.07.2022. 
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badaniu wzięto pod uwagę programy Socjaldemokratycznej Partii 
Niemiec (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD), Unii 
Chrześcijańsko-Demokratycznej (Christlich Demokratische Union 
Deutschlands, CDU), Unii Chrześcijańsko-Społecznej (Christlich-Soziale 
Union in Bayern e.V., CSU), Zielonych/Związku 90, Zieloni (Bündnis 
90/Die Grünen), Wolnej Partii Demokratycznej (Freie Demokratische 
Partei, FDP), Alternatywy dla Niemiec (Alternative für Deutschland, AfD) 
oraz Lewicy (Die Linke). 

W pracy przyjęto następujące pytania badawcze: 1. Czy w 2021 r. 
w programach wyborczych do Bundestagu relewantne niemieckie partie 
polityczne zawarły informacje o ChRL?, 2. Jeśli tak, to jakich określeń w 
stosunku do ChRL użyto?, 3. Czy w omawianych programach wyborczych 
pojawiła się kwestia dotycząca Inicjatywy Pasa i Szlaku (Belt and Road 
Initiative, BRI)? 4. Czy w omawianych programach wyborczych pojawiły 
się newralgiczne kwestie dotyczące ChRL, takie łamanie praw 
człowieka? Realizację badania umożliwiła zastosowana metoda 
polegająca na systematycznym przeglądzie literatury i analizie zastanych 
dokumentów czyli programów wyborczych omawianych partii w 2021 r. 
Do analizy treści programów stosowano następującą procedurę 
badawczą: korzystano z oryginalnych dokumentów opublikowanych na 
stronach internetowych niemieckich partii, wyodrębniono fragmenty, w 
których znajdowały się odniesienia do ChRL, dokonano syntetycznego 
omówienia tych informacji, zidentyfikowano epitety użyte w stosunku 
do ChRL oraz słowa odnoszące się do głównych inicjatyw ChRL i 
pogrupowano je w tabelach. Określenia przeanalizowano korzystając z 
metod porównawczej i jakościowej. Ostatnią częścią badania było 
wyciągnięcie wniosków z dokonanej analizy. 

 
Główne cechy stosunków dwustronnych RFN – ChRL 

Inicjatywę w nawiązaniu stosunków dwustronnych między 
proklamowanymi po II wojnie światowej RFN i ChRL podejmowała 
ChRL. Wynikało to z chęci dywersyfikowania kierunków współpracy 
międzynarodowej w obliczu narastającej od drugiej połowy lat 
pięćdziesiątych XX w. rywalizacji państw komunistycznych ChRL i 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR)o ideologiczne 
przywództwo (Łysik, 2006, s. 61-63). W RFN obowiązywała wówczas 
doktryna Hallsteina3 (Bundesarchiv, 2022) zakładająca utrzymywanie 

                                                
3 Doktryna Waltera Hallsteina określała politykę zagraniczną prowadzoną przez RFN od 
września 1955 r. do października 1969 r., a jej głównym zadaniem było uniemożliwianie 
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dystansu wobec państw, które współpracowały z utworzoną po II wojnie 
światowej na terenie radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiecką Republiką 
Demokratyczną. Pierwszą umowę handlową między RFN i ChRL 
podpisano w 1957 r., obejmowała ona jednak jedynie współdziałanie 
przedsiębiorstw (Łysik, 2006, s. 63). Wyraźna zmiana w relacjach 
niemiecko-chińskich nastąpiła w czasie rządów Willy’ego Brandta 
pełniącego funkcję kanclerza od października 1969 r. do maja 1974 r. 
Wówczas nawiązano oficjalne stosunki międzyrządowe i 
zapoczątkowano trwającą do dzisiaj dynamiczną współpracę. 
Kontynuatorami prowadzonej polityki otwartości i strategii milczącej 

dyplomacji wobec ChRL byli Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard 
Schröder i Angela Merkel. Strategia milczącej dyplomacji to określenie 
współpracy gospodarczej prowadzonej bez poruszania tematów 
drażliwych, zwracania uwagi na łamanie praw człowieka, przy 
jednoczesnym życzeniowym myśleniu, iż poprzez tę kooperację wywiera 
się wpływ na zmianę nastawienia władz Chin i być może prowadzi do 
przemian zmierzających do demokratyzacji życia wewnątrz tego 
państwa (Ciesielska-Klikowska, 2021). Nie miało więc znaczenia z jakiej 
partii wywodzi się kanclerz i kolejne rządy niezależnie od ich 
politycznego rodowodu traktowały Chiny z estymą, prowadząc tę samą 
politykę zacieśniania stosunków dwustronnych z ChRL bez względu na 
koszty natury etycznej. 

Głównymi cechami polityki zagranicznej ChRL są dynamizm 
organizacyjny, gospodarczy i finansowy oraz rozbudowa 
programów infrastrukturalnych poza granicami państwa 
(Christensen, 2017; Skrzyp, 2017; Maksymowicz, 2018; Góralczyk, 2018; 
Świstak i Tkaczyński, 2019). Inwestycje ChRL zauważalne są w każdym 
regionie świata, szczególnie w Azji, Europie, Afryce, współpraca 
obejmuje także państwa Ameryki Łacińskiej (Mickiewicz, 2022). 
Sztandarowym przedsięwzięciem jest Inicjatywa Pasa i Szlaku (BRI), 
która, zdaniem władz ChRL, ma na celu „ustanowienie i wzmocnienie 
partnerstw między krajami położonymi wzdłuż Pasa i Szlaku (…) oraz 
realizację zróżnicowanego, niezależnego, zrównoważonego i trwałego 
rozwoju w tych krajach” (BRI, 2022). Jeszcze do niedawna w tej 

                                                                                                                         
międzynarodowego uznania Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD). Rząd RFN miał 
być jedynym pełnoprawnym przedstawicielem narodu niemieckiego, a nawiązanie przez 
państwa trzecie stosunków dyplomatycznych z NRD uznawano za „czyn nieprzyjazny” 
(„unfreundlichen Akt”) i z takimi państwami RFN nie utrzymywała stosunków 
dyplomatycznych. Wyjątkiem był ZSRR, czyli jedno z czterech mocarstw odpowiedzialnych 
za Niemcy po II wojnie światowej. 
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współpracy udział brało ponad siedemdziesiąt państw o potencjale 
demograficznym stanowiącym ponad dwie trzecie populacji światowej i 
reprezentującym przede wszystkim podmioty polityczne rynków 
wschodzących (Tomaszewska, 2019). W marcu 2022 r. państw, które 
przystąpiły do BRI było już około 147, w tym 18 członków Unii 
Europejskiej (Nedopil, 2022). Inicjatywa ma znaczenie gospodarcze, 
jednak odgrywa przede wszystkim rolę polityczną i służy realizacji celu, 
jakim jest wpływanie na procesy zachodzące w systemie 
międzynarodowym i umacnianie mocarstwowej pozycji Chin 
(Tomaszewska, 2019; Kamińska-Korolczuk, 2021). BRI wspierana jest 
przez Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (Asian 
Infrastructure Ivestment Bank, AIIB) wpływający na zależności 
gospodarcze i finansowe, co było dotąd zarezerwowane dla instytucji 
finansowych państw wysokorozwiniętych (Szyszko, 2018). Członkami 
AIIB jest 46 państw azjatyckich. Liczba ich głosów wynosi prawie 73%, a 
największym udziałowcem jest ChRL - 26,6%. Państw spoza Azji jest 45 i 
mają one łącznie nieco ponad 27% głosów. W tej grupie najbardziej 
znaczącą rolę odgrywają Niemcy z 4,16% głosów. 14 państw znajduje się 
na liście potencjalnych członków (Asian…., 2022). RFN to nie tylko 
największy akcjonariusz AIIB, lecz także największy europejski partner 
handlowy Chin. W 2021 r. całkowita wartość eksportu i importu ChRL z 
RFN wynosiła ponad 235 mld USD (General Administration, 2022). Mimo 
iż RFN jest największym europejskim udziałowcem AIIB, jako państwo 
nie uczestniczy w BRI. Współpracę podejmowały i podejmują jedynie 
największe korporacje niemieckie, a mniejsi przedsiębiorcy postrzegają 
tę inicjatywę jako zbyt wymagającą (Ciesielska-Klikowska, 2018, s. 103-
104). 

Charakter nawiązanej w latach pięćdziesiątych XX w. kooperacji 
między omawianymi państwami zmienia się. Proces przeobrażania się 
tych relacji widoczny jest w retoryce władz i partii politycznych RFN, a 
obecnie jego wyróżnikiem jest dystans (Ulatowski i Hills, 2022), czyli 
coraz bardziej konsekwentne traktowanie azjatyckiego partnera 
handlowego z coraz większą rezerwą. Odzwierciedleniem tego procesu 
są stwierdzenia zawarte w programach wyborczych relewantnych partii 
niemieckich, które zredagowano przed wyborami do Bundestagu w 2021 
r. 
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Zawartość programów wyborczych relewantnych niemieckich 
partii politycznych w kampanii 2021 r. 

Kampania wyborcza do Bundestagu w 2021 r. toczyła się w cieniu 
kilku istotnych wydarzeń, które zdeterminowały jej kształt. Niemiecki 
system polityczny przechodził kryzys. Wyniki wyborów 
parlamentarnych w 2017 r. wskazywały na malejące poparcie 
dominujących dotąd w systemie dwóch partii – CDU i SPD, a wzrosła 
liczba wyborców oddających głosy na AfD (Kamińska-Korolczuk, 2017), 
która z wynikiem 12,6% stała się trzecią siłą w państwie (Der 
Bundeswahlleiter, 2017). O kondycji systemu politycznego świadczyły 
przedłużające się do 169 dni negocjacje koalicyjne zakończone 
utworzeniem rządu składającego się ponownie z partii już poprzednio 
rządzących - CDU-CSU i SPD (GroKo-Spitzen, 2018). CDU i SPD obarczano 
odpowiedzialnością za podejmowanie niewystarczających wysiłków w 
niwelowaniu problemów związanych z przyjęciem przez państwo od 
2015 r. dużej liczby imigrantów. Forma porozumiewania się członków 
AfD zmieniła styl komunikowania politycznego w RFN, wprowadzając do 
debaty retorykę napastliwości, różniącą się od preferowanej dotąd 
maniery poprawności politycznej (Kamińska-Korolczuk, 2021a). W 
przestrzeni publicznej zwracano uwagę na kwestie funkcjonowania RFN 
w strukturach Unii Europejskiej (UE), w której Niemcy przestali być 
jednym z liderów, stając się jednym z największych donatorów. W 2018 
r. Angela Merkel zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej partii 
CDU oraz złożyła oświadczenie, że nie będzie ubiegać się po raz kolejny o 
pozycję kanclerz, co wpłynęło na charakter walki wyborczej w 2021 r. 
Dodatkowo pod koniec 2019 r. w wybuchła epidemia COVID-19, która w 
marcu 2020 r. została uznała pandemią, a społeczeństwo niemieckie 
informowane było o kolejnych ograniczeniach wynikających z 
rozprzestrzeniania się choroby powodowanej wirusem SarsCov-2 
(Kamińska-Korolczuk, 2021). W programach wyborczych w 2021 r. 
partie odnosiły się do powyższych problemów, spraw społeczno-
gospodarczych, podziałów, pandemii i jej konsekwencji, kwestii 
środowiskowych. Wśród postulatów wszystkich relewantnych partii 
niemieckich pojawiły się także odniesienia do ChRL. 

Koalicja CDU-CSU na 6. stronie programu wyborczego zawarła 
stwierdzenie, iż pandemia uwypukliła sieciowość świata, który jest 
całością zależną od odpowiedzialnego, prowadzonego w skali 
międzynarodowej kierowania zachodzącymi procesami. 
Rozprzestrzenianie się wirusa, zmiana klimatu, transformacja cyfrowa i 
wykorzystanie nowych technologii nie zważają na granice państw, a 
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rozwój gospodarczy obszaru Azji, wzrost znaczenia Chin „zmieniają 
międzynarodową strukturę władzy” (CDU-CSU, 2021, s. 6). Na stronie 11. 
znajduje się akapit poświęcony tylko ChRL zatytułowany China auf 
Augenhöhebegegnen. Wyrażenie to oznacza konwersację, podczas której 
strony są równorzędnymi rozmówcami. W programie stwierdza się, że 
najwięcej wyzwań dla polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa 
wynika z działań ChRL, która jest „konkurentem, partnerem do 
współpracy, ale też rywalem systemowym”. Dostrzega się uzurpowanie 
przez Chiny coraz większej roli w kształtowaniu porządku 
międzynarodowego oraz to, że narzucają idee, wpływają na inne 
państwa przez inwestycje technologiczne i infrastrukturalne oraz  
tworzenie geostrategicznie istotnych zależności. Za niezbędne uznano 
dwutorowe podejście do relacji z ChRL – z jednej strony, 
przeciwstawianie się dominacji Chin i współpraca z partnerami 
transatlantyckimi oraz innymi państwami, aby ochronić technologie, 
dane i unikać uwikłania się w zależności przynoszące zagrożenie. Z 
drugiej – należy współpracować z ChRL na zasadach partnerstwa i 
uczciwej konkurencji (CDU-CSU, 2021, s. 11). 

W programie jest mowa o wykorzystywaniu funduszy 
istniejących w ramach UE i powoływaniu nowych, które miałyby pełnić 
rolę podobną do oferowanych przez Chiny (CDU-CSU, 2021, s. 14). 
Znajduje się też odniesienie do zrównoważonego rozwoju dla 
wzmocnienia Europy jako obszaru liczącego się w globalnej konkurencji 
surowców oraz „zaoferowania europejskiej alternatywy chińskiego 
Jedwabnego Szlaku” (CDU-CSU, 2021, s. 21). Wspomina się o 
konieczności wzmocnienia przemysłu europejskiego tak, aby był on 
konkurencyjny w obliczu narzucanych przez Chiny warunków (CDU-
CSU, 2021, s. 24), a znaczenie Europy w wypracowaniu wiodącej pozycji 
w dziedzinach, które są istotne dla przyszłości przemysłu podkreśla się 
na stronach 29-30. Zwraca się uwagę, że centralne znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego będzie miała infrastruktura, bo zarówno „Niemcy i 
Europa potrzebują zdeterminowanej i potężnej odpowiedzi na globalne 
wyzwania, takie jak chińska inicjatywa na rzecz opracowania nowego 
Jedwabnego Szlaku” (CDU-CSU, 2021, s. 30). 

W sześćdziesięciopięciostronicowym programie SPD 
zatytułowanym Z szacunku dla twojej przyszłości. Przyszły program SPD 
(Aus Respekt vordeiner Zukunft. Das Zukunftsprogramm der SPD) 
odniesienie do ChRL można znaleźć w trzech fragmentach. Na stronie 14. 
przekonuje się, że Europa potrzebuje samodzielnego rozwoju i 
produkowania komponentów niezbędnych do zapewnienia 
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bezpieczeństwa infrastruktury cyfrowej, co pozwoli się uniezależnić od 
amerykańskich i chińskich producentów (SPD, 2021, s. 14). Zaś na 
stronie 60. stwierdza: „Rosnące znaczenie Chin na świecie oznacza, że bez 
Pekinu trudno sobie wyobrazić globalną odpowiedź na gospodarcze, 
ekologiczne, społeczne i polityczne wyzwania naszych czasów. Narastają 
konflikty interesów i wartości z Chinami. Europa musi prowadzić z 
Chinami dialog na temat współpracy i konkurencji w sposób zamknięty, 
konstruktywny i krytyczny. Potępiamy poważne naruszenia praw 
człowieka wobec mniejszości, zwłaszcza ujgurskich muzułmanów. W 
przypadku Hongkongu należy zachować uznaną na całym świecie zasadę 
„jeden kraj – dwa systemy”. Z niepokojem obserwujemy rosnącą presję na 
Tajwan” (SPD, 2021, s. 60). W akapicie dotyczącym polityki wobec 
państw posiadających broń jądrową autorzy programu wyborczego SPD 
deklarują, iż świat powinien być wolny od broni jądrowej, a w proces 
rozbrojeniowy ChRL powinna zostać zaangażowana w stopniu większym 
niż do tej pory (SPD, 2021, s. 63). 

Kolejna z partii relewantnych, FDP, używa w odniesieniu do ChRL 
stwierdzenia, iż jest to konkurent systemowy i reżim autorytarny (FDP, 
2021, s. 6). Podkreśla się, że odnotowane zarówno w USA, jak i w 
Chinach wzrosty gospodarcze wpływają na obniżenie konkurencyjności 
europejskich firm (FDP, 2021, s. 7) oraz że RFN za mało inwestuje w 
edukację, w tym tę związaną z nowymi technologiami. Chiny zajmują 3. 
miejsce na świecie pod względem odsetka szkół stwarzających 
możliwość szkolenia nauczycieli w zakresie korzystania z urządzeń 
cyfrowych, zaś RFN 74. miejsce (FDP, 2021, s. 15). Wolni Demokraci 
deklarują obronę wolności akademickiej, zwracając uwagę na działania 
instytutów Konfucjusza, które są współfinansowane przez RFN, służąc 
wywieraniu politycznego wpływu rządu chińskiego poza granicami ChRL 
(FDP, 2021, s. 18). Przeciwwagą dla systemu Xi Jinpinga ma być 
współpraca demokratycznych rządów, którą wspiera projekt 
administracji amerykańskiej „Sojusz dla Demokracji”. Należy także 
wzmocnić znaczenie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i innych 
organizacji międzynarodowych, w tym NATO, które jest „gwarantem 
bezpieczeństwa w przyszłości” oferującym „jasną strategię 
postępowania z ChRL” (FDP, 2021, s. 52). Podobnie jak w programie SPD, 
tak i tutaj znajduje się odniesienie do polityki kontroli zbrojeń i 
stwierdzenie, że ChRL powinna uczestniczyć w negocjacjach państw 
posiadających broń jądrową. Przy czym kontrola zbrojeń dotyczyć ma 
„cyberbroni, nowej broni masowego rażenia w erze informacji oraz 
hipersonicznych pojazdów szybujących z głowicami nuklearnymi” (FDP, 
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2021, s. 52-52). W relacjach UE-ChRL powinna dominować współpraca, 
pogłębianie stosunków gospodarczych i tych nastawionych na 
umacnianie społeczeństw obywatelskich, „bliższa wymiana z Chinami 
może odbywać się wyłącznie na podstawie i zgodności z obowiązującym 
prawem międzynarodowym, a w szczególności z zasadami ONZ, Światowej 
Organizacji Handlu (WTO) i Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP)” 
(FDP, 2021, s. 53-54). Zdaniem FDP wypracowane porozumienia, 
szczególnie wskazuje się na wynegocjowaną podczas niemieckiej 
prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 30 grudnia 2020 r. umowę 
inwestycyjną UE-ChRL (EU und China, 2020), nie regulują wielu 
istotnych kwestii prawnych, jak np. wprowadzania przez ChRL 
„nieuzasadnionych sankcji wobec europejskich organizacji i osób”, 
równości w dostępie do rynku, pewności uregulowań prawnych w tym 
pewności, że sądy są niezawisłe a rządy prawa obowiązujące oraz 
stosowania praw człowieka. Aby wzmacniać demokrację, gospodarkę 
rynkową i praworządność niezbędne jest zmobilizowanie państw oraz 
kapitału prywatnego, aby ustanowić europejską odpowiedź na chińską 
Inicjatywę Pasa i Szlaku i zapewnić wsparcie państwom rozwijającym 
się, tym samym uchronić je przed wpływem „autokratycznego reżimu w 
Pekinie” (FDP, 2021, s. 56). 

W omawianym dokumencie stwierdza się wprost: „Naruszenia 
praw człowieka i brak rządów prawa nie mogą być akceptowane po cichu. 
Bezprecedensowa techniczna inwigilacja ludności przez państwo chińskie i 
represjonowanie mniejszości etnicznych i religijnych są sprzeczne z 
zobowiązaniami Chin wynikającymi z prawa międzynarodowego. Poprzez 
internowanie i przymusową sterylizację członków mniejszości etnicznych 
Chiny wystawiły się na oskarżenia o ludobójstwo. Wszystkimi tymi 
kwestiami należy energicznie zająć się w ramach dialogu UE-Chiny. Tego 
samego oczekują od nas sąsiedzi Chin, którzy często podlegają polityce 
aktywnego chińskiego zastraszania. W tym kontekście popieramy 
ukierunkowane nakładanie sankcji przez UE na chińskich urzędników 
odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka”. FDP „wspiera rozwój 
demokracji i rządów prawa na Tajwanie jako udaną alternatywę dla 
autorytarnego systemu rządów w ChRL”, „starania Tajwanu o integrację 
z organizacjami międzynarodowymi”, a „Zjednoczenie Chin i Tajwanu 
może nastąpić tylko poprzez pokojowy konsensus”. Jednoznacznie 
potępia się groźby ChRL wobec Tajwanu oraz Hongkongu (FDP, 2021, s. 
54). 

Partia Zieloni/Związek 90 na 81. stronie swojego programu 
dowodzi potrzeby wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów 
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chroniących środowisko, klimat i konsumentów oraz dbania o ochronę 
zasady europejskiej ostrożności, podkreślając przy tym, że umowa 
inwestycyjna zawarta między UE a ChRL jest „niewystarczająca w 
obszarze równych szans i praw człowieka. Nie możemy się z nim zgodzić w 
jego obecnej formie” (Bündnis 90/DieGrünen, 2021, s. 81). Na temat 
praw człowieka znajdują się także informacje zawarte na stronie 218. 
Stwierdza się, że „państwa takie jak Chiny i Rosja, które systematycznie 
podważają prawa człowieka i obywatela poprzez swoje autorytarne 
dążenie do hegemonii nie tylko zmuszają inne państwa do ekonomicznej i 
politycznej zależności, ale także chcą podzielić Europę”. Zapobiec temu 
może jedynie globalna współpraca wszystkich demokratycznych 
podmiotów. Ich zadaniem jest umocnienie rządów prawa, integracja 
regionalna, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i respektowanie praw 
człowieka. Ta proekologiczna partia, podobnie, jak i CDU-CSU, dostrzega 
jednak, że dokonanie zamian społeczno-ekologicznych na świecie nie 
będzie możliwe bez udziału ChRL i Rosji (Bündnis 90/DieGrünen, 2021, 
s. 218). 

ChRL poświęcono akapit na stronie 228., pisząc: „Chiny są 
europejskim konkurentem, partnerem, rywalem systemowym”, z którym 
współpraca jest możliwa o ile jej podstawą będzie dialog, zachowanie 
standardów międzynarodowych, w tym przestrzeganie praw człowieka i 
obywatela oraz racjonalnie prowadzona polityka klimatyczna. Zieloni 
żądają od Chin „zaprzestania naruszeń praw człowieka, na przykład w 
Xinjiangu i Tybecie, a coraz częściej także w Hongkongu” (Bündnis 90/Die 
Grünen, 2021, s. 228). Bündnis 90/Die Grünen akceptuje politykę 
jednych Chin prowadzoną przez UE, jednocześnie nie zgadza się na 
zmuszanie władz Tajwanu do zjednoczenia z ChRL. Wprost napisano też 
o łamaniu przez ChRL praw człowieka, jako przykład podając 
Sinciang.Stwierdza się, że RFN „powinna prowadzić kampanię na rzecz 
misji rozpoznawczej Xinjiang w ramach Rady Praw Człowieka ONZ i opisać 
prześladowanie Ujgurów jako zbrodnię międzynarodową”. W programie 
deklaruje się także chęć wypracowania rozwiązań prawnych w UE, które 
pozwalałyby na kontrolę skąd pochodzą dostawy towarów oraz 
oczekiwanie, że ChRL ratyfikuje podstawowe standardy MOP, eliminując 
pracę przymusową na terenie swojego państwa. Zieloni nie zgadzają się 
na europejsko-chińską umowę inwestycyjną CAI w obowiązującej 
formie, deklarują chęć zaangażowania się w koordynację stosunków 
europejskich i transatlantyckich z Chinami. Zakładają także, że w 
przypadku stwierdzenia łamania praw człowieka i prawa pracy 
przedsiębiorcy powinni być pociągani do odpowiedzialności za 
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wprowadzanie tak wyprodukowanych produktów na rynek (Bündnis 
90/Die Grünen, 2021, s. 228). 

Uważana za prawicową i populistyczną, partia Alternatywa dla 
Niemiec (Kamińska-Korolczuk, 2017) w programie wyborczym 
przygotowanym na 2021 r. zwraca uwagę na fakt, że ChRL zyskuje na 
znaczeniu dla RFN przede wszystkim jako partner handlowy. BRI 
nazywana jest w dokumencie „projektem stulecia”. AfD prowadzi 
kampanię na rzecz aktywnego udziału Niemiec w tym przedsięwzięciu, 
planując dla swojego państwa rolę podmiotu, który „uzupełni strategię 
chińskiego Jedwabnego Szlaku ze wschodu na zachód inicjatywą z zachodu 
na wschód” krajowymi projektami infrastrukturalnymi. AfD dostrzega, że 
wyzwaniem jest coraz większy wpływ Chin na świecie i deklaruje, że 
współpraca z Chinami może odbywać się wyłącznie na warunkach 
równości i uczciwości” w usystematyzowanych ramach prawnych dla 
handlu i inwestycji. Partia sprzeciwia się kontynuowaniu sprzedaży 
niemieckiej i europejskiej technologii (AfD, 2021, s. 65). 

Ostatnią z omawianych relewantnych partii niemieckich jest die 
Linke. W jej programie na stronie 13. stwierdza się, że RFN powinna 
zignorować cele NATO i w zamian za to postulować dążenie do 
rozbrojenia, odprężenia i wprowadzenia pokojowych stosunków 
międzynarodowych obejmujących Rosję i Chiny (die Linke, 2021, s. 13). 
Podkreśla się, że zmiana administracji rządowej w USA nie wpłynęła na 
przeobrażenie postrzegania Rosji i Chin, których nadal traktuje się jako 
konkurentów. Dodatkowo UE, chcąc zyskać przewagę nad tymi dwoma 
państwami, eskaluje konflikty. Die Linke zdecydowanie się temu 
sprzeciwia, odrzucając dokumenty strategiczne NATO i UE opisujące 
Rosję i Chiny jako wrogów. Zdaniem Lewicy zbrojenia zaostrzają spory, 
również te gospodarcze - antagonizmy między USA a Chinami oraz UE 
spowodowały szkody gospodarcze i społeczne oraz nasiliły konkurencję. 
Die Linke stwierdza, że polityka handlowa nie może być 
wykorzystywana do politycznego szantażu. Zdaniem partii należałoby 
poprawić stosunki między USA oraz ich sojusznikami z jednej strony, a 
Chinami i Rosją z drugiej, ponieważ obecnie są one zamrożone (die 
Linke, 2021, s.  133, 144). 

 
Wnioski z badania 

W programach wyborczych do Bundestagu w 2021 r. wszystkie 
relewantne niemieckie partie polityczne odnoszą się do ChRL. Każda z 
partii postuluje współpracę z tym państwem, większość z nich (oprócz 
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Tab.1. Postrzeganie ChRL przez niemieckie partie polityczne w 2021 r.  

Opracowane na podstawie: CDU-CSU, 2021; SPD 2021; FDP, 2021; Bündnis 90/Die 
Grünen, 2021;Die Linke, 2021. 

 
die Linke) kładzie jednak nacisk na to, aby kooperacja przebiegała w 
duchu dialogu i przy założeniu równości stron, a nie dominacji, którą 
próbuje narzucać ChRL. Ze strony trzech partii padają określenia 
jednoznacznie wskazujące, że Chiny są rywalem systemowym, 

  
używane 
epitety 

 

 
preferowany 

rodzaj współpracy 
 

 
postrzeganie roli ChRL na 

świecie 

CDU-CSU konkurent 
partner do 
współpracy; 
rywal 
systemowy 

równorzędni rozmówcy 
na zasadzie partnerstwa i 
uczciwej konkurencji 

kształtuje 
porządek międzynarodowy 

SPD  brak dialog podczas współpracy i 
konkurowania; 
konstruktywny i krytyczny sposób  
komunikowania 

bez Pekinu „trudno sobie 
wyobrazić globalną 
odpowiedź na gospodarcze, 
ekologiczne, społeczne i 
polityczne wyzwania naszych 
czasów” 

FDP konkurent 
systemowy; 
reżim 
autorytarny; 
reżim 
autokratyczny; 
autorytarny 
system rządów 

rozwijanie stosunków UE-Chiny 
niezależnie od rywalizacji 
systemowej; 
wymiana na podstawie i zgodnie z 
obowiązującym prawem 
międzynarodowym, z zasadami 
ONZ, WTO i MOP  
dialog UE-Chiny 

wywiera polityczny wpływ na 
inne państwa; 
 
rywalizuje systemowo; 
 
narusza prawo 
międzynarodowe 

Zieloni/ 
Związek 
90 

konkurent; 
partner; 
rywal 
systemowy 

konstruktywny dialog i 
poszukiwanie współpracy tam, 
gdzie Chiny są gotowe do 
konstruktywnej współpracy  

dokonanie zmian społeczno-
ekologicznych na świecie nie 
będzie możliwe bez Chin; 
Chiny wymuszają na innych 
państwach ekonomiczną i 
polityczną zależność, ale 
także chcą podzielić Europę 

AfD partner 
handlowy 

współpraca wyłącznie na 
warunkach równości i uczciwości 
w usystematyzowanych ramach 
prawnych dla handlu i inwestycji; 
sprzeciw wobec kontynuowania 
sprzedaży niemieckiej i 
europejskiej technologii  

wyzwaniem jest coraz 
większy wpływ Chin na 
świecie 

die Linke nie ma zgody 
na określanie 
Chin mianem 
konkurenta; 
nie są wrogiem 

współpraca, rozbrojenie i 
odmrożenie stosunków w skali 
międzynarodowej 

nie powinny być postrzegane 
jako konkurent czy wróg  
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konkurentem. AfD używa stwierdzenia „partner” doprecyzowując, iż 
chodzi o kwestie handlowe, die Linke zaś omawia tę kwestię na zasadzie 
zaprzeczenia - nie zgadza się na określanie ChRL mianem konkurenta 
czy wroga. Jedynie SPD nie używa w stosunku do ChRL ani jednego 
epitetu. Zdaniem CDU-CSU, SPD, FDP i Zielonych, Chiny łamią prawo 
międzynarodowe (wprost stwierdza się to w programie FDP). Zauważa 
się jednak, że bez Chin dokonanie zmian ekonomicznych i klimatycznych 
nie będzie możliwe. Żadna z partii, choć w programie die Linke nie 
wybrzmiewa to wprost, nie pozostawia wątpliwości, że ChRL ma wpływ 
na porządek międzynarodowy i jest jednym z dominujących państw 
(Tab. 1). 

Jeśli chodzi o projekt BRI, jedynie w programie AfD ocenia się go, 
określając jako „projekt stulecia”. Pozostałe partie, oprócz die Linke, 
skupiają uwagę na ewentualnych możliwościach stworzenia 
przeciwwagi dla BRI (tab. 2). 

 
Tab.2. Postrzeganie BRI przez niemieckie partie polityczne w 2021 r. 

Opracowane na podstawie: ibidem. 
 
Najbardziej newralgiczne związane z Chinami kwestie zawarte w 

programach omawianych partii, odnoszą się do łamania praw człowieka 
i wywierania presji przez ChRL na Tajwan i Hongkong. Ich analiza 
pozwala zaobserwować, jak zmienia się polityka RFN wobec Chin od 
strategii milczącej dyplomacji do informowania wprost o łamaniu przez 
Chiny przepisów prawa międzynarodowego. Co ciekawe, do tych kwestii 
odnoszą się trzy spośród sześciu omawianych partii, czyli SPD, FDP i 

  
postrzeganie BRI 

 

 
proponowanie alternatywy dla BRI 

CDU-CSU brak bezpośredniej 
oceny  

europejska alternatywa  
 

SPD  brak bezpośredniej 
oceny  
 

brak odniesienia 

FDP brak bezpośredniej 
oceny 

europejska odpowiedź, zapewnienie wsparcia 
państwom rozwijającym się 

Zieloni/ 
Związek 90 

brak bezpośredniej 
oceny 

globalna współpraca wszystkich demokratycznych 
podmiotów - integracja regionalna 

AfD projekt stulecia Niemcy uzupełnią strategię chińskiego Jedwabnego 
Szlaku ze wschodu na zachód inicjatywą z zachodu 
na wschód krajowymi projektami 
infrastrukturalnymi 

die Linke brak bezpośredniej 
oceny 

brak odniesienia 
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Bündnis 90/Die Grünen. Jednocześnie są to ugrupowania, które obecnie 
tworzą koalicję rządzącą. Partie zdecydowanie potępiają łamanie praw 
człowieka przez ChRL, a także wymieniają przykłady nadużyć w 
stosunku do przedstawicieli konkretnych nacji. FDP i Zieloni akcentują, 
że wobec Chin powinno się toczyć międzynarodowe śledztwo, które 
stwierdzi czy nie popełniono zbrodni międzynarodowej, a nawet 
ludobójstwa. Trzy wspomniane podmioty odnoszą się także do sytuacji 
na Tajwanie oraz w Hongkongu. Akcentują, że respektują przyjęte przez 
UE, czy szerzej - przez międzynarodową opinię publiczną - zasady  
 
Tab. 3. Postrzeganie realizacji przez ChRL przepisów prawa międzynarodowego 
przez niemieckie partie polityczne w 2021 r. 

 łamanie praw człowieka przez ChRL sytuacja Tajwanu sytuacja 

Hongkongu 

CDU-CSU brak odniesień brak odniesień brak odniesień 
SPD  potępia naruszenia praw człowieka wobec 

mniejszości, zwłaszcza ujgurskich 
muzułmanów 

z niepokojem obserwuje 
rosnącą presję 

zasada „jedno 

państwo, dwa 

systemy” 
FDP brak akceptacji „po cichu” naruszeń praw 

człowieka i rządów prawa  
 
uznaje bezprecedensową techniczną 
inwigilację ludności i represjonowanie 
mniejszości etnicznych i religijnych za 
sprzeczne z zobowiązaniami Chin 
wynikającymi z prawa międzynarodowego 
 
internowanie i przymusowa sterylizacja 
członków mniejszości etnicznych przyczynek 
do oskarżeń o ludobójstwo 
 
poparcie ukierunkowanych sankcji 
nakładanych przez UE na chińskich 
urzędników odpowiedzialnych za łamanie 
praw człowieka 

wsparcie rozwoju 
demokracji i rządów 
prawa na Tajwanie  
 
wsparcie starań 
Tajwanu o integrację z 
organizacjami 
międzynarodowymi 
 
zjednoczenie Chin i 
Tajwanu tylko poprzez 
pokojowy konsensus 
 
umożliwienie 
obywatelom Tajwanu 
swobodnego 
decydowania o swojej 
politycznej przyszłości 

potępia 
wprowadzone prawo 
bezpieczeństwa 
narodowego oraz 
nowego prawo 
wyborcze 
 
piętnuje 
kryminalizowanie 
demokratycznych 
protestów, ucisk i 
represje 
 
zasada „jedno 
państwo, dwa 
systemy”  

Zieloni/ 

Związek 90 

Chiny systematycznie podważają prawa 
człowieka i obywatela poprzez swoje 
autorytarne dążenie do hegemonii 
 
żądanie zaprzestania rażących naruszeń praw 
człowieka, na przykład w Xinjiangu i Tybecie 
łamanie praw człowieka odbywa się przykład 
w Sinciang 
 
RFN „powinna prowadzić kampanię na rzecz 
misji rozpoznawczej Xinjiang w ramach Rady 
Praw Człowieka ONZ i opisać prześladowanie 
Ujgurów jako zbrodnię międzynarodową” 
 
Chiny mają położyć kres wszelkim formom 
pracy przymusowej 

akceptuje się politykę 
jednych Chin 
prowadzoną przez UE 
 
brak zgody na 
zmuszanie 
Tajwańczyków i władz 
Tajwanu do 
zjednoczenia z ChRL 
 
 

żądanie zaprzestania 
rażących naruszeń 
praw człowieka 
 
akceptuje się politykę 
jednych Chin 
prowadzoną przez 
UE 
 
 

AfD brak odniesień brak odniesień brak odniesień 
die Linke brak odniesień brak odniesień brak odniesień 

Opracowane na podstawie: ibidem. 
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„jednych Chin” w odniesieniu do Tajwanu i „jedno państwo, dwa 
systemy” w odniesieniu do Hongkongu. Potępiają więc podejmowane 
przez Chiny działania, które mają wymusić zmianę tego stanu nie z woli 
ludzi zamieszkujących oba tereny, lecz pod wpływem chińskiej presji 
(tab. 3).  

Jak zauważono, połowa spośród omawianych partii nie odnosi się 
do kwestii łamania przez Chiny praw człowieka czy presji wywieranej w 
stosunku do Tajwanu i Hongkongu. Można podejmować próbę 
tłumaczenia, że AfD, deklarując wsparcie dla inicjatyw ChRL z uwagi na 
zależności gospodarcze, pomija kwestie drażliwe, zaś die Linke 
postrzega Rosję i Chiny z perspektywy dawnej współpracy NRD z tymi 
państwami. Stoi więc na stanowisku, że za agresywne poczynania Chin 
czy Rosji odpowiadają państwa europejskie oraz sojusze w których 
uczestniczą, ponieważ ich działania skupiają się na prowokowaniu, a nie 
na współpracy. Zdumiewa brak odniesień do kwestii łamania praw 
człowieka przez ChRL w programie chrześcijańskiej demokracji. CDU-
CSU stwierdza jedynie dość ogólnie, nie wskazując na żadne podmioty 
prawa międzynarodowego, że RFN „bierze odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo i pokój, wolność i dobrobyt w Europie i na świecie” (CDU-
CSU, 2021, s. 4). Jest to, jak na jedną z dwóch najbardziej licznych i 
najbardziej relewantnych partii niemieckich, stwierdzenie bardzo 
ogólnikowe. 

Należy podkreślić, że każda z niemieckich partii politycznych 
mających obecnie (2022 r.) swoją reprezentację w Bundestagu zawarła 
w programie wyborczym w 2021 r. informacje odnoszące się do ChRL. 
Nie ma więc rozbieżności, Chiny stanowią ważki temat dla każdej strony 
sceny politycznej. Odmienne jest jednak postrzeganie działań tego 
państwa. Część partii stosuje wobec ChRL określenia jednoznacznie 
definiujące ją jako państwo-konkurenta, a FDP nazywa Chiny reżimem 
autorytarnym. Większość partii nie odnosi się w swoich programach 
wprost do BRI, co wykazuje, że przystąpienie RFN do inicjatywy, w 
której, jak już wspomniano, uczestniczą podmioty gospodarcze a nie 
państwo niemieckie, nie jest rozpatrywane. Połowa spośród 
omawianych partii porusza w programach newralgiczne kwestie takie 
jak łamanie praw człowieka przez ChRL, naruszanie ładu 
międzynarodowego czy wywieranie presji na Tajwan i Hongkong. 

Niemiecka polityka obecnie zmienia się dynamicznie pod 
wpływem wydarzeń światowych i pojawiających się w odpowiedzi na 
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nie oczekiwań społecznych, co wymusza prowadzenie przez partie 
strategii projakościowej. Za taką uznać należy ustosunkowywanie się 
partii na bieżąco do problemów artykułowanych przez wyborców, ze 
szczególnym uwzględnieniem kwestii etycznych istotnych dla obywateli. 
Wojna na Ukrainie przyspiesza ten proces. W maju 2022 r. 68 proc. 
obywateli Niemiec uważało, że inwazja Rosji na Ukrainę stanowi punkt 
zwrotny w polityce zagranicznej ich państwa (Clark, 2022). Nastroje 
wyborców, w tym brak zgody na bierne przyglądanie się nadużyciom 
dokonywanym przez inne państwa wobec sąsiednich społeczeństw 
zmuszają do poszukiwania balansu między utrzymywaniem stosunków 
dwustronnych i prowadzeniem korzystnych interesów z państwami 
naruszającymi normy prawa międzynarodowego, a dbaniem o 
dochowanie wierności wartościom etycznym. 
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Streszczenie: 
Celem artykułu jest przedstawienie wniosków wynikających z analizy 

programów wyborczych opracowanych przez relewantne partie niemieckie na 
potrzeby kampanii wyborczej do Bundestagu w 2021 r. W pracy przyjęto następujące 
pytania badawcze: 1. Czy w 2021 r. w programach wyborczych do Bundestagu 
relewantne niemieckie partie polityczne zawarły informacje o ChRL?, 2. Jeśli tak, to 
jakich określeń w stosunku do ChRL użyto?, 3. Czy w omawianych programach 
wyborczych pojawiła się kwestia dotycząca Inicjatywy Pasa i Szlaku (Belt and Road 
Initiative, BRI)? 4. Czy w omawianych programach wyborczych pojawiły się 
newralgiczne kwestie dotyczące ChRL takie łamanie praw człowieka? Realizację 
badania umożliwiła zastosowana metoda polegająca na systematycznym przeglądzie 
literatury i analizie zastanych dokumentów czyli programów wyborczych omawianych 
partii w 2021 r. Z analizy wynika, że każda z niemieckich partii politycznych mających 
obecnie (2022 r.) swoją reprezentację w Bundestagu zawarła w programie wyborczym 
w 2021 r. informacje odnoszące się do ChRL. Nie ma więc rozbieżności, Chiny stanowią 
ważki temat dla każdej strony sceny politycznej. Odmienne jest jednak postrzeganie 
działań tego państwa, co wykazano w przeprowadzonej analizie. 



 
Kamińska-Korolczuk, K., 2022. Relacje dwustronne Niemiec z ChRL z perspektywy 
programów wyborczych niemieckich relewantnych partii politycznych w kampanii 

parlamentarnej 2021 r., Przegląd Geopolityczny, 42, s. 46-66. 

 
 

- 66 - 

 
Słowa kluczowe: relacje RFN-ChRL, niemieckie partie polityczne, BRI, prawa 
człowieka. 



 
Balogh, P., 2022. Fizyczne i mentalne bariery polsko-rosyjskiego pogranicza,  

Przegląd Geopolityczny, 42, s. 67-88. 

 

 

- 67 - 

 

Péter BALOGH  
Eötvös Loránd University, Budapeszt - Instytut Studiów Regionalnych w Pécs 
ORCID: 0000-0001-8220-3220  

 
 

FIZYCZNE I MENTALNE BARIERY  
POLSKO-ROSYJSKIEGO POGRANICZA1 

PHYSICAL AND MENTAL BARRIERS 
IN THE POLISH-RUSSIAN BORDERLAND  

 
 
Abstract: 
 The purpose of this article is to explain the processes taking place in the Polish-
Russian borderland in the context of Russian and European Union (EU) foreign policy. 
The basic premise is that bilateral relations between Russia on the one hand, and 
Poland and the EU on the other, should not be considered without taking into account 
the communities whose situation is affected by the quality of international relations.  
Therefore, the problems of these communities and the situation on the border must be 
juxtaposed with the policies whose directions are set in Moscow, Warsaw, Brussels and 
other capitals. The first research question is therefore: How do the foreign policies of 
Russia, Poland and the EU affect the lives of local communities in the Russian-Polish 
borderland? Due to the gradual opening of borders for movement, border studies have 
recently also included non-physical aspects of cross-border relations, including mental 
ones. Hence, a second question was formulated: what mental barriers exist in the 
Russian-Polish borderland and can they be at least partially overcome?  The analysis of 
the mental and cultural aspects is based on the results of sociological studies. The 
article begins with remarks on the history of the Polish-Russian neighborhood up to 
1991, preceded by an overview of recent border studies. It then shows the changes in 
the foreign policy of the stakeholders, followed by an analysis of the impact of political 
factors on the life of local border communities, taking into account both physical and 
non-physical aspects.  
  
Keywords: borderland, international relations, Königsberg district, mental barriers, 
national stereotypes, Poland, political borders, Russia. 
 
 

 

                                                
1 Artykuł oparty jest na tezach Autora zawartych w publikacji zatytułowanej The Polish-

Russian borderland: from physical towards mental boundaries? (Balogh 2014), 

zaktualizowanej i uzupełnionej przez redakcję pod kątem wydarzeń jakie miały miejsce w 

latach 2014-2022; opublikowano za uprzejmym przyzwoleniem Cambridge Scholars 

Publishing Ltd. 
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Studia nad granicami 

Pograniczna lokalizacja rzadko należy do czynników 
napędzających rozwój gospodarczy, przyczyniając się raczej do jego 
zahamowania na skutek peryferyjności (Lundén 2004, 85). Dzieje się tak 
zwłaszcza w przypadkach, gdy sama granica pełni silną funkcję 
filtracyjną, stanowiąc istotną barierę dla mobilności. Wzorcowym 
przykładem tego jest pogranicze rosyjsko-polskie, któremu poświęcono 
stosunkowo mało uwagi, także w międzynarodowych badaniach nad 
mobilnością. O wiele częściej, zwłaszcza w Rosji, podejmowane są w  
badaniach tzw. „twarde kwestie”, w tym m.in. takie tematy jak nielegalne 
migracje lub przestępczość zorganizowana, które łatwo przyciągają 
uwagę opinii publicznej i mediów. Rozwojowi badań dotyczących granic 
i obszarów pogranicznych nie służy rozpowszechniona obecnie narracja 
propagująca wyobrażenie  świata bez granic, które zostało rozwinięte w 
ramach teorii globalizacji i niektórych idei postmodernistycznych. Mimo 
to studia dotyczące granic w ciągu ostatnich dwóch dekad przeżyły 
swoisty renesans (Newman 2006, 143). Wykazały one, że granice nie 
znikają w dobie globalizacji, ale raczej przybierają nowe kształty, a ich 
znaczenie bynajmniej nie zmniejsza się nawet wówczas, gdy stają się one 
mniej widoczne (Newman 2006; Donnan 2010, 264-265; Eberhardt  
2018). 

Podczas gdy granice fizyczne mogą w niektórych częściach świata 
rozmywać się, granice mentalne trwają w narracjach i anegdotach 
(Newman 2006, 152). Na granicy fińsko-szwedzkiej Paasi i Prokkola 
(2008) zauważyli, że włączanie się społeczności przygranicznych w 
projekty transgraniczne wzmacnia stereotypy narodowe. Strüver (2005) 
i Gielis (2009) wykazali, że nawet migranci, którzy codziennie 
przekraczają granicę międzynarodową, zachowują swoje specyficzne 
tożsamości i utrzymują granice mentalne. Donnan (2010) zauważył, że w 
miarę jak granica między Irlandią a Północną Irlandią staje się coraz 
łatwiej przenikalna, protestanci zaznaczają granice tworząc narracje 
dotyczące swojej odrębności, jak też stawiając pomniki i elementy sztuki 
w terenie. Co więcej, współpraca transgraniczna może być utrudniona 
przez to, że niektóre grupy obawiają się, że zasady tej współpracy mogą 
spowodować niekorzystne dla nich skutki, tak jak wykazało to lokalne 
referendum na temat transgranicznej współpracy fińsko-szwedzkiej w 
Haparandzie (Lundén 2007, 28). 

Powyższe przykłady nie muszą świadczyć o trwałej nieufności, a 
stosunki między społecznościami zamieszkującymi po przeciwnych 
stronach granic, mogą się zmieniać. Istnieje też wiele przykładów 
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pojednania (np. między Niemcami a ich sąsiadami).Chodzi jednak o to, że 
wzmożone kontakty nie zawsze prowadzą do silnego wzrostu 
zrozumienia między różnymi grupami. Jest tak wówczas, kiedy na 
obszarach przygranicznych pojawianie się przejawów szowinizmu jest 
efektem dążeń do konsolidacji państw, czego przejawy obserwować 
można na kilku pograniczach niemieckich  (Ruf i Sundermeyer 2009). Z 
drugiej strony, na pograniczach często dochodzi do kontaktów 
międzykulturowych, których efektem może być osłabienie tożsamości 
narodowej i lojalności państwowej, prowadzące do politycznej 
niestabilności, jak ma to miejsce na Górnym Śląsku i w Szlezwiku 
(Augelli 1980, 19). W rzeczywistości jednak najczęściej mamy do 
czynienia z mieszanką tych dwóch scenariuszy. Ponieważ postawy 
wobec granicy i "innych" są często zakorzenione w doświadczeniach 
historycznych, przyjrzyjmy się wcześniejszym warunkom panującym na 
pograniczu Polski i Rosji. 

 
Stosunki polsko-rosyjskie do rozpadu ZSRR 

Mimo wielu podobieństw łączących Polaków i Rosjan, a zwłaszcza 
pokrewieństwa językowego, stosunki między oboma narodami są 
postrzegane jako jedne z najbardziej konfliktowych w całej historii 
Europy (Tucker 2010, 1; Levy 2010). Od wielu wieków zamieszkują oni 
obok siebie i od dawna posiadają wspólną długą granicę, co stwarza 
wiele okazji do konfliktów, ale także do współpracy. Ich wzajemne 
relacje były bardzo napięte bez względu na to, czy granica ta istniała, czy 
została zatarta, tak jak w okresie zaborów. Davies (2001, 221) wyjaśnia, 
że właśnie w XIX wieku, kiedy ziemie polskie były okupowane w 
większości przez prawosławną Rosję i protestanckie Prusy, religia 
uzyskała kluczową rolę w definiowaniu polskiej tożsamości i 
ukształtował się stereotyp Polaka-katolika. Niemniej jednak, kiedy 
Polska wybiła się na niepodległość po I wojnie światowej, objęła także 
obszary niejednorodne etnicznie. Wykorzystali to bolszewicy, którzy w 
dążeniu do zdławienia rodzącej się państwowości, dokonali w 1920 roku 
inwazji. Została ona skutecznie powstrzymana  przez armię polską 
wspomaganą przez wojsko ukraińskie, dzięki dostarczonej przez Węgry 
amunicji, dopiero na przedpolach Warszawy2.  

                                                
2 Wiele informacji dotyczących stosunku Polaków do Rosjan i Rosjan do Polaków w tamtym 

czasie, zarówno w wymiarze międzypaństwowym jak i na poziomie kontaktów 

interpersonalnych, zawiera cykl publikacji „Przeglądu Geopolitycznego”, jakie ukazały się w 

związku z setną rocznicą przewrotu bolszewickiego i setną rocznicą odzyskania 

niepodległości przez Polskę (Wilczyński, 2017; 2018a; 2018b). 
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Po II wojnie światowej przesunięcia granic i ludności sprawiły, że 
Polska stała się krajem niemal jednorodnym etnicznie i religijnie. 
Społeczeństwo podporządkowanego Moskwie państwa polskiego nie 
było wystarczająco posłuszne narzuconej władzy, czego efektem była 
swoista nagana ze strony Stalina, że Polska do komunizmu nadaje się tak, 
jak krowa do zaprzęgu (Davies 2001, 2). Mimo że Polska za terytoria 
przyłączone do ZSRR otrzymała rekompensatę w postaci ziem 
zachodnich i północnych, odbyło się to za cenę masowych migracji 
ludności. Ponad milion Polaków przeniosło się, przymusowo lub 
dobrowolnie, z dawnych województw wschodnich na tzw. ziemie 
odzyskane. Bezpośrednio po jej ustanowieniu, granica polsko-radziecka 
stała się na cztery dekady hermetyczną, doskonale strzeżoną barierą 
(Chandler 1998, 83; Stokłosa 2003, 55). Wzmożone środki 
bezpieczeństwa podjęto w okręgu królewieckim (obwodzie 
kaliningradzkim), który w dużej mierze został przekształcony w bazę 
wojskową, trudno dostępną nawet dla obywateli radzieckich (Wellmann 
2003, 276). Spośród wszystkich polskich granic, granica ze Związkiem 
Radzieckim była najlepiej strzeżona, a pierwsze przejście graniczne 
powstało dopiero w 1955 roku (Sakson 2001, 37). Przez dziesięć lat 
ludność po obu stronach była całkowicie odcięta od siebie, nie mogąc 
nawiązać żadnego kontaktu. 

Podobnie jak w innych częściach Europy Wschodniej, sztuczny i 
arbitralny sposób wyznaczania granic spowodował, że podzielone 
zostały miejscowości i majątki. Granica z okręgiem królewieckim 
pozostawała hermetycznie zamknięta, podczas gdy granice Polski z 
Czechosłowacją, a nawet z Niemcami Wschodnimi były otwarte dla 
przepływu towarów i ludzi w celach (głównie) gospodarczych. Nadejście 
destalinizacji, polski październik i powstanie węgierskie w 1956 roku 
przyczyniły się do powolnego rozluźnienia ścisłej kontroli na granicy 
radziecko-polskiej. Współpraca między osiedlami w bezpośrednim 
sąsiedztwie granicy rozwijała się wyłącznie między członkami obu partii 
komunistycznych; zwykłym obywatelom nie wolno było przekraczać 
granicy. Podróże transgraniczne ograniczały się do wymiany szkolnej i 
uniwersyteckiej oraz odbywały się w ramach stowarzyszeń kulturalnych 
i sportowych (Żukowski 2002, 332; Wojnowski 2001, 201). W latach 70-
tych powstały również regularne przejścia graniczne w ramach tzw. 
"autobusów przyjaźni" kursujących głównie między Królewcem a 
Olsztynem. Takie oficjalne wycieczki dawały obywatelom polskim 
możliwość zakupu produktów, które w Polsce nie istniały lub miały 
wygórowane ceny. Stąd też te "podróże przyjaźni" były często 
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wykorzystywane jako źródło dodatkowego dochodu, poprzez zakup 
tańszych towarów radzieckich, przeznaczonych na sprzedaż w Polsce 
(Wojnowski 1999, 255). 

Pomimo takich kontaktów granica radziecko-polska pozostawała 
do połowy lat 80-tych strefą zamkniętą i ściśle kontrolowaną. Kontakty 
transgraniczne które istniały, zawsze były ograniczone i ściśle 
kontrolowane. Ironią historii jest to, że po wprowadzeniu 
zliberalizowanego systemu paszportowego w latach 70-tych, 
obywatelom polskim łatwiej było wyjechać do krajów zachodnich niż do 
sąsiedniego "bratniego państwa". Sytuacja ta zaczęła się zmieniać 
dopiero w połowie lat osiemdziesiątych, wraz z rozpoczęciem przez 
Gorbaczowa programu pieriestrojki. W 1987 roku doszło do podpisania 
umowy między ZSRR a Polską, regulującej uproszczone przekraczanie 
granicy dla mieszkańców wspólnego pogranicza. Ograniczony poziom 
ruchu transgranicznego wprowadzony w grudniu 1979 roku, który 
został odwołany zaledwie dziesięć miesięcy później, został ponownie 
przywrócony (Stokłosa 2003, 61-63). Duże zmiany w mobilności 
transgranicznej nastąpiły jednak dopiero po upadku komunizmu w obu 
krajach. 

 
Geopolityczne rozstanie Polski i Rosji po okresie 1989/91  

Po przeprowadzeniu pierwszych (pół)wolnych wyborów w bloku 
wschodnim już w czerwcu 1989 roku (Davies 2001, 418), priorytetem 
polskiej polityki zagranicznej była reorientacja na zachód. Nawet wśród 
krajów Europy Wschodniej Polska wyróżniała się jako jeden z 
najbardziej zaangażowanych sojuszników w ramach NATO, co ilustruje 
jej ponad proporcjonalna rola w działaniach prowadzonych przez sojusz 
(w 2003 r. była np. trzecim co do wielkości dostarczycielem wojsk do 
Iraku). Polityka ta była świadomym wyborem, częściowo związanym z 
położeniem geograficznym i tradycyjnie złymi stosunkami z Rosją. 
Niemniej jednak, w obliczu czterech nowych sąsiadów na wschodzie po 
rozpadzie ZSRR, polska polityka wschodnia zmierzała do otwarcia granic 
i intensyfikacji współpracy transgranicznej (Szul 2002, 382). 

Nowa tożsamość Rosji i kierunki jej przyszłej polityki stały się 
przedmiotem znacznie szerszej debaty. Niezależny chińsko-australijski 
analityk stosunków międzynarodowych, Bobo Lo, rozważając rosyjskie 
alternatywy podkreśla zachowanie przez Rosję głębokiego poczucia 
tożsamości słowiańskiej (Lo 2002, 15). Historycznie rzecz biorąc, w XIX 
wieku Imperium Rosyjskie coraz częściej postrzegało siebie jako 
obrońcę wszystkich Słowian, z którą to ideą sympatyzowało nawet kilku 
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ówczesnych polskich pisarzy (Davies 2001, 149). Ostatnio polityka ta 
przypadkowo przejawia się we wspieraniu Serbii w konfliktach 
bałkańskich, czy w próbach stworzenia "Unii Słowiańskiej" z Ukrainą i 
Białorusią. Jest ona jednak realizowana wybiórczo, w zależności od 
potrzeb i interesów imperialnych Moskwy (Lo 2002, 15-16). W istocie, 
Rosja rzadko podkreślała słowiańską solidarność w ostatnich kontaktach 
na przykład z Polską, Czechami czy Chorwacją -  krajami słowiańskimi, 
ale wyraźnie zorientowanymi na Zachód. 

Jeśli (pan-słowiańska) tożsamość Rosji jest niejednoznaczna, to 
tym bardziej dotyczy to jej relacji z Europą. Przez całą historię 
postrzeganie Europy przez Rosjan zmieniało się. Raz widziano w niej 
"wroga" i "innego", kiedy indziej traktowano jako wzór do naśladowania 
lub nawet część "nas". Mamy tu więc z jednej strony intelektualny 
szacunek, zazdrość, podziw, chęć naśladowania i doskonalenia, a z 
drugiej - emocjonalną wrogość, podejrzliwość i pogardę, oraz poczucie 
bycia outsiderem. Wśród niedawnych przywódców Gorbaczow 
podkreślał europejskość Rosji już w 1984 r., a Putin w 2000 roku (Lo 
2002, 17). Jednak stanowisko tego ostatniego wydaje się bardziej 
elastyczne. Dość często używał on antyzachodniej retoryki, np. w 
kampanii wyborczej w 2007 roku , a zwłaszcza po rozpoczęciu wojny z 
Ukrainą w 2014 roku. Przedstawił on też opcję kontr-unijną dla państw 
postsowieckich w postaci Unii Celnej i Jednolitej Przestrzeni 
Gospodarczej, która docelowo ma się przekształcić w Unię Eurazjatycką. 
Europejska tożsamość Rosji jest coraz częściej kwestionowana przez 
nowe-stare alternatywy, takie jak euroazjatyzm i nacjonalizm (Bassin 
2003), jak również słowianofilstwo i panslawizm (Suslov 2012; 
Wilczyński 2014). Splidsboel-Hansen (2002, 377) zauważył wzrost 
znaczenia historycznych postaci, takich jak XIX-wieczny mąż stanu 
Aleksander Gorczakow, w kształtowaniu rosyjskiej polityki zagranicznej. 
 

Relacje polsko-rosyjskie po rozszerzeniu Unii Europejskiej 

Zarysowany powyżej rozwój sytuacji znajduje częściowe 
odzwierciedlenie w najnowszych stosunkach rosyjsko-polskich. W 
raporcie z 2007 roku Leonard i Popescu zidentyfikowali pięć różnych 
podejść politycznych do Rosji w starych i nowych państwach 
członkowskich. Polska obok Litwy została zaliczona do najgorszej 
kategorii tzw. „nowych zimnych wojowników”, czyli państw wrogich i 
gotowych do użycia broni przeciwko Rosji. Są to też państwa zdolne 
używać weta, aby zablokować negocjacje UE z Rosją (2007, 2). 
Rozszerzenie UE w 2004 roku utrudniło jej stosunki z Rosją, ponieważ 
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nowe państwa członkowskie są generalnie bardziej krytyczne wobec 
wielkiego wschodniego sąsiada Unii i chcą postawić w centrum dyskusji 
prawa człowieka. W związku z tym Rosja zagroziła nawet, że nie 
rozszerzy swojej umowy o partnerstwie i współpracy na nowe państwa 
członkowskie. 

Punktem zwrotnym w stosunkach polsko-rosyjskich były lata 
2005-2006 (Bernstein 2005), kiedy to nowy polski konserwatywny rząd 
- zwłaszcza jego liderzy, bracia Kaczyńscy - wielokrotnie wyrażał 
negatywne nastawienie wobec Rosji (ale także Niemiec). W tym krótkim, 
ale burzliwym okresie doszło nawet (według rosyjskich mediów) do 
przypadków fizycznego prześladowania dzieci rosyjskich dyplomatów w 
Warszawie3. W tym czasie doszło również do realizacji 
kontrowersyjnego i kosztownego projektu gazociągu Nord Stream, 
początkowo potępianego przez wszystkie państwa nadbałtyckie z 
wyjątkiem jego inicjatorów, Rosji i Niemiec. W Polsce inwestycji tej nie 
nazywano inaczej jak „gazociąg Ribbentrop-Mołotow”, podkreślając w 
ten sposób niemiecko-rosyjski sojusz wymierzony w interesy Polski, na 
wzór niesławnego traktatu z 23 sierpnia 1939 roku, który stał się 
podstawą IV rozbioru Polski, dokonanego przez hitlerowskie Niemcy i 
stalinowską Rosję (Leonard i Popescu 2007, 4). 

Napięte relacje niewiele zmieniły się nawet po dojściu do władzy 
w Polsce przez Donalda Tuska. Chociaż polityk ten podjął próbę 
przełamania lodów w stosunkach z Rosją, a unikanie lub 
minimalizowanie konfrontacji z tym mocarstwem było priorytetem 
nowego rządu, w zasadniczych kwestiach polska pozycja negocjacyjna 
prawie się nie zmieniła (Buras 2008, 5). Polska preferowała więc 
wzmocnioną europejską politykę energetyczną, sceptycznie patrząc na 
europejską ekspansję Gazpromu (m.in. dlatego, że rynek rosyjski jest w 
dużej mierze zamknięty dla zagranicznych inwestorów), jest ostrożna 
wobec współpracy UE-Rosja w kwestiach bezpieczeństwa i obronności. 
Wzajemne relacje pogarszały się w okolicznościach prowokacyjnych 
publikacji rosyjskich, w których Rosjanie w absurdalny sposób oskarżali 
Polskę o współpracę  z nazistowskimi Niemcami przed II wojną 
światową (Harding 2009). Kiedy w 2009 roku polski minister spraw 
zagranicznych Sikorski zaproponował włączenie Rosji do NATO, 
wysłannik Moskwy przy organizacji transatlantyckiej powiedział: 

                                                
3 Jest to jeden z tzw. faktów prasowych, pochodzący z RIA Novosti z 1 sierpnia 2005 roku: 

„Attack on diplomats’ children in Warsaw no coincidence – Russian Foreign Ministry” 

http://en.rian.ru/russia/20050801/41069651.html. 
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"Wielkie mocarstwa nie przyłączają się do koalicji, one je tworzą. Rosja 
uważa się za wielkie mocarstwo" – dodając jednak, że Rosja nie wyklucza 
swojego członkostwa w jakimś momencie w przyszłości (Pop 2009). 
Według rosyjskiej analizy "rozszerzenie UE, początkowo postrzegane jako 
obiektywny proces w rozwoju post bipolarnej Europy, jest dziś coraz 
częściej postrzegane przez wielu w Rosji jako źródło nowych wyzwań 
związanych z rywalizacją w przestrzeni postsowieckiej" (Averre 2009, 
1691). 

Mimo wciąż podtrzymywanej mocarstwowej narracji, Rosja 
odczuwała coraz większy niepokój, związany z ograniczonym dostępem 
do rynków nowych państw członkowskich, regulowanym przez unijne 
zewnętrzne taryfy celne i kwoty handlowe. Jest to zapewne również 
kłopot dla nowych państw członkowskich, których produkty są 
tradycyjnie bardziej konkurencyjne na rynkach WNP niż w Europie 
Zachodniej. Potencjalnie pozytywną konsekwencją rozszerzenia UE z 
punktu widzenia stosunków Rosja-UE jest to, że nowe państwa 
członkowskie mogą służyć jako rodzaj pomostu między rosyjskimi i 
europejskimi instytucjami gospodarczymi, ułatwiając im wejście na 
rynki drugiej strony. Pozostaje to jednak wyzwaniem, ponieważ nowe 
państwa członkowskie w trakcie transformacji zorientowały swoje 
gospodarki na zachód, a z drugiej strony, inwestycje rosyjskie w nowych 
państwach członkowskich okazały się sposobem na pranie brudnych 
pieniędzy (Harding 2013). Wszystkie te okoliczności związane ze 
skomplikowaną sytuacją międzynarodową wpływają na funkcjonowanie 
społeczności lokalnych, w szczególności na polsko-rosyjskim pograniczu.  
Z drugiej strony, warto zastanowić się, na ile lokalne społeczności 
pogranicza mogą kształtować stosunki dwustronne poprzez swoje 
interakcje z drugą stroną i postawy wobec niej.  
 
Pogranicze polsko-rosyjskie: przestrzeń konfliktów? 

Obszar dzisiejszego polsko-rosyjskiego pogranicza wielokrotnie był 
areną konfliktów. Przez wieki wchodził on w skład Prus Wschodnich, 
zdominowanych politycznie przez Niemców. Po odrodzeniu państwa 
polskiego w 1918 roku Prusy Wschodnie stały się eksklawą Niemiec, co 
zostało później wykorzystane przez nazistów jako casus belli do inwazji 
na Polskę. Pod koniec  II wojny światowej ludność niemiecka opuściła 
ten obszar (Kossert 2008), który został przedzielony prostą linią, 
tworząc północny odcinek nowej granicy polsko-sowieckiej (później 
rosyjskiej). Granica ta oddziela terytorium Polski od Obwodu 
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Kaliningradzkiego ustanowionego w ramach Federacyjnej Republiki 
Rosyjskiej. 

W latach 50-tych sowiecki przywódca Chruszczow zaproponował 
Litewskiej SRR przyłączenie do jej terytorium okręgu królewieckiego, na 
co ta nie wyraziła wówczas zgody (Krickus 2002, 84). Jeszcze w 2010 
roku ujawniony został tajny dokument z wielostronnych negocjacji 
sprzed trzech dekad, dotyczących zjednoczenia Niemiec. Dokument ten 
wskazuje, że ówczesne kierownictwo radzieckie byłoby gotowe 
negocjować powrót okręgu królewieckiego do Niemiec za odpowiednią 
rekompensatą finansową, lecz możliwość tę odrzucili niemieccy 
dyplomaci (Wiegrefe 2010). Choć na arenie międzynarodowej 
wiadomość o tym była mało znana, w rosyjskich mediach odbiła się 
szerokim echem, wywołując oburzenie rosyjskich nacjonalistów, którzy 
odrzucali pomysł, jakoby oddanie Królewca Niemcom było kiedykolwiek 
w planach ostatniego przywódcy Związku Radzieckiego, Michaiła 
Gorbaczowa (Berger 2010). Ponadto duży rozgłos uzyskał w ostatnich 
latach Związek Wypędzonych w Niemczech (Salzborn 2007; Zalewski 
2009). Nie wyraża on żadnych roszczeń terytorialnych wobec 
jakiegokolwiek innego państwa, lobbując na rzecz swoich członków i 
domagając się od rządu Niemiec, by ten zwrócił uwagę na roszczenia 
członków Związku do dawnego mienia i na potrzebę ogólnonarodowego 
upamiętnienia ofiar. Jednocześnie Fantini (2007, 264) zauważył, że "UE 
będzie musiała wykazać się taktem i elastycznością w sprawie 
Kaliningradu, biorąc pod uwagę, że istnieją obawy, iż "obce siły" dążą do 
jego niezależności od Rosji, a obecne ustalenia nie są w pełni 
satysfakcjonujące dla Moskwy”. Ogólnie jednak nie wydaje się, aby 
istniało dziś jakiekolwiek zagrożenie dla statusu okręgu królewieckiego 
jako części Rosji. 
 
Próby otwierania granicy po 1991 roku 

Pierwszymi, którzy dostrzegli konieczność rozwoju kontaktów 
polsko-rosyjskich na poziomie regionalnym po upadku Związku 
Radzieckiego byli prezydenci Lech Wałęsa i Borys Jelcyn. W maju 1992 
roku na polsko-rosyjskiej konferencji zawarto porozumienie regulujące 
współpracę między północno-wschodnimi województwami Polski a 
rosyjskim okręgiem królewieckim. Sygnatariusze układu doszli do 
porozumienia w sprawie poprawy i intensyfikacji wzajemnych 
stosunków w dziedzinie kultury, edukacji i gospodarki (Wojnowski 
1999, 260-262). 
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Znaczenie polityczne granicy Polski z Rosją - o długości zaledwie 
209 km – znacznie przewyższa jej rozmiary. Polscy kreatorzy polityki 
zagranicznej postrzegają okręg królewiecki przede wszystkim przez 
pryzmat stosunków z Rosją, współpracy międzynarodowej w obszarze 
bałtyckim, a także w związku z obowiązkami w ramach NATO i UE. 
Współpraca transgraniczna między Polską i ZSRR praktycznie nie 
istniała, co jest również związane ze słabym zaludnieniem obszarów 
położonych wzdłuż granicy i zdewastowaną infrastrukturą 
transportową. Niemieckie połączenia kolejowe przecinające obecną 
granicę zostały zerwane i w dużej części zdemontowane i wywiezione do 
ZSRR przez Rosjan, którzy traktowali je jak łupy wojenne (Taylor 2008). 
Przekraczanie granicy było utrudnione administracyjnie jeszcze w 
początku lat 90-tych, kiedy osoby chcące przekroczyć granicę musiały 
spędzić wiele godzin w punktach kontrolnych, chyba że zdecydowały się 
przekupić celników (Kawczyńska-Butrym 2001, 344). 
 Pomimo tych trudności, od lat 90-tych ruch transgraniczny 
odnotowywał stały wzrost. Największy miał miejsce w okresie 
obowiązywania ruchu bezwizowego: o ile w 1980 roku przekroczyło 
granicę zaledwie 5 tys. osób, to w 1991 roku statystyki odnotowały 
ponad 232 tys. osób. Po otwarciu dodatkowego przejścia granicznego w 
Bezledach i wznowieniu transgranicznego ruchu kolejowego przez 
Braniewo w roku 1993, liczba ta osiągnęła 1,1 miliona, a w 1996 r. -  4,2 
miliona (Sakson 2001, 34). Przed przystąpieniem Polski do UE głównym 
powodem przekraczania granicy przez zarówno Polaków jak i Rosjan był 
handel lub przemyt towarów. W tamtym okresie obszar przygraniczny 
był w dużym stopniu uzależniony gospodarczo od handlu 
transgranicznego (Müntel 2003, 250). Dobrze prosperujące rynki 
graniczne stanowiły znaczące źródło dochodów dla mieszkańców 
pogranicza, które charakteryzuje się najwyższym w kraju poziomem 
bezrobocia. W istocie wiele tysięcy osób po obu stronach granicy 
utrzymywało się dzięki licznym małym firmom, sklepom i stoiskom 
handlowym. Przesunięcie granicy UE na wschód zmieniło tę sytuację, co 
nie pozostało niezauważone przez lokalnych mieszkańców pogranicza. 
Obok rosnącego handlu na dużą skalę, pojawiła się na granicy liczna 
grupa osób, zwanych potocznie "mrówkami", które przekraczając 
granicę kilkakrotnie w ciągu dnia, przewożą każdorazowo niewielkie 
(dopuszczalne prawem) ilości towarów (Wojnowski 2001, 211-212). 
Ponadto przez granicę przemycany był alkohol, papierosy, benzyna, 
złoto, urządzenia elektroniczne, ubrania i artykuły spożywcze (Sakson 
2001, 39). Dużą część polsko-rosyjskich kontaktów transgranicznych 
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stanowiła właśnie ta legalna i nielegalna działalność handlowa, 
uzależniona od umiejętności sprytnego pokonywania administracyjnych 
utrudnień z wykorzystaniem osobistych kontaktów i przekupstwa.  

Zwiększona mobilność transgraniczna mieszkańców Królewca 
stanowiła istotny ewenement w realiach Związku Sowieckiego, pilnie 
strzeżącego nieprzenikalności swoich granic. Wynikało to częściowo z 
polityki rządu rosyjskiego, który niewielkiej enklawie pozostawiał więcej 
swobody niż innym częściom imperium. Rosyjskie kierownictwo 
zdawało sobie sprawę, że ze względu na wyjątkowe położenie 
geograficzne Obwodu Kaliningradzkiego należy stworzyć dla niego 
specjalne warunki. Jednak od początku XXI wieku zarówno administracja 
regionalna, jak i centralna zaczęły szukać odpowiednich strategii w celu 
uregulowania sytuacji w strefie granicznej i wprowadzenia większej nad 
nią kontroli (Wolffsen i Sergounin 2004, 36). W 2001 roku odbyło się 
specjalne posiedzenie rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, podczas którego 
rozpatrywane były trzy możliwe sposoby rozwiązania problemów 
enklawy: a) wprowadzenie w niej bezpośrednich rządów prezydenckich; 
b) utworzenie ósmego okręgu federalnego; lub c) wzmocnienie pozycji 
gubernatora. Żadna z tych opcji nie została zatwierdzona. Zamiast tego, 
aby podkreślić ważność Obwodu dla Kremla, utworzono stanowisko 
zastępcy wysłannika prezydenta w Północno-Zachodnim Okręgu 
Federalnym, którego zadaniem jest koordynacja działań organów 
federalnych w okręgu. Pojawiły się liczne krytyczne komentarze na 
temat powyższych decyzji. Część ekspertów uznała, że nie były one 
wystarczająco odważne. Inni postrzegali mianowanie zastępcy 
wysłannika jako wyraz braku zaufania do gubernatora Jegorowa, 
postrzeganego przez Moskwę jako "słaby polityk i menedżer 
gospodarczy". 

Tymczasem w Polsce problem rozwoju współpracy 
transgranicznej i w ogóle rozwoju wschodniej części kraju, został 
odłożony na dalszy plan z uwagi na konieczność skupienia się na 
realizacji zadań związanych z integracją w ramach Unii Europejskiej. W 
rezultacie północno-wschodnia Polska popadła w zacofanie społeczne i 
gospodarcze, stając się peryferyjną częścią kraju z wysokim bezrobociem 
oraz emigracją osób młodych i wykształconych (Żukowski 2002, 329; 
Żukowski i Chełminiak 2010). Mimo że przystąpienie do UE jest ogólnie 
postrzegane w kategoriach pozytywnych, polscy badacze dostrzegają 
negatywne skutki, jakie przyniosło ono w sferze relacji z okręgiem 
królewieckim.  Względne zacofanie północno-wschodniej Polski wiąże 
się również z brakiem dużych miast i ośrodków aktywności 
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gospodarczej, czego nie jest w stanie zrekompensować znaczny potencjał 
turystyczny regionu. W przeszłości funkcje centrum regionalnego pełnił 
Królewiec (Königsberg), jednak po ustanowieniu ściśle kontrolowanej 
granicy, jego wpływy zostały ograniczone do rosyjskiej części dawnych 
Prus Wschodnich. Polska Warmia i Mazury z licznymi małymi miastami 
musiały dokonać reorientacji w kierunku innych ośrodków regionalnych.  
Izolacja okręgu królewieckiego została pogłębiona poprzez 
wprowadzenie obowiązku wizowego w październiku 2003 roku. W 
związku z tym niektórzy badacze proponowali stopniowe ograniczanie 
obowiązku wizowego w ruchu między Rosją a UE, aż do pełnego 
zniesienia wiz (Salminen i Moshes 2009).Wprowadzenie w życie tej 
koncepcji od razu wydawało się mało możliwe, gdyż to Rosja 
pozostawała największym źródłem nielegalnej migracji do UE. 
Problemem wymagającym rozwiązania pozostawał tranzyt towarów i 
osób między Królewcem a pozostałą częścią Rosji. Z punktu widzenia 
Unii Europejskiej jest to wewnętrzny problem Rosji, podczas gdy 
Rosjanie uważają, że to UE jest przyczyną problemu i dlatego jest ona 
zobowiązana do pomocy w jego rozwiązaniu. Problem tranzytu jak i 
ruchu transgranicznego uległ dalszej komplikacji w wyniku wejścia 
Polski do strefy Schengen w 2008 roku.  W tych okolicznościach w lutym 
2011 roku obie strony uzgodniły strefę ruchu bezwizowego obejmującą 
okręg królewiecki oraz równie rozległy obszar zarówno w Polsce, jak i 
na Litwie (Staalesen2011). Niektórzy obserwatorzy uważali to za 
pierwszy krok - i swego rodzaju test - w kierunku rozszerzenia ruchu 
bezwizowego na resztę Rosji (Moffett 2011).Podpisanie umowy o tzw. 
małym ruchu granicznym między Rzecząpospolitą Polską a Obwodem 
Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej spowodowało wielkie ożywienie 
ruchu transgranicznego od 2012 roku. Obywatele obydwu państw w celu 
przekroczenia granicy nie musieli starać się już o wizy, lecz podróżowali 
na podstawie specjalnych zezwoleń wydawanych przez władze lokalne. 
Ułatwienia te spowodowały, że w latach 2013-2014 granicę 
przekraczało przeszło 2 mln Rosjan i 3 mln Polaków. Głównym celem 
podróży były zakupy. Od roku 2015 natężenie ruchu malało, a w roku 
2016 Polska zawiesiła mały ruch graniczny pod wpływem obaw 
spowodowanych forsowną militaryzacją okręgu królewieckiego 
(Zielińska-Szczepkowska, Zabielska 2016). Całkowite zamknięcie przejść 
granicznych nastąpiło w 2021 roku w związku z pandemią CoViD-19. 
Temat złagodzenia utrudnień w przekraczaniu polsko-rosyjskiej granicy 
przestał być aktualny w związku z tzw. operacją „Śluza”, realizowaną 
przez Rosję i Białoruś na zachodniej granicy Białorusi, a zwłaszcza po 
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rozpętaniu przez Rosję wojny na Ukrainie. Bariery między Polską a Rosją 
stały się bardziej nieprzenikalne, a oprócz wymiaru politycznego i 
fizycznego, mają one także silny aspekt mentalny. 
 
Polsko-rosyjskie granice mentalne 

Jednym ze sposobów badania granic mentalnych (van Houtum 
1999), jest analiza wyników badań dotyczących postaw wobec "innego", 
oraz wpływu konkretnych zdarzeń w stosunkach dwustronnych. 
Postawy, o których mowa poniżej, pochodzą z badań przeprowadzonych 
przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), jeden z najbardziej 
uznanych w Polsce instytutów badawczych finansowanych ze środków 
publicznych. Dane rosyjskie pochodzą z publikacji Rosyjskiego 
Towarzystwa Socjologicznego. 

W 2009 roku niewielu Polaków wierzyło w możliwość zbliżenia z 
rosyjskim sąsiadem (CBOS 2009, 1). Postawy wobec Rosji są zwykle 
bezpośrednio związane z preferencjami politycznymi respondentów.  Na 
poprawę stosunków z Rosją liczyły osoby deklarujące zainteresowanie 
polityką, a zwłaszcza zwolennicy Platformy Obywatelskiej (PO) oraz SLD, 
podczas gdy większy sceptycyzm w tej sprawie wyrażali ludzie nie 
interesujący się polityką i zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości (PiS) 
(CBOS 2011, 2). Ponadto postawy wobec Rosji w Polsce zależą w dużym 
stopniu od poziomu wykształcenia i dobrobytu materialnego: największy 
optymizm co do możliwości poprawy relacji z Rosją wyrażały osoby z 
wyższym wykształceniem i posiadające wyższy standard życia, a więc 
ludzie najbardziej narażeni na oddziaływanie mediów (CBOS 2009, 2). 
Kolejnym czynnikiem jest religia: obawy, że Rosja dążyć będzie do 
odzyskania utraconych wpływów i do odtworzenia imperium, dotyczyły 
przede wszystkim praktykujących katolików (ibidem, 5). Przyczyną 
negatywnego stosunku Polaków do Rosji był strach i uprzedzenia – aż 
59% badanych przyznało, że boi się Rosji (tamże, 9). Na pytanie, co 
kojarzy im się z wschodnim sąsiadem, wielu Polaków wymienia Katyń i 
Smoleńsk. Ten pierwszy odnosi się do miejsca masakry dokonanej przez 
NKWD na dużej liczbie polskich oficerów w kwietniu 1940 roku. 67% 
Polaków badanych w 2008 roku uważało, że wydarzenie to nadal 
wywiera silny i negatywny wpływ na obecne stosunki polsko-rosyjskie 
(CBOS 2008, 4). 

Katastrofa samolotu w Smoleńsku w kwietniu 2010 roku, w której 
zginęło 96 członków polskiej elity politycznej i gospodarczej (w tym 
prezydenta), została zinterpretowana w Polsce na dwa radykalnie różne 
sposoby. Podczas gdy część opinii publicznej przyjęła koncepcję o 
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zaplanowanej akcji rosyjskich służb specjalnych, której celem była 
likwidacja polskich elit, a zwłaszcza Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
(Levy 2010), zdecydowana większość Polaków zaaprobowała 
dominującą w mediach narrację o tragicznej katastrofie (Tucker 2010, 
1). Pod wpływem szoku ale także ofensywy medialnej, która wykluczała 
jakikolwiek udział Rosjan w katastrofie i odrzucała tzw. teorie spiskowe, 
tuż po tym tragicznym wydarzeniu wzrósł optymizm Polaków co do 
możliwości naprawy stosunków z Rosją, mimo iż uprzednio większość 
Polaków była nastawiona antyrosyjsko. Przyczyniły się do tego oficjalne 
wypowiedzi przedstawicieli  polskiego rządu (Platforma Obywatelska), 
który za wszelką cenę dążył do uniknięcia jakichkolwiek zadrażnień w 
stosunkach z Kremlem. Serwilistyczne stanowisko władz polskich w 
kolejnych dniach uzasadniane było przez wszystkie media głównego 
nurtu, zarówno publiczne jak i prywatne. Duże znaczenie dla zbliżenia 
polsko-rosyjskiego w tym czasie miały również kroki podejmowane 
przez władze rosyjskie, które robiły wszystko, aby tragiczne wydarzenia 
zamienić w szansę na pojednanie (Levy 2010; Sherlock 2011, 98-99). 
Również zwykli Rosjanie powszechnie okazywali wzruszenie,  przez cały 
tydzień tysiącami przychodząc do Ambasady RP w Moskwie, aby złożyć 
kwiaty i podpisać księgi kondolencyjne (Levy 2010). Wiele wskazywało 
w tamtym czasie, że smoleńska katastrofa mogłaby połączyć dwa 
skłócone od wieków narody. Według optymistycznej analizy rosyjskiej, 
"Nagła tragiczna śmierć polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 
katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem pokazała zaskoczonym oczom 
sporej części Polaków całkiem nową twarz Rosji, a także nowe oblicze 
Polski równie wielu osobom w Rosji, czyniąc tym samym zmiany w 
stosunkach między obu krajami najwyraźniej nieodwracalne" (Silayev 
2010). Silayev stwierdził również, że normalizacja stosunków Rosji z 
sąsiadami jest raczej stałym trendem niż pasmem przypadkowych 
sukcesów dyplomatycznych. Według nieco wcześniejszych badań, 
uprzedzenia dotyczące Polski i Polaków od dawna istniały w 
powszechnej świadomości Rosjan. Ich wyniki wskazały, że 22% Rosjan 
ma przyjazne nastawienie do Polaków, 27,2% reprezentuje postawy 
neutralne, zaś aż 42,8% ma wrogi stosunek (Gasparishvili et al. 2009, 
19). Według rosyjskiego badacza z roku 2011, obraz Polski w Rosji od 
czasu rozszerzenia Unii Europejskiej zmienił się na niekorzyść: dawniej 
traktowani byliśmy jako jeden z ważnych sojuszników, a obecnie 
staliśmy się krajem zachodnim, czyli przeciwnikiem politycznym, ale 
drugiej kategorii.  
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Po krótkim okresie społeczeństwo polskie zaczęło się jednak  
otrząsać z szoku spowodowanego smoleńską katastrofą. O ile w maju 
2010 roku stosunki z Rosją jako dobre oceniało rekordowo dużo, bo 
29% Polaków, to we wrześniu tego samego roku odsetek ten spadł do 
19%, a w lutym 2011 roku wynosił już tylko 12% (CBOS 2011, 1). 
Podobnie, o ile w maju 2010 roku liczba osób oceniających stosunki z 
Rosją jako złe spadła do 15 %, w maju 2010 roku, zaczęła ponownie 
rosnąć, by we wrześniu 2010 roku osiągnąć 28%, a w lutym 2011 roku 
już 42% (ibidem). Według najnowszych badań CBOS (2022), Rosjanie są 
najbardziej nielubianym narodem w Polsce. Sympatię do nich wyraziło w 
2022 roku 26% badanych (spadek o 6 pkt. w porównaniu z rokiem 
ubiegłym), zaś niechęć aż 42% (wzrost o 3 pkt.). Na diagramie 
ukazującym średnie oceny na skali sympatii-niechęci, Rosjanie znaleźli 
się na samym dole, wraz z Arabami (ibid., s. 6). Na obecne stosunki 
polsko-rosyjskie największy wpływ wywarły wydarzenia ostatnich lat, a 
zwłaszcza udaremnienie przez Polskę wielkiej operacji znanej pod 
kryptonimem „Śluza”, oraz ogromna pomoc militarna, ekonomiczna, 
polityczna i humanitarna, jakiej Polacy, rząd polski i polskie organizacje 
pozarządowe, spontanicznie udzielili Ukrainie broniącej się przed 
rosyjskimi agresorami. Bez względu na to, czy ta polska aktywność okaże 
się skuteczna i przyczyni się do powstrzymania rosyjskiego 
imperializmu, spowoduje ona, że narody polski i rosyjski na wiele 
pokoleń pozostaną wrogami w stopniu nie mniejszym do tego, z jakim 
mieliśmy do czynienia w okresie wojny polsko-bolszewickiej sprzed 
wieku. W tamtym czasie broniąca się Polska miała przeciwko sobie 
naród rosyjski umęczony bolszewickim terrorem, obecnie zaś jest to 
naród skonsolidowany nienawiścią do reprezentowanego przez nas 
Zachodu, podsycaną przez wszystkie główne rosyjskie media. Umacnia 
się w Rosji stereotyp Polaka jako zdrajcy Słowiańszczyzny zaprzedanego 
znienawidzonej Ameryce, podczas gdy w Polsce wyrasta młode 
pokolenie, które kształtuje swój obraz Rosjanina na podstawie zdjęć 
ukazujących bestialstwo putinowskiej armii pustoszącej Ukrainę. 
Moment, w którym nastąpi polsko-rosyjskie pojednanie oddala się. 
Jedynym miejscem, gdzie byłaby szansa na pewne zbliżenie jest 
pogranicze, gdzie ciężkie realia społeczno-ekonomiczne po obu stronach 
mogą w pewnym stopniu wiązać lokalne społeczności w swoistą 
wspólnotę losu, połączoną wzajemną zależnością i zapałem do 
korzystania z możliwości, jakie daje przygraniczna lokalizacja.     
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Wnioski 

Zgodnie z szerszym trendem w studiach nad granicami, granica 
rosyjsko-polska wymaga analizy w jej funkcji zarówno jako fizycznej, jak 
i mentalnej linii podziału. Jeśli chodzi o tę pierwszą, istniały silne 
podstawy do stwierdzenia, że będzie ona zmierzać w kierunku 
otwartości. Sprzyjały temu wydarzenia z ostatniej dekady ubiegłego 
wieku, a także umowa o małym ruchu granicznym z roku 2011. Rozwój 
współpracy transgranicznej, która mogła być motorem gospodarczym 
zapóźnionych w rozwoju obszarów po obydwu stronach , został jednak 
udaremniony na skutek wydarzeń na scenie międzynarodowej, które 
doprowadziły do zaostrzenia stosunków między Rosją a państwami 
europejskimi należącymi do NATO (zawieszenie małego ruchu 
granicznego w roku 2016). Pogranicze polsko-rosyjskie, gdzie zaczęła 
rozwijać się współpraca między dwoma zwaśnionymi narodami, stało 
się przykładem obszaru, którego rozwój został zastopowany w wyniku 
wielkoskalowych procesów zmieniających sytuację na arenie 
międzynarodowej.  Zamiast stopniowego wzrostu zrozumienia wobec 
grup sąsiedzkich w następstwie zwiększenia kontaktów 
transgranicznych, utrwalona zostanie izolacja Królewca, która może 
wykształcić w miejscowej ludności coś w rodzaju mentalności strażnika 
granicznego. Sprzyjać temu będą realia, czyli postępująca militaryzacja 
obszaru, oraz wzmożona walka informacyjna prowadzona przez 
rosyjskie media. W obecnej sytuacji trudno jest oczekiwać świadomych, 
obustronnych wysiłków, opartych na długoterminowym zaangażowaniu, 
z którego obie strony dostrzegają korzyści, na poziomie lokalnym i 
krajowym. 
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Streszczenie: 

Celem artykułu jest wyjaśnienie procesów zachodzących na polsko-rosyjskim 
pograniczu w kontekście polityki zagranicznej Rosji i Unii Europejskiej (UE). 
Podstawowym założeniem jest to, że stosunki dwustronne pomiędzy Rosją z jednej 
strony, a Polską i UE z drugiej, nie powinny być rozpatrywane bez uwzględnienia 
społeczności, na których sytuację wpływ wywiera jakość relacji międzynarodowych.  
Dlatego też problemy tych społeczności i sytuacja na pograniczu muszą być zestawiane 
z polityką, której kierunki ustalane są w Moskwie, Warszawie, Brukseli i innych 
stolicach. Pierwsze pytanie badawcze brzmi zatem: Jak polityka zagraniczna Rosji, 
Polski i UE wpływa nażycie społeczności zamieszkujących pogranicze rosyjsko-polskie? 
Ze względu na stopniowe otwieranie granic dla ruchu, studia nad granicami obejmują 
ostatnio także niefizyczne aspekty stosunków transgranicznych, w tym granice 
mentalne. Stąd też sformułowane zostało drugie pytanie: Jakie bariery mentalne 
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istnieją na pograniczu rosyjsko-polskim i czy można je przynajmniej częściowo 
pokonać? W badaniach wykorzystano zarówno dokumenty polityczne jak i 
opracowania akademickie. Analiza aspektów mentalno-kulturowych oparta jest na 
wynikach badań socjologicznych. Artykuł rozpoczyna się od uwag dotyczących historii 
polsko-rosyjskiego sąsiedztwa do 1991 roku, poprzedzonych przeglądem najnowszych 
badań nad granicami. W dalszej kolejności ukazane zostały zmiany w polityce 
zagranicznej zainteresowanych podmiotów, po czym następuje analiza wpływu 
czynników politycznych na życie przygranicznych społeczności lokalnych, z 
uwzględnieniem  zarówno aspektów fizycznych jak i niefizycznych. 

 
Słowa kluczowe: bariery mentalne, granice polityczne, okręg królewiecki, pogranicze, 
Polska, Rosja, stereotypy narodowe, stosunki międzynarodowe. 
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NIEMIECKIE I POLSKO-ROSYJSKIE W XXI WIEKU 

HISTORICAL POLICY AND POLAND’S RELATIONS WITH 
GERMANY AND RUSSIA IN THE 21st CENTURY   

 
 
Abstract: 
 The aim of the study is to explain the significance of history for contemporary 
societies, and especially the influence of selected elements of historical policy on 
current Polish-German and Polish-Russian relations. The author presents the elements 
of Russian and German historical policy towards Poland, showing its hostile character 
and its subordination to long-term political goals. In particular, the issue of Poland's 
alleged responsibility for the outbreak of World War II, as well as the spreading of the 
term 'Polish death camps' were discussed.  
  
Keywords: "Polish death camps", Germany, "Nazis", Russia, Putin. 
 
 

 

Wprowadzenie 
Badania dotyczące polityki historycznej i jej znaczenia w 

stosunkach międzynarodowych w XXI wieku stanowią jedną z dróg 
prowadzących do odpowiedzi na pytanie o istotność historii z punktu 
widzenia współczesnych społeczeństw europejskich. W naszym kraju 
funkcjonuje cały szereg tematów historycznych, które są w rozmaity 
sposób eksploatowane na niwie politycznej i oddziałują na nią, 
wpływając na stan świadomości społecznej. Można tu wspomnieć 
interpretację oraz ocenę wydarzeń związanych z wprowadzeniem stanu 
wojennego w grudniu 1981 r., działalność aparatu bezpieczeństwa w 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wypadki z grudnia 1970 r., strategię 
II Rzeczypospolitej w obliczu rosnącego zagrożenia wojennego itd. 
Przykłady można mnożyć. Rozpowszechnione w mediach narracje 
dotyczące tego typu tematów, silnie wpływają na postawy 
społeczeństwa wobec bieżących wydarzeń, często negatywnie odbijając 
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się na jego spójności. Trwający obecnie rozłam w społeczeństwie 
polskim uzasadnia konieczność dalszych badań historycznych oraz 
prowadzenia opartej na ich wynikach polityki historycznej, której 
zadaniem jest wpływanie na świadomość społeczną i, pośrednio, na 
politykę państwa, zgodnie z prawdą historyczną oraz z polską racją 
stanu. Nie jest dzisiaj dla nikogo tajemnicą, że w mediach, a zwłaszcza w 
Internecie, trwa walka informacyjna prowadzona przez liczne ośrodki, 
uderzająca także w zwartość społeczeństwa polskiego, której celem jest 
osłabienie polskiego państwa. Walka ta jest prowadzona przez 
poszczególne państwa także pod pozorem polityki historycznej. Jej 
wielkim centrum dyspozycyjnym oddziałującym na sytuację w wielu 
krajach świata, był i pozostaje Kreml.  

 
Przykład polityki historycznej Sowietów 

Komuniści wykorzystywali historiografię przy realizacji licznych 
celów natury propagandowej, dlatego stanowią oni pierwszorzędny 
przykład stosowania polityki historycznej. W tym kontekście warto 
wspomnieć chociażby kanoniczne dzieło doby stalinowskiej pt. Historia 
Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs. Jego 
geneza sięga 1931 r., kiedy rozwinęła się dyskusja nad jednym z pism 
Józefa Stalina, opublikowanym na łamach pisma „Prolietarskaja 
Rjewoljucija”. Zaczęto wówczas powoływać specjalne brygady, mające na 
celu dokonanie „przeglądu” literatury dotyczącej Wszechzwiązkowej 
Komunistycznej Partii (bolszewików) WKP(b). Owocem tych działań 
było powstanie wspomnianej publikacji. Całość przedsięwzięcia 
nadzorował Stalin, zaś organizatorem i bezpośrednim realizatorem 
zadania został ówczesny „pomocnik Sekretarza Generalnego” Iwan P. 
Towstucha. Stalin osobiście nalegał, by dzieło zostało napisane w sposób 
możliwie najbardziej popularny i przystępny dla każdego czytelnika. 
Książka ukazała się drukiem na jesieni 1938 roku i szybko stała się 
wykładnią nowej historii partii. Wydaniu publikacji towarzyszyły 
kolejne fale represji i czystek. Na łamach sowieckiej „Prawdy” 
stwierdzono, że „jest obowiązkiem każdego bolszewika, partyjnego i 
bezpartyjnego, przystąpić do poważnego, uważnego i wytrwałego 
studiowania Krótkiego kursu historii WKP(b), będącego niezastąpionym 
przewodnikiem w opanowaniu bolszewizmu”. W tym samym wydaniu 
gazety zamieszczono oświadczenie wysokich instancji partii, w którym 
zwrócono uwagę, że publikacja jest wynikiem „kolosalnej pracy 
teoretycznej, wykonanej przez Komisję KCWKP(b) i osobiście przez 
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wodza partii, geniusza ludzkości, towarzysza Stalina” (Grabski, 2011, s. 
691-692). 

Jak wspomniano, Krótki kurs realizował cały szereg zadań natury 
propagandowej, chociażby wpisywał się idealnie w zwalczanie 
oponentów w partii przez Józefa Stalina, który w publikacji - obok 
Włodzimierza Lenina, Karola Marksa i Fryderyka Engelsa - został 
namaszczony na jedynego marksistę, który rozwijał ideę rewolucji i myśl 
marksistowską. Tym samym zminimalizowano znaczenie innych 
komunistów z Lwem Trockim na czele. Krótki kurs miał także znaczenie z 
perspektywy stosunków międzynarodowych. Świadczą o tym zawarte w 
nim odniesienia do innych państw. Znamiennymi są fragmenty 
odnoszące się do wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919-1920, które 
warto w tym miejscu przytoczyć (Historia Wszechzwiązkowej…, 1950, s. 
273-274): 

Jaśniepańska Polska i Wrangel były to, według wyrażenia Lenina, 
dwie ręce imperializmu międzynarodowego, usiłującego zadusić Kraj 
Radziecki. Próby Rządu Radzieckiego rozpoczęcia z Polską układów w celu 
utrzymania pokoju i zapobieżenia wojnie nie dały żadnych wyników. 
Piłsudski chciał wojny. Liczył na to, że znużone w walkach z Kołczakiem i 
Denikinem wojska czerwone nie będą mogły się ostać przed najazdem 
wojsk polskich […]. 

W odpowiedzi na napad wojsk polskich, wojska czerwone 
rozpoczęły kontrofensywę na całym froncie […]. Ale podejrzana 
działalność Trockiego i jego zwolenników w głównym sztabie Armii 
Czerwonej zniweczyła jej sukcesy. Z winy Trockiego i Tuchaczewskiego 
ofensywa czerwonych wojsk na froncie zachodnim w kierunku Warszawy 
odbywała się w sposób zupełnie niezorganizowany. […] 

Co się tyczy wojsk frontu południowego, stojących u wrót Lwowa i 
wypierających stamtąd Polaków, to smutnej sławy „przewodniczący rady 
Wojskowo-Rewolucyjnej” Trocki zabronił tym wojskom zdobyć Lwów i 
rozkazał im przerzucić armię konną, czyli główną siłę frontu 
południowego, daleko na północny wschód, na pozór w celu przyjścia z 
pomocą frontowi zachodniemu, chociaż nietrudno było zrozumieć, że 
zdobycie Lwowa byłoby jedyną możliwą i najlepszą pomocą dla frontu 
zachodniego. […] Tak więc szkodniczy rozkaz Trockiego narzucił naszym 
wojskom frontu południowego niepojęty i niczym nieuzasadniony odwrót – 
ku uciesze jaśniepanów polskich. Była to bezpośrednia pomoc, ale nie 
naszemu frontowi zachodniemu, tylko jaśniepanom polskim i Entencie. 

Po kilku dniach ofensywa wojsk polskich została powstrzymana i 
wojska nasze zaczęły się szykować do nowego kontrataku przeciwko 
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Polakom. Lecz Polska, nie mając sił do kontynuowania wojny i oczekując z 
trwogą kontrataku czerwonych, zmuszona była zrzec się swych pretensji 
do zaboru prawobrzeżnej Ukrainy i Białorusi i wolała zawrzeć z Rosją 
pokój. 20 października 1920 roku zawarty został z Polską traktat 
pokojowy w Rydze, na mocy którego Polska zachowała Galicję i część 
Białorusi. 

Cytowane wyżej fragmenty wskazują na próbę modelowania 
historii podług wytycznych kierownictwa politycznego. Znamienną w 
tym wypadku jest rola Trockiego w niepowodzeniach w walkach z 
Polską. Widać także przeciwstawienie Polski, notorycznie nazywanej 
„jaśniepańską”, która nieustannie dąży do konfliktu, z Rosją starającą się 
utrzymać pokój. Nieustanne dążenie do pokoju na świecie było i jest 
często powtarzanym motywem propagandowym Moskwy. 

W sposób interesujący autorzy opisują okoliczności zawarcia 
pokoju w Rydze. Polska zmęczona trwającym konfliktem i pozbawiona 
możliwości prowadzenia działań wojennych zdecydowała się podpisać 
pokój i tym samym zrzekła się pretensji do prawobrzeżnej Ukrainy i 
Białorusi, przy czym w niewielkim stopniu wspomina się o 
kulminacyjnym momencie kampanii – bitwie warszawskiej – i tylko w 
celu ukazania Trockiego w możliwie najgorszym świetle. 

Widać zatem, że kreowanie alternatywnych rzeczywistości może 
dotyczyć całego szeregu zagadnień i oddziaływać tak na politykę 
wewnętrzną, jak i zewnętrzną państwa. Co więcej, warto także 
przypomnieć, że Krótki kurs powstawał z pominięciem jakichkolwiek 
założeń metodologicznych. Towstucha wielokrotnie wypowiadał się 
krytycznie o „naukowych historiach” i deklarował, że przy 
opracowywaniu „partyjnej historii” nie zachodzi potrzeba 
przekopywania się przez archiwa i pisania całych studiów na rachunek 
znanych już faktów”(Grabski, 2011, s. 692). 
 
Polityka historyczna i znaczenie historii w życiu narodów  

Jak pokazuje przykład sowiecki, polityka historyczna jest 
kreowaniem modeli historycznych, interpretacji oraz ocen minionych 
zdarzeń, niekoniecznie opierających się na założeniach metodologii 
historii, których celem jest realizacja wyznaczonych celów politycznych. 
Polityka historyczna i jej uprawianie oznacza zatem obciążanie wiedzy o 
przeszłości udziałem w realizacji celów politycznych oraz dbania o 
interesy ośrodków biorących udział w życiu politycznym. Kreować 
historię mogą dziennikarze, historycy, politycy, rzecz ujmując ogólnie – 
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wszyscy, którzy biorą udział w życiu kultury historycznej przez pryzmat 
działalności politycznej (Kącka, 2015, s. 66-67).  

Warto zadać sobie pytanie o znaczenie przeszłości dla Polaków i 
innych narodów. Wybitny historiozof Feliks Koneczny poświęcił wiele 
miejsca w swoich pracach zagadnieniom czasu i historii. Podkreślał 
znaczenie opanowywania czasu przez społeczeństwa dla ich rozwoju. 
Nie wiązał tego tylko z zaawansowanym czasomiernictwem, ale z daleko 
posuniętym zrozumieniem procesów dziejowych, zjawisk, interpretacją 
ich i wyciąganiem wniosków. Taki właśnie – najwyższy stopień 
opanowania czasu nazywał on historyzmem:  

Do historyzmu nie wystarcza pamięć pewnych wydarzeń 
[…].Tradycja faktów bez chronologii to nic; sama zaś chronologia jest 
zaledwie dalekim wstępem do historyzmu. Historyzm, tj. świadomość 
historyczna danego społeczeństwa i wysuwanie z tego należnych 
wniosków, stanowi szczyt w rozwoju stosunku człowieka do czasu. Jedna 
tylko ze starożytnych cywilizacji szczyt ten osiągnęła, mianowicie rzymska 
– i przekazała ten dorobek cywilizacyjny tym społeczeństwom, które są 
cywilizacji rzymskiej spadkobiercami (Koneczny, 2002, s. 329). 

Koneczny słusznie podkreśla wagę przeszłości i jej rozumienia dla 
egzystencji społeczeństw, przede wszystkim społeczeństw Zachodu. 
Trudnym wydaje się jednoznaczne i precyzyjne zdefiniowanie pojęcia 
narodu. Warunkiem przynależności do narodowej wspólnoty nie jest już 
nawet język, ale przede wszystkim świadomość, której fundamentem 
jest przeszłość. Wywoływanie emocji, wzruszeń, czasami smutku przez 
te same fakty z przeszłości w danym społeczeństwie sprawia, że ono się 
jednoczy. Czy takie hasła jak: Odsiecz Wiednia, Monte Cassino, Katyń 
wywołują jakieś emocje u Argentyńczyka lub Chińczyka? Raczej nie, 
natomiast w wypadku nas - Polaków, rzecz już ma się zgoła odmiennie. 
Sekwencje zdarzeń związane ze wspomnianymi hasłami mają swoją 
wagę dla naszego narodu. Wspólna pamięć zatem staje się fundamentem 
i spoiwem na którym wzrastają narody. 

Dla społeczeństw Europy Wschodniej duże znaczenie mają mity 
średniowiecza, doświadczenia komunizmu, wydarzeń XIX wieku oraz 
wojen światowych (Dąbrowski, Troebst, 2015, s. 59). Nie jest 
przypadkiem, że powstaniu historii jako samodzielnej dyscypliny z 
niezależną metodologią, towarzyszyły w XIX wieku procesy 
narodotwórcze, w rozumieniu „nowoczesnego narodu”, w którym 
spadkobiercami przeszłości stawali się nie tylko uprzywilejowani (naród 
polityczny – naród szlachecki), ale wszyscy, bez względu na pochodzenie. 
To z kolei wskazuje, że waga historii powinna być naszym rodakom 
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uświadamiana, gdyż nie zawsze chyba zdają oni sobie z tego sprawę. Co 
ważniejsze jednak, historia powinna stać się obiektem troski, by nie 
została zagarnięta przez czynniki obce i ze szkodą dla Polski 
wykorzystana. Tym bardziej, że w środowisku międzynarodowym nie 
brakuje ośrodków gotowych wykorzystywać historię do realizacji 
własnych celów politycznych kosztem Polski. Dotyczy to zwłaszcza Rosji 
oraz Niemiec. 
 
Współczesna polityka historyczna Rosji i Niemiec względem Polski 

W dniu 18 czerwca 2020 r. na łamach amerykańskiego „The 
National Interest” oraz nazajutrz w „Rossijskiej Gaziecie” ukazał się 
zapowiadany od końca 2019 roku tekst Władimira Putina na temat II 
wojny światowej i okoliczności jej wybuchu1. Tekst prezydenta Rosji 
wpisuje się w politykę historyczną Rosji i powtarza propagowaną przez 
Kreml tezę, że wina za wybuch wojny spoczywa na barkach państw 
zachodnich, które prowadziły politykę ustępstw wobec Hitlera. W 
odniesieniu do Polski Putin ponownie oskarżył ją o antysemityzm, 
współpracę z Niemcami, udział w rozbiorze Czechosłowacji, dodał przy 
tym, że Warszawa przyczyniła się swoimi działaniami do wybuchu II 
wojny światowej. Warto przytoczyć fragmenty tekstu: 

To właśnie narodowe upokorzenie stało się podatnym gruntem dla 
radykalnej chęci zemsty w Niemczech. Naziści umiejętnie grali na ludzkich 
emocjach i budowali swoją propagandę, obiecując wyzwolenie Niemiec 
spod „dziedzictwa Wersalu” i przywrócenie kraju do dawnej potęgi, 
jednocześnie pchając naród niemiecki do wojny. Paradoksalnie, 
bezpośrednio lub pośrednio przyczyniły się do tego państwa zachodnie, a 
zwłaszcza Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Ich przedsiębiorstwa 
finansowe i przemysłowe aktywnie inwestowały w niemieckie fabryki i 
zakłady produkujące uzbrojenie. Poza tym wiele osób z arystokracji i 
establishmentu politycznego wspierało radykalne, skrajnie prawicowe i 
nacjonalistyczne ruchy, które rosły zarówno w Niemczech, jak iw Europie. 

„Porządek wersalski” wywołał liczne kontrowersje i konflikty. 
Ciążyły one wokół granic nowych państw europejskich, losowo 
wyznaczonych przez zwycięzców I wojny światowej. Niemal natychmiast 
po tym wytyczeniu granic nastąpiły spory terytorialne i wzajemne 
roszczenia, które zamieniły się w „bomby zegarowe”. […] 

                                                
1 W. Putin, The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II, „The National 

Interests”, 18 czerwca 2020, https://nationalinterest.org/feature/vladimir-putin-real-lessons-

75th-anniversary-world-war-ii-162982 (dostęp 30 I 2021) 
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Polska była również zaangażowana w rozbiór Czechosłowacji wraz 
z Niemcami. Z góry wspólnie zdecydowali, kto dostanie jakie terytoria 
czechosłowackie. 20 września 1938 r. Ambasador RP w Niemczech Józef 
Lipski poinformował ministra spraw zagranicznych RP Józefa Becka o 
następujących zapewnieniach Hitlera: „… w razie konfliktu między Polską 
a Czechosłowacją o nasze interesy w Cieszynie Rzesza poprze Polskę”. 
Polska była świadoma, że bez poparcia Hitlera jej plany ekspansji są 
skazane na niepowodzenie. Chciałbym w tym względzie przytoczyć zapis 
rozmowy ambasadora Niemiec w Warszawie Hansa-Adolfa von Moltke z 
Józefem Beckiem, która odbyła się 1 października 1938 r. i dotyczyła 
stosunków polsko-czeskich oraz stanowiska Związku Sowieckiego w tej 
sprawie. Brzmi on: „Pan Beck wyraził prawdziwą wdzięczność za lojalne 
traktowanie polskich interesów na konferencji w Monachium, a także 
szczerość relacji w czasie konfliktu czeskiego. Stanowisko Führera i 
kanclerza zostało w pełni docenione przez rząd i opinii publicznej [w 
Polsce]. " 

Co warte wspomnienia, Putin podjął się także krytyki Ligi 
Narodów, odnosząc ją do ONZ, którą nakreślił w pozytywnym świetle. 
Podkreślił przy tym znaczenie współpracy największych mocarstw, w 
tym Rosji, w celu utrzymania pokoju na świecie. Powtórzył rosyjskie 
postulaty zwiększenia zakresu wpływów Rady Bezpieczeństwa ONZ i 
utrzymania prawa weta dla jej stałych członków. Co więcej, za wzór 
współpracy najsilniejszych graczy politycznych Putin postawił 
konferencje w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. Kreml żywi przekonanie, że 
realizacja koncepcji rosyjskich pozwoli mu odgórnie decydować o losie 
słabszych państw i będzie stanowić element powrotu globalnej polityki 
do paradygmatu „koncertu mocarstw” i podziału stref wpływów, co 
samo w sobie stanowi dla Polski zagrożenie (Dyner, 2020a). 

Polityka historyczna po upadku ZSRS jest wykorzystywana przez 
Moskwę w szczególności od 2015 r., czyli od 70 rocznicy zakończenia II 
wojny światowej. Kreml eksploatuje cały szereg kanałów do 
propagowania własnych interpretacji przeszłości, jak np. telewizja 
„Russia Today”, portal „Sputnik”, media społecznościowe, rozmaite fora 
międzynarodowe i Internet. Rosyjska polityka historyczna ma za zadanie 
realizację licznych celów, takich jak zdjęcie własnego odium 
odpowiedzialności za wojnę, pobudzanie podziałów między państwami 
(np. korodowanie stosunków polsko-niemieckich, polsko-izraelskich, 
polsko-armeńskich, polsko-białoruskich) itd. Kolejnym istotnym celem 
walki informacyjnej Rosji, w tym jej polityki historycznej jest inicjowanie 
i rozwijanie konfliktów wewnętrznych w państwach, zaś w konsekwencji 
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fragmentaryzacja społeczeństw (Dyner, 2020b). Zamysły władców 
Kremla, których celem było doprowadzenie do przewrotu 
ideologicznego wśród społeczeństw zachodnich, ujawnił m.in. Jurij 
Bezmienow (Wilczyński, 2020). 

Nie ulega wątpliwości, że w kontekście rywalizacji informacyjnej 
Warszawy z Moskwą kwestie historyczne stanowią niebagatelne 
wyzwanie. Anna Maria Dyner w jednym z „Biuletynów” Polskiego 
Instytutu Spraw Międzynarodowych postawiła cały szereg uwag i 
sugestii, które władze naszego kraju winny wziąć pod uwagę podczas 
planowania własnej aktywności politycznej. Jedna wszak budzi pewne 
kontrowersje. Pisała ona (2020b): 

Warto zatem, aby Polska, samodzielnie lub w porozumieniu np. z 
państwami bałtyckimi oraz Niemcami, które wspierają RP w 
przeciwstawieniu się rosyjskiej wojnie informacyjnej, przygotowała 
kampanię skierowaną do międzynarodowej opinii publicznej, poświęconą 
przebiegowi II wojny światowej. W tworzenie takiego przekazu 
zaangażowane powinny być instytucje zajmujące się w tych państwach 
badaniem historii tego okresu. 

W powyżej przytoczonym zdaniu szczególną uwagę przykuwa 
sugestia, by Polska w porozumieniu z Niemcami prowadziła wspólnie 
rywalizację z Rosją w ramach polityki historycznej. Podobne założenie 
wydaje się dość problematyczne, gdyż między Warszawą i Berlinem 
występuje cały szereg różnic w ocenie przeszłości. Chociażby kwestia 
tzw. „ludności wypędzonej” z zachodnich ziem polskich po II wojnie 
światowej jest oceniana zgoła odmiennie nad Wisłą i nad Łabą. W Polsce 
formułowane są zastrzeżenia pod adresem Eriki Steinbach, w latach 
1998-2014 przewodniczącej Związku Wypędzonych w Niemczech, która 
urodziła się w okupowanej przez Niemców miejscowości Rumia, gdzie jej 
ojciec jako żołnierz Luftwaffe służył na lotnisku. Niewyobrażalnym jest, 
by uznać za wypędzoną osobę, która osiedliła się na okupowanych przez 
Rzeszę ziemiach. A to tylko jeden z niewielu wątków odmiennie 
ocenianych przez Polaków i Niemców. 

Poza tym, korzystając z doświadczeń przeszłości wiemy, że Berlin 
w sposób naturalny dążył w różnych okresach do współpracy z Rosją. W 
okresie międzywojennym, zwłaszcza w czasie tzw. erze Rapallo, 
współpracy tej towarzyszyła zmasowana medialna kampania antypolska 
(Wilczyński, 2018). Dzisiaj także widać tego świadectwa, jak chociażby w 
wypadku budowy gazociągu Nord Stream 2. W obliczu postępującej 
erozji porządku międzynarodowego, który funkcjonuje od czasów 
zakończenia zimnej wojny, będzie się stawało coraz bardziej 
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prawdopodobnym, że dotychczasowe systemy sojuszy stracą na 
znaczeniu i zaczną się formować nowe, alternatywne rozwiązania w tym 
względzie. Zatem nie można wykluczyć, że wraz z rosnącą pozycją Chin, 
pociągającą za sobą zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na Dalekim 
Wschodzie, Niemcy będą się starały wyemancypować spod kurateli 
amerykańskiej i stworzą własny system bezpieczeństwa, może w 
porozumieniu z Moskwą, która z racji geopolitycznych stanowi główny 
punkt odniesienia w układaniu stosunków i oddziaływania na państwa 
Europy Wschodniej. Jest to szczególnie aktualne w kontekście 
historycznej niemiecko-rosyjskiej „wspólnoty ducha”, która dała o sobie 
znać w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainie (Wilczyński 2022). 

Ponadto cały szereg głoszonych przez Rosję poglądów na temat 
okoliczności wybuchu II wojny światowej współgra z interesem Niemiec. 
Chociażby obarczanie Polaków odpowiedzialnością za Holocaust, co w 
przekazie rosyjskim jest często akcentowane, skutecznie ogranicza rolę 
Niemców w tym zakresie. Podobnie obarczanie winą za rozbiór 
Czechosłowacji państwa zachodnie oraz Polskę także maskuje 
agresywną działalność Niemiec przed wojną. Powyższe przykłady 
pokazują, że Berlin raczej nie będzie zainteresowany w paraliżowaniu 
historycznej narracji rosyjskiej oraz że opracowanie interpretacji i ocen 
historii akceptowanych przez Polskę i Niemcy może napotkać wiele 
przeszkód. 

W kontekście relacji na linii Warszawa – Berlin warto wspomnieć 
jeszcze wątek tzw. „polskich obozów zagłady”. Jest to określenie często 
powtarzane przez różne media zachodnie, rosyjskie oraz izraelskie w 
kontekście obozów śmierci, zorganizowanych i zarządzanych przez 
Niemców w czasie II wojny światowej. Określenie „polskie” w tym 
wypadku jest naiwnie tłumaczone kwestią geograficzną, gdyż obozy te 
powstawały na ziemiach etnicznie polskich i pozostających obecnie pod 
administracją Rzeczypospolitej. 

Regularnie do opinii publicznej docierają informacje o użyciu 
przez media lub polityków wspomnianych państw tego 
wprowadzającego mylny obraz przeszłości określenia. Chyba jednym z 
najgłośniejszych tego przykładów miał miejsce w Stanach 
Zjednoczonych w maju 2012 r. Wówczas pośmiertnie uhonorowano Jana 
Karskiego – polskiego kuriera, informującego zachód w czasie wojny o 
zbrodniach niemieckich dokonywanych w okupowanej Polsce. Podczas 
uroczystości wręczenia Medalu Wolności w Białym Domu, prezydent 
Barack Obama podczas swojego przemówienia użył określenia Polish 
death camp. Mówiono wówczas o „wielkiej gafie”, „niefortunnej wpadce”, 
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„nieszczęśliwym epizodzie”, „nieświadomej pomyłce” czy 
„przejęzyczeniu”. Dodawano przy tym, że autorzy przemówień 
prezydenta wykazali się „brakiem profesjonalizmu” i tym samym 
obarczono ich winą za zaistniałą sytuację. Tego samego określenia użyła 
w maju 2013 r. rosyjska telewizja „Zvezda”; a także w sierpniu 2013 r. na 
kanale twitterowym stacja BBC World (Poland’s Treblinka camp); w 
styczniu 2014 r. „The Jerusalem Post” określiła Polskę mianem 
„nazistowskiej”. Na wskroś groteskowy przykład stosowania podobnych 
określeń ukazał się na łamach „New York Times”, który użył 
sformułowania „polski obóz koncentracyjny w Dachau”, co świadczy nie 
tylko o kompletnej ignorancji dla rzetelności dziennikarskiej i 
historycznej, ale także o nieznajomości geografii (Trzcielińska-Polus, 
2014, s. 204-205). 

Zbliżone przykłady można odnaleźć w Niemczech. W 2008 r. na 
łamach „Die Welt” pojawił się tekst poświęcony „polskiemu obozowi 
koncentracyjnemu Majdanek”. Dwa lata później wydano broszurę w 
nakładzie 800 tys. egzemplarzy dla niemieckich szkół, która nosiła tytuł 
Żydowskie życie w Niemczech. W niej także użyto określenie „polskie 
obozy koncentracyjne” (polnische Konzentrations lager). Pikanterii 
sprawie dodaje fakt, że wydawcą publikacji była „dbająca o poprawność 
polityczną i prawdę historyczną” Federalna Centrala Kształcenia 
Politycznego (BPB)2. W wojnę informacyjną o przeszłość z Polską została 
więc włączona niemiecka placówka państwowa. W lutym 2013 r. BPB 
informowała o przyznaniu Honorowego Złotego Niedźwiedzia podczas 
63 Międzynarodowego Festiwalu Filmów w Berlinie francuskiemu 
dokumentaliście za film Sobibór, w którym ukazano bunt w „polskim 
obozie zagłady”. Depesza BDB została opublikowana także na łamach 
„Die Welt” i „Focus”. Także Instytut Goethego używał podobnego 
określenia. W styczniu 2013 roku użyło go pismo „Elbe Wochenblatt”. 
Pół roku później w podobny sposób niemieckie miejsca zbrodni zostały 
nazwane przez stacje telewizyjne a także serwis rtv.de (Trzcielińska-
Polus, 2014, s. 208-209).  

Należy podkreślić, że nagminnemu wiązaniu Polaków ze 
zbrodniami z czasów wojny towarzyszy podkreślanie cierpień i krzywd, 
które w jej czasie dotykały Niemców. Tym bardziej, że takich samych 
określeń – „polskie obozy koncentracyjne” używa się w odniesieniu do 
przejściowych obozów dla ludności niemieckiej, którą systematycznie 

                                                
2 https://www.bpb.de/die-bpb/51238/federalna-centrala-ksztacenia-obywatelskiego (dostęp: 1 

II 2021) 
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wysiedlano po wojnie na zachód. (np. Łambinowice, Jaworzno, Potulice). 
Charakterystyczne jest także stale stosowane w odniesieniu do Niemców 
i ich zbrodni określenie „naziści”, co w powszechnym odbiorze 
amortyzuje wrażenie odpowiedzialności Niemców za zbrodnie, których 
dokonali i przenosi ją na pewien ośrodek polityczny. Tym samym, dzięki 
podobnym zabiegom naród niemiecki przestaje funkcjonować jako 
sprawca, a staje w szeregu wraz z innymi ofiarami. Widać tego efekty w 
postaci zgłaszanych roszczeń przez niektóry grupy w Niemczech, które 
domagają się upamiętnienia i rekompensaty krzywd oraz strat 
moralnych i materialnych. Otwarta także pozostaje sprawa 
zadośćuczynienia ze strony Niemiec dla Polski za zniszczenia i zbrodnie, 
jakich Niemcy dopuściły się na Polsce (Jabłoński, 2022). 

W tej sytuacji warto wspierać i popularyzować w przestrzeni 
publicznej Polski i poza nią przykłady badaczy niemieckich, którzy nie 
ulegają presji ośrodków politycznych w swoich państwach i unikają 
wikłania Polaków w odpowiedzialność za zbrodnie II wojny światowej 
(np. Böhler, 2011). Nie stosują oni zabiegów mających w oczach opinii 
publicznej zmniejszać odium odpowiedzialności Niemców za zbrodnie 
okresu II wojny światowej, a nawet kreować ich wizerunek jako ofiar. 
Przykładem takiego historyka niemieckiego jest Götz Aly, który w jednej 
ze swoich książek pisał (Aly, 2014, s. 52-53):  

„Kiedy piszę o <<Niemcach>>, używam tzw. zbiorowego 
uogólnienia. Robię to jednak często, ponieważ przy wszystkich swych 
brakach, wydaje mi się to o wiele bardziej adekwatne, niż używanie bardzo 
mocno zawężonego pojęcia <<naziści>>. Wszak Hitlerowi wielokrotnie 
udawało się uzyskiwać akceptację swych działań daleko poza szeregami 
członków partii – wśród zwykłych obywateli Rzeszy Niemieckiej. 
Oczywiście, niektórzy Niemcy i niektóre Niemki przeciwstawiali się jego 
polityce, więcej – cierpieli i umierali z tego powodu”.  
 

* 
*                         * 

 
Z perspektywy Polski walka o narrację historyczną w tym 

względzie wydaje się trudnym wyzwaniem. Zaangażowanych w nią 
bowiem przeciw nam jest cały szereg ośrodków politycznych w Europie 
Zachodniej, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Izraelu, a zwłaszcza w 
Niemczech. Warto też zwrócić uwagę, że jest to kolejny element zbieżny 
w polityce Rosji i Niemiec. Wszak – jak uczy historia i geopolityka – 
każda forma współpracy na linii Berlin – Moskwa stanowi dla Polski 
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śmiertelne zagrożenie. O ile jednak przy innych formach bliskich relacji 
Niemiec i Rosji możemy liczyć na wsparcie ze strony Waszyngtonu, o tyle 
w zakresie polityki historycznej dotyczącej II wojny światowej wydaje 
się mało prawdopodobne, by Amerykanie przyszli nam z pomocą. 
Dopóki Warszawa nie zneutralizuje pewnych grup amerykańskich (o ile 
jest w ogóle w stanie) szkalujących pamięć o Polsce, trudno nam będzie 
podjąć skuteczną rywalizację w wojnie informacyjnej z Niemcami i Rosją 
na tym polu. 

Ponadto polityka historyczna Niemiec i Rosji pokazuje, że powrót 
do sojuszu tych państw jest stałym zagrożeniem, które może się 
urzeczywistnić wraz ze słabnięciem Stanów Zjednoczonych i ich 
rosnącym zaangażowaniu na Pacyfiku. Warszawa musi być gotowa 
zatem na szukanie rozwiązań dających jej szansę przetrwania w 
trudnym położeniu między potencjalnie dwoma silniejszymi państwami. 
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Streszczenie: 

Celem opracowania jest wyjaśnienie istotności historii dla współczesnych 
społeczeństw, a zwłaszcza wpływu wybranych elementów polityki historycznej na 
obecne relacje polsko-niemieckie i polsko-rosyjskie. Autor przedstawił elementy 
polityki historycznej Rosji i Niemiec w stosunku do Polski, ukazując jej wrogi charakter 
i podporządkowanie długofalowym celom politycznym. W szczególności poruszone 
zostało zagadnienie rzekomej odpowiedzialności Polski za wybuch II wojny światowej, 
a także rozpowszechnianie pojęcia „polskie obozy śmierci”. 

 
Słowa kluczowe: „polskie obozy śmierci”, Niemcy, „naziści”, Rosja, Putin. 



 
Wendt, J.A., 2022. Zainteresowanie CIA krajami postradzieckimi z perspektywy 

zasobów globalnego Internetu, Przegląd Geopolityczny, 42, s. 103-116. 

 

 

- 103 - 

 

Jan A. WENDT  
Uniwersytet Gdański 
ORCID: 0000-0003-1712-4926  

 
 

ZAINTERESOWANIE CIA KRAJAMI POSTRADZIECKIMI Z 
PERSPEKTYWY ZASOBÓW GLOBALNEGO INTERNETU  

CIA’S INTEREST IN POST-SOVIET COUNTRIES FROM THE 
PERSPECTIVE OF THE INTERNET RESOURCES    

 
 
Abstract: 
 The activities of the secret services are a difficult subject of research due to the 
secrecy of information. However, there is an indirect way to obtain data on the 
activities of the secret services, namely through white intelligence (OSINT). Sources of 
information on the interest of the services in particular countries are officially 
published and signed by intelligence websites. The purpose of the research undertaken 
is to determine the geographic distribution of the CIA's interest in post-Soviet countries 
between 1991 and 2020. The research uses a quantitative analysis of the CIA's 
publicized signed materials on the Internet, according to selected keywords. Based on 
the analysis, it can be concluded that the largest number of pages on the Internet are 
related to Russia, Ukraine, Belarus and the Baltic states - members of NATO, with a 
much smaller share of other post-Soviet states.  
  
Keywords: CIA, Internet, NATO, OSINT, Russia, Ukraine, intelligence. 
 
 
 
Wprowadzenie 

Wśród wielu narzędzi pozwalających badać poziom i kierunki 
zainteresowania służb, ważną rolę odgrywa biały wywiad (OSINT, open-

source intelligence), którego rola w dobie Internetu niepomiernie 
wzrosła. Współczesne przemiany technologiczne zrewolucjonizowały 
dostęp do faktów (Best & Cumming, 2007; Draeger, 2009; Wirtz, 2010; 
Saramak, 2015; Kamiński, 2019; Pastor-Galindo et. all., 2020). Ich analiza 
stanowi obszerne pole badań szeregu służb zajmujących się wywiadem 
(OSINT) w aspektach militarnym i bezpieczeństwa państwa (Borg, 2017; 
Minkina 2014; Pringle; 2007; Ziółkowska, 2018;  Yogish Pai & Krishna 
Prasad, 2021), a przede wszystkim pozwala na rozwinięcie na nie znaną 
wcześniej skalę walki informacyjnej w Internecie pomiędzy wywiadami 
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poszczególnych państw (Blank, 2017; Bógdał-Brzezińska, 2020; Böhm & 
Lolagar, 2021).  

Po rozpadzie ZSRR w jego miejsce pojawiło się piętnaście mniej 
lub bardziej samodzielnych państw, które w naturalny sposób stały się 
przedmiotem badań wywiadu Stanów Zjednoczonych (Schaurer & 
Strörger, 2012), w tym także OSINT. A prowadzona na największą skalę 
przez Federację Rosyjską walka w Internecie decyduje o ich 
suwerenności i bezpieczeństwie informacyjnym (Bógdał-Brzezińska & 
Wendt, 2020). W  ramach białego wywiadu mieści się analiza 
klasycznych mediów, a w dobie cyfryzacji i Internetu, także informacji 
dostępnych na portalach informacyjnych (Warner, 2007). Założono, iż 
przy całym olbrzymim zasobie prawdziwych danych i stron WWW w 
globalnej sieci trwa współcześnie niewypowiedziana wojna 
informacyjna, która poza przekazem komunikatów, fake newsów, 
trollingiem oraz spamowaniem, obejmuje także przemilczanie 
informacji. Mając powyższe na uwadze uznano, iż analiza ilościowa 
informacji dostępnych w Internecie na temat poszczególnych państw - 
sukcesorów dawnego ZSRR, sygnowanych przez wybrane słowo klucz 
„CIA” pozwala na ostrożne i obarczone wieloma zastrzeżeniami, jednak 
uprawnione wnioskowanie o geograficznych kierunkach 
zainteresowania CIA. Przyjęto oczywiste założenie badawcze, iż CIA 
upubliczniając materiały sygnowane nazwą agencji jednocześnie 
wskazuje na swoje zainteresowania, ich zakres, poziom szczegółowości. 
Publikacje sygnowane przez Agencję na temat danego kraju świadczą o 
jej zainteresowaniu tym krajem. Celem niniejszego badania wstępnego 
jest próba określenia geograficznego zróżnicowania zainteresowania CIA 
państwami postradzieckimi w latach 1991-2020 na podstawie danych 
ilościowych upublicznionych w Internecie. Na podstawie 
przeprowadzonej wstępnej analizy ilościowej danych celowe wydaje się 
postawienie hipotezy o dominującym zainteresowaniu amerykańskiego 
wywiadu Rosją, przy marginalizacji zainteresowania pozostałymi 
państwami postradzieckimi, za wyjątkiem krajów, które przystąpiły lub 
aspirują w badanym okresie do NATO. 

Dla zróżnicowania geograficznego zastosowany klasyczny podział 
dawnych republik związkowych Rosji Radzieckiej na kraje europejskie, 
kaukaskie oraz środkowo azjatyckie, z modyfikacją uwzględniającą post 
radzieckie kraje, które przystąpiły do NATO. W rezultacie otrzymano 
pięć regionów: (I) Rosja; (II) Białoruś, Mołdawia i Ukraina; (III) Estonia, 
Łotwa i Litwa, (IV) Armenia, Azerbejdżan i Gruzja oraz (V) Kazachstan, 
Kirgizja, Tadżykistan, Turkmenia i Uzbekistan.  
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Dla określenia liczby stron dla danych fraz kluczowych wybrano 
okres lat 1991-2020. Pierwsza z dat wynika z procesu rozpadu dawnego 
ZSRR i powstania samodzielnych państw. Druga pozwala na pominięcie 
szeregu informacji związanych z pojawieniem się epidemii covid-19 i 
zalewem informacji związanych z tą tematyką, podobnie jak i z agresji 
Rosji na Ukrainę. Przyjęto, że liczba wzmianek "CIA+country” oraz 
dodatkowo ta sama fraza w relacji do kolejnych słów kluczowych 
odpowiada poziomowi zainteresowania CIA tematem. A dokładniej rzecz 
ujmując, odpowiada temu co i jak CIA chce, aby było publicznie dostępne 
w globalnej sieci.  
 
Materiał i metody badań 

Dla realizacji badań wybrano metodę analizy ilościowej liczby 
stron w Internecie poświęconych tematyce, którą zdefiniowano poprzez 
wybrane słowa kluczowe (Wendt, 2020), tak więc metodą badawczą 
będzie - analiza ilościowa w zróżnicowaniu geograficznym (Żęgota, 
2018; Hauke, 2021). Przy jej zastosowaniu należy założyć, iż każda 
służba wywiadowcza, albo zamierza upublicznić, albo utajnić wybrane 
informacje przyjęto do badań pierwszą z możliwości tworząc w języku 
angielskim słowa kluczowe z „CIA” oraz nazwy państwa. Jednak sama 
liczba znalezionych zgodnie z podanym wzorem liczb stron stanowi 
jedynie ogólną wskazówkę, dlatego dla uszczegółowienia tematyki 
badań dodano do pierwszej pary klucza jeszcze trzy inne kategorie: 
wojnę, bezpieczeństwo i ekonomię, tworząc kolejne trzy frazy 
wyszukiwania (np. CIA+Armenia+war; CIA+Armenia+security; 
CIA+Armenia+economy). 

Kolejnym krokiem procedury badawczej jest wybór 
wyszukiwarki internetowej. Na podstawie analizy literatury 
zdecydowano o wyborze globalnej wyszukiwarki internetowej Google 
(Andregg, 2007), jednak należy mieć na uwadze, iż znalezione wielkości 
liczbowe dla poszczególnych kategorii wyszukiwań mogą się różnić w 
zależności od wyboru narzędzia. Interesujące poznawczo i badawczo 
byłoby porównanie liczby stron w różnych wyszukiwarkach: Yandex.ru; 
Baidu.co; Yahoo.com czy Bing.com, jednak jak wynika z dostępnych 
obecnie danych,  Google obejmował w 2020 prawie 80% rynku 
wyszukiwań, co zdecydowało o jego wyborze jako narzędzia badań 
(Wendt, 2020). Językiem poszukiwań ustanowiono angielski, czyli język, 
którym posługuje się największa liczba ludzi (wg portalu Ethnologue, 
2022).  
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Kolejnym etapem analizy liczby znalezionych w Google stron stała 
się ocena ich bezwzględnych wartości w trzech ujęciach. Pierwsze polega 
na analizie danych dla poszczególnych państw w relacji do 
sumarycznych wartości dla całego zbioru (Tab. 1, Ryc. 1). Drugie, to 
analiza wewnętrznej struktury danych trzech fraz kluczowych dla 
poszczególnych państw (Ryc. 2-4). Jako ostatnią podjęto analizę 
procentowego udziału wyszukiwanych fraz kluczowych dla każdego z 
państw wewnątrz każdej z trzech kategorii (Tab. 2).  

Postępowanie badawcze składa się z kilku etapów. W pierwszym 
kroku przeprowadzono badania wstępne celem wyboru słów kluczy, 
którymi zostały „war”, „security” i „economy”, po odrzuceniu innych, 
które cechowała mała liczba wskazań. W kolejnym kroku wyszukano 
liczbę stron dla frazy „CIA+nazwa kraju”, a następnie liczbę stron dla 
frazy „CIA+country+keyword”. Następnie podjęto analizę ilościową dla 
wskazania udziału poszczególnych keywords dla poszczególnych państw, 
oraz udział keywords dla każdego z analizowanych państw wewnątrz 
danej grupy wyrazów. W kolejnym kroku podjęto próbę wyjaśnienia 
zróżnicowania udziału poszczególnych keywords wg państw i wg grup 
keywords. Ostatnim etapem postępowania badawczego jest ocena 
stopnia realizacji celu pracy i prawdziwości założeń wstępnych.  
 
Rezultaty i dyskusja 

W roku 2022 w globalnym Internecie znajduje się ponad 153 mln 
stron, na których występuje fraza „CIA” razem z jednym z piętnastu 
państw-sukcesorów dawnego ZSRR (Tab. 1), przy czym większość z nich, 
gdyż aż 46,5%, dotyczy Rosji. Ta dominacja wydaje się oczywista, jeśli 
uwzględnimy mocarstwowe ambicje Federacji Rosyjskiej, jej broń 
atomową, znaczenie w Eurazji oraz jej relacje ze Stanami Zjednoczonymi. 
Na drugim miejscu pod względem liczby stron sygnowanych 
„CIA+country” znajduje się Ukraina, której dotyczy prawie 30% stron 
WWW. Wysoki wynik związany jest z problemami politycznymi, 
terytorialnymi i nie wypowiedzianą wojną z Rosją (2014), a zwłaszcza z 
utratą Krymu oraz części dwóch obwodów. Potwierdza to wysoka 
bezwzględna liczba stron wywoływanych przez frazę 
„CIA+Ukraine+war”. Dla europejskich sukcesorów ZSRR wysoki, na 
poziomie 6,3% udział stron ma również Litwa, prawdopodobnie ze 
względu na jej znaczenie jako kraju NATO oraz  mniejszości rosyjskiej. 
Co interesujące, dwa kolejne kraje bałtyckie, Łotwa i Estonia mają o 
połowę mniejszy udział w ogólnej liczbie cytowań na portalu Google, 
odpowiednio 3,1% i 3,7% (Ryc. 1). To wyższe od pozostałych państw 
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zainteresowanie wynika, podobnie jak w przypadku Litwy, z 
członkostwa w NATO, oraz z prób prowadzenia wspólnej polityki 
etnicznej przez te państwa.  

Na tle tych wyników 3% udział Białorusi w ogólnej liczbie stron 
oddaje raczej potencjał terytorialny i demograficzny niż zainteresowanie 
jej polityką wewnętrzną czy zagraniczną, w zasadzie całkowicie zależną 
od Rosji. Potwierdza to niski wskaźnik dla Mołdawii (0,15%).  
 
Tab. 1. Liczba stron WWW dla fraz „CIA+country” i innych słów kluczowych (w 
tys.). 

„CIA+country” Post Soviet 
countries 

„CIA+ 
country” „+War” „+Security” „+Economy” 

„CIA+country”
/ total (%) 

Rosja 71400 12900 11300 12500 46.45 
Państwa europejskie  

Białoruś 4670 100 104 90 3.04 
Mołdawia 236 55 67 73 0.15 
Ukraina 45900 14300 3520 3860 29.86 

Państwa europejskie – członkowie NATO 
Estonia 5720 75   91 3.72 
Łotwa 4760 73 120 92 3.10 
Litwa 9710 78 98 88 6.32 

Państwa kaukaskie 
Armenia 3300 1450 87 90 2.15 
Azerbejdżan 345 94 93 81 0.22 
Gruzja 2340 290 266 167 1.52 

Państwa środkowoazjatyckie 
Kazachstan 3560 91 98 92 2.32 
Kirgizja 261 39 38 49 0.17 
Tadżykistan 301 40 50 51 0.20 
Turkmenia 326 45 47 49 0.21 
Uzbekistan 883 71 86 73 0.57 

 
Ogółem 153712 29701 16053 17446 100.00 
Źródło: opracowanie własne (dostęp 14.05.2022).  
 

Dla państw leżących na Kaukazie, w relacji do innych państw Azji, 
wyższe wartości cechują  Armenię – 2,1% oraz Gruzję – 1,5% (Ryc. 1). 
Związane jest to z jednej strony z szeregiem konfliktów, w których biorą 
udział te kraje, z drugiej z gruzińskimi aspiracjami do NATO. Niewielka 
liczba stron dla Azerbejdżanu, jedynie 345 tys., jest natomiast 
zaskakująca. Wytłumaczyć ją można chyba jedynie poprzez pryzmat 
dominującego języka tureckiego i rosyjskiego w tym państwie w 
odróżnieniu od dwóch poprzednich, w których obok języka rosyjskiego 
znany i stosowany jest język angielski. 
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Ryc. 1. Udział poszczególnych państw w relacji do ogólnej liczby stron WWW dla 
frazy „CIA+country” 

 
Źródło: oprac. własne (14.05.2022) 
 

Do ostatniej grupy państw należą kraje Azji Środkowej, wśród 
których tylko udział Kazachstanu w liczbie wywoływanych stron w 
globalnym Internecie sięga powyżej 2%. Zawdzięcza ten udział swojemu 
potencjałowi energetycznemu (ropa naftowa, gaz, węgiel kamienny) 
oraz pozostałym surowcom, a także położenie pomiędzy Rosją i Chinami, 
Pozostałe kraje cechują bardzo niskie udziały, na poziomie zbliżonym do 
Mołdawii, w przedziale 0,2%-0,6%. Tak niskie udziały w ogólnej liczbie 
świadczyć mogą z jednej strony o braku zainteresowania tym regionem, 
a z drugiej o niskim poziomie replikacji czy tworzenia materiałów w 
języku angielskim.  

Kolejna analiza zebranego materiału ma na celu ukazanie 
wewnętrznego zróżnicowanie liczby stron, z frazami „CIA+country”, w 
stosunku do fraz kluczowych poszerzonych o  „war”, „security” oraz 
„economy” w poszczególnych państwach. Z oczywistego względu udziały 
procentowe dla trzech słów-kluczy nie sumują się do 100%, a jedynie 
pokazują odsetek dla każdego z nich w całym zebranym zbiorze.  

W kategorii wyszukiwań z dodanym słowem kluczowym „war”, 
wśród państw postradzieckich, pierwsze miejsce, z udziałem powyżej 
40% zajmuje Armenia (Ryc. 2). Podobnie wysokie udziały procentowe, 
powyżej 20% cechują Mołdawię (23,3%), Ukrainę (31,1%), i 
Azerbejdżan (27,2%). I tu również ciekawi niski wskaźnik dla „war” w 
przypadku Gruzji (12,4%), który przez analogię powinien być wyższy i 
podobny dla danych dla Azerbejdżanu oraz Armenii, jednak jego 
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wyjaśnienie wymaga dodatkowych, wykraczających poza ramy 
podjętych prac, badań jakościowych. Przy średniej dla wszystkich 
wywoływanych stron w kategorii „war” udział wynosi 19,3%, a zbliżony 
udział cechuje również Rosję (18,1%), która statystycznie rzecz ujmując, 
przy prawie 13 mln wskazań zdominowała i narzuciła średni udział dla 
tej i dla pozostałych kategorii. Najmniejszy udział w tej kategorii mają 
trzy należące do NATO państwa bałtyckie, a kraje Azji Środkowej, poza 
stabilnym Kazachstanem (2,6%) mają udziały od 8% do 14%. 
 
Ryc. 2. Udział w frazy „CIA+country+war” w materiałach dla poszczególnych 
państw 

 
Źródło: Opracowanie własne (14.05.2022) 
 
Ryc. 3. Udział frazy „CIA+country+security” w materiałach dla poszczególnych 
państw 

 
Źródło: Opracowanie własne (14.05.2022) 
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W kolejnym ujęciu podjęto analizę ilościową występowania słów 
kluczowych z kryterium „security”. Udział stron z tym słowem 
kluczowym dla wszystkich analizowanych stron sięga 10,4%. 
Interesującym poznawczo faktem, który potwierdza kwestie 
procentowego udziału dla „war”, jest wysoki udział „security” wśród 
stron Rosji (15,8%), Mołdawii (28,4%) i Azerbejdżanu (27%). 

Udział powyżej średniej mają także Gruzja, Kirgizja, Tadżykistan i 
Turkmenia. Można z tych danych wnioskować, iż w wymienionych 
krajach kwestie bezpieczeństwa odgrywają ważniejszą rolę niż wynika 
to ze średniego udziału procentowego dla całej grupy piętnastu państwa.  
Z kolei najniższe średnie udziału w całkowitej liczbie stron dla jednego 
państwa, w kategorii „Security” mają Białoruś, Estonia, Łotwa, Litwa i 
Kazachstan oraz Armenia. Dla państw członków NATO wydaje się to 
zrozumiałe, podobnie jak dla Białorusi funkcjonującej w sojuszu 
gospodarczym i militarnym  z Rosją, oraz Kazachstanu, ze względów jak 
powyżej już wyjaśniono. Jednak w przypadku Armenii niski procentowy 
udział wskazań wymaga dalszych jakościowych badań.  

Ostatnim z wybranych do analizy słów kluczowych jest 
„ekonomia” (Ryc. 4). 
 
Ryc. 4. Udział frazy „CIA+country+economy” w materiałach dla poszczególnych 
państw 

 
Źródło: Opracowanie własne (14.05.2022) 
 

Najbardziej interesującym wynikiem jawi się bardzo wysoki 
udział „economy” dla Mołdawii, stanowiąc aż 31% wszystkich wskazań 
dla tego kraju, przy średniej wartości dla słowa klucza dla wszystkich 
państw na poziomie 11%. Podobnie jak dla Azerbejdżanu (23%) i 
zdecydowanie mniejszy, na poziomie 15%-18% dla kolejno Turkmenii, 
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Tadżykistanu, Rosji i Kirgizji. Dla państw bałtyckich udział procentowy 
waha się w przedziale od 2% (Łotwa) do 1% (Litwa) co wskazuje na 
niewielkie zainteresowanie tematyką „economy” w krajach, które są 
członkami NATO i UE.  

Ostatnim z etapów badań jest analiza wewnętrznego 
zróżnicowania dostępu do stron WWW w procentowym udziale każdego 
z państw w każdej z trzech kolejno prezentowanych powyżej kategorii 
(Tab. 2). 

 
Tab. 2. Udział poszczególnych państw dla wybranych słów kluczowych w relacji 
do ich całkowitej liczby (%) 
Countries „War” /  

Total „War” 
„Security” /  

Total „Security” 
„Economy”/ 

Total „economy” 
Rosja 43.43% 70.39% 71.65% 

Państwa europejskie 

Białoruś 0.34% 0.65% 0.52% 

Mołdawia 0.19% 0.42% 0.42% 

Ukraina 48.15% 21.93% 22.13% 

Państwa europejskie – członkowie NATO 

Estonia 0.25% 0.49% 0.52% 

Łotwa 0.25% 0.75% 0.53% 

Litwa 0.26% 0.61% 0.50% 

Państwa kaukaskie 

Armenia 4.88% 0.54% 0.52% 

Azerbejdżan 0.32% 0.58% 0.46% 

Gruzja 0.98% 1.66% 0.96% 

Państwa środkowoazjatyckie 

Kazachstan 0.31% 0.61% 0.53% 

Kirgizja 0.13% 0.24% 0.28% 

Tadżykistan 0.13% 0.31% 0.29% 

Turkmenia 0.15% 0.29% 0.28% 

Uzbekistan 0.24% 0.54% 0.42% 

 

Razem  
(tys. stron) 29701=100% 16053=100% 17446=100% 
Źródło: Opracowanie własne (14.05.2022) 
 

Analiza liczby stron globalnego Internetu pokazuje, iż kategorii 
„war” dane zostały zdominowane przez bardzo wysoki udział Ukrainy, 
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który wynosi 14,3 mln stron, czyli 48% wszystkich zasobów z tym 
słowem kluczowym. Niewiele mniejsza liczba, gdyż 12,9 mln stron 
(43%) dotyczy Rosji, co powoduje, iż dla wszystkich kolejnych trzynastu 
państw pozostaje jedynie niecałe 9%. Jeśli uwzględnimy dane dla 
Armenii (5%) oraz Gruzji (1%) nie dziwi niski udział, w przedziale 
0,13%-0,34% dla pozostałych jedenastu krajów.     

Podobna sytuacja dotyczy kolejnych dwóch słów kluczowych, 
„security” i „economy” w stosunku do całej grupy z tymi hasłami. W tych 
kategoria dominacja  Rosji jest przytłaczająca. Ze zbioru wszystkich 
stron WWW poświęconych „security” 70%, a ze zbioru „economy” 
prawie 72% dotyczy Rosji. W tym przypadku udział Ukrainy sięga w 
każdej kategorii około 22%. Jeszcze tylko Gruzja dla „security” 
przekracza 1% sięgając dla „economy” 1%, natomiast wszystkie 
pozostałe kraje w obydwu grupach notują udziały od 0,29% 
(Turkmenia) do  0,75% (Łotwa) dla „security” oraz od 0,28% (Kirgizja i 
Turkmenia) do  0,53% (Łotwa i Kazachstan). Analiza liczby stron i ich 
udziału w każdej z trzech badanych grup wyraźnie wskazuje na 
dominację informacji przede z zakresu „security” i „economy” w 
przypadku Rosji oraz Ukrainy i Rosji dla zagadnień ze słowem 
kluczowym „war”.  

Dla uzupełnienia wartości poznawczej podjętej analizy konieczne 
jest również wskazanie ograniczeń podjętych badań, poza wskazanymi w 
części metodologicznej (język stron, wybór wyszukiwarki, ograniczenia 
czasowe). Po pierwsze przyjęto, że portal zawiera tę część materiałów, 
analiz, opracowań, szerzej informacji, które CIA chce lub może 
upublicznić. Po drugie, analiza udziału stron, dla wszystkich państw 
razem, dla poszczególnych państw oraz w wybranych kategoriach ma 
jedynie charakter ilościowy. Pełna analiza wymaga podjęcia badań nad 
zawartością poszczególnych stron, co jest wprawdzie możliwe, jednak 
wymaga dodatkowych narzędzi informatycznych pozwalających na 
wyszukiwanie dużej liczby słów kluczowych dla jej wykonania, 
stanowiąc wyzwania w zakresie OSINT przed kolejnymi badaczami 
(Hribar et. al., 2014; Hare & Coghill, 2016; Miller Bowman, 2018). I po 
trzecie, w projektowaniu badań założono, iż analizowana jest  liczba 
stron z frazą „CIA” co nie oznacza wprost materiałów CIA, ale materiały 
w których użyto tej frazy. Tak więc można wnioskować o udziale 
poszczególnych badanych fraz przez pryzmat użytkowników, jednak 
przy założeniu, iż CIA świadomie publikuje sygnowane przez siebie 
materiały, uprawnia do wnioskowania o kierunku zainteresowań 
poszczególnymi krajami przez tę agencję. Wskazuje to na zamiary 
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ukierunkowania użytkowników Internetu na wybrane przez CIA 
zagadnienia.  
 
Wnioski 

Geograficzne zróżnicowanie, które wyłania się z podjętej analizy 
wskazuje, co było do przewidzenia, iż kluczowym dla CIA badanym 
krajem, którego dotyczy największa liczba stron jest Rosja oraz w nieco 
mniejszym stopniu, Ukraina. W analizie udziału wszystkich stron 
Internetu (Ryc. 1) wyraźnie widoczny jest także większy od pozostałych 
państw udział państw – członków NATO i Białorusi, która gospodarczo, 
militarnie i politycznie związana jest z Rosją. Do państw o najmniejszym 
udziale w ogólnej liczbie stron należą kraje Azji Środkowej, wśród 
których jedynie Kazachstan, ze względu na swoją wielkość, zasoby 
energetyczne i położenie pomiędzy Rosją a Chinami cechują wyższe 
wartości. Podjęte badania i analiza wielkości udziału poszczególnych 
państw w zasobach stron światowego Internetu, przy przyjętych 
założeniach i wskazanych ograniczeniach, pozwoliły na realizację celu 
badawczego. Najbardziej interesującym regionem, w zakresie OSINT, 
nieustannie pozostaje region I (Rosja), w II regionie największą liczbę 
stron poświęcono  Ukrainie oraz powiązanej z Rosją Białorusi przy 
marginalizacji Mołdawii. Duże znaczenie ogólne, jednak najmniejsze w 
poszczególnych badanych kategoriach, w porównaniu do innych państw 
post radzieckich,  cechuje kraje NATO – Estonię, Łotwę i Litwę (III 
region). Natomiast państwa Kaukazu cieszą się zainteresowaniem, 
ocenianym z perspektywy liczby stron WWW w przypadku powiązania 
ich z toczonymi wojnami. Ostatni z wydzielonych regionów, kraje Azji 
Środkowej (V), odwrotnie niż ma to miejsce dla państw NATO cechuje 
niski stopień udziału stron w całym badanym materiale, ale 
zdecydowanie wyższy udział w poszczególnych kategoriach.  Wśród 
pięciu państw regionu wyższe wartości cechuje jedynie Kazachstan. 
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Streszczenie: 
Działania służb specjalnych stanowią trudny przedmiot badań ze względu na 

utajnienie informacji. Istnieje jednak pośredni sposób pozyskiwania danych o działaniu 
służb specjalnych, mianowicie poprzez biały wywiad (OSINT). Źródłem informacji 
dotyczących zainteresowania służb poszczególnymi krajami są oficjalnie publikowane i 
sygnowane przez wywiad strony WWW. Celem podjętych badań jest określenie 
geograficznego zróżnicowania zainteresowania CIA państwami postradzieckimi w 
latach 1991-2020. W badaniach wykorzystano analizę ilościową upublicznionych w 
Internecie materiałów sygnowanych przez CIA, zgodnie z wybranymi słowami 
kluczowymi. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż największa 
liczba stron w Internecie dotyczy Rosji, Ukrainy, Białorusi i bałtyckich państw – 
członków NATO, przy zdecydowanie mniejszym udziale pozostałych państw 
postradzieckich. 

 
Słowa kluczowe: CIA, Internet, NATO, OSINT, Rosja, Ukraina, wywiad. 
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Abstract: 
 The presence of multiple languages spoken within the territory of the 
European Union member states implies the necessity for the EU institutions to adopt a 
specific language policy. The purpose of this article is to explain the basis, rooted in the 
tradition of European philosophy, of the activities that the Council of Europe and the 
European Union carry out in the field of language policy. As in many other spheres of 
the Union's functioning, in the area of language policy, too, there have been proposals 
suggesting the need to abandon the previous concept based on strong philosophical 
foundations and implement a new one, more in line with the spirit of multiculturalism. 
The author presents the controversy between these classical concepts and 
contemporary proposals, emphasizing the importance of the philosophical foundations 
of future language policy from the point of view of the survival of minority languages 
and the situation of Europe's national and ethnic minorities.  
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Wstęp 
Polityka językowa w Europie kształtowana jest przez liczne 

organizacje międzynarodowe i stowarzyszenia, wśród których kluczową 
rolę odgrywa Rada Europy i Unia Europejska. Prowadzona przez te 
instytucje polityka językowa opiera się na aktach prawnych (traktatach 
oraz konwencjach), ale również na zaleceniach regularnie kierowanych 
do poszczególnych rządów oraz na treści przewodników o bardziej 
praktycznym charakterze. Zasady prowadzonej przez te organizacje 
polityki językowej są inne, niż w przypadku pojedynczych państw, mają 
też znacznie szerszy zasięg. Zasadą podstawową jest zachowanie pełnej 
wielojęzyczności, co oznacza, że z założenia wszystkie języki są 
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jednakowo ważne - stąd podstawą polityki wewnętrznej UE jest 
funkcjonowanie na równych warunkach aż 24 języków członkowskich. 

Działania Unii Europejskiej i Rady Europy na rzecz języka dotyczą 
dwóch płaszczyzn: 

1. Rozwój językowej sprawności poszczególnych obywateli 
(rozumiany jako poszerzanie różnojęzycznego potencjału 
człowieka, który uwarunkowany jest jego indywidualnymi 
potrzebami); 

2. Ochrona i promocja wielojęzyczności w Europie, ochrona języków 
rozumianych jako element dziedzictwa oraz dobro kulturowe. 
Pierwsza z powyższych płaszczyzn wyrażana jest pojęciem 

plurilingualism, oznaczającym umiejętność użycia kilku różnych języków 
(na różnych poziomach znajomości) do różnych celów. Odnosi się to do 
indywidualnego repertuaru mówiącego, który posiada kompetencję do 
użycia więcej niż jednego języka. Ma to też odzwierciedlenie w 
działaniach Rady Europy oraz Unii Europejskiej na rzecz stworzenia i 
utrzymania możliwości nauki języków i przemieszczania się, stypendiów 
i staży zagranicznych oraz zapewnienia usług tłumaczeniowych.1 
Stanowiąca istotę drugiej z wymienionych wyżej płaszczyzn 
wielojęzyczność (multilingualism) odnosi się do funkcjonowania więcej 
niż jednego języka na danym terytorium. Troska o poszczególne języki 
wynika z uznania językowej i kulturowej różnorodności jako jednej z 
wartości Europy. Wskazać można 3 główne cele działań prowadzonych 
na rzecz wielojęzyczności: porozumiewanie się z obywatelami w języku 
ojczystym, ochrona różnorodności językowej w Europie, promowanie 
nauki języków obcych. Ważnym praktycznym efektem tych działań było 
wydanie przez Radę Europy 1992 roku Europejskiej karty języków 
regionalnych lub mniejszościowych, której Preambuła zawiera główną 
myśl stojącą za tym dokumentem: „(…) ochrona i promowanie języków 
regionalnych lub mniejszościowych w różnych krajach i regionach Europy 
stanowi ważny wkład w budowę Europy opartej na zasadach demokracji i 
różnorodności kulturowej w ramach suwerenności narodowej oraz 
integralności terytorialnej, uwzględniając specyficzne warunki i tradycje 
historyczne w różnych regionach państw europejskich (…)”. Uznanie 
języków regionalnych i mniejszościowych za bogactwo kulturowe, ich 
promocja i ochrona wynika z przyjęcia ich za ważną cechę Europy i 
wartość godną ochrony. Związane jest to zapewne z dyskusją nad 

                                                
1 Podstawowe założenia tej polityki opisane są m.in. w Przewodniku From linguistic 

diversity …, 2007. 
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statusem mniejszości narodowych i etnicznych gdyż wymaga 
dostrzeżenia, że status języka to zarazem status ludzi, którzy nim się 
posługują.  

 
Krytyka europejskiej polityki językowej i jej obrona 

Przyjęcie aż 24 języków jako oficjalnych języków stosowanych w 
komunikacji w obrębie Unii Europejskiej jest różnie oceniane. Stanowi 
ono wyraz dążenia do równości w ramach wielojęzyczności i zarazem 
jest doskonałym przykładem praktyki różnojęzycznej komunikacji. Jest 
to oczywiście przejawem przyjęcia językowej różnorodności za dobro 
warte ochrony oraz uznania wszystkich języków za równe. Krytycy 
dostrzegają jednak oczywisty fakt, iż funkcjonowanie tylu języków 
oficjalnych w instytucji jest mało efektywne i może spowalniać przebieg 
poszczególnych procedur. Analizę lingwistycznych aspektów tego 
zagadnienia przeprowadził m.in. znany holenderski profesor lingwistyki 
z Nijmegen, Theo van Els (2001). Kładąc nacisk na praktyczną stronę 
języka, sformułował on następujące zdroworozsądkowe tezy: 

1. Język jest przede wszystkim środkiem komunikacji między 
ludźmi; 

2. Nie należy a priori przywiązywać wielkiej wagi do różnorodności 
językowej; 

3. Należy zlikwidować otoczkę „mitów” jakie narosły wokół 
problematyki języka. 
Przyjęcie założenia, iż język to przede wszystkim środek służący 

komunikacji, rodzi pytanie o jej główny cel. Zdaniem cytowanego wyżej 
autora jest nim wymiana wiadomości, uczuć i znaczeń, przekonywanie i 
poprawianie siebie nawzajem, przy czym szczególny nacisk należy 
położyć na efektywność tych procesów. Wydaje się więc, że 
różnojęzyczna komunikacja wiąże się z wieloma niedogodnościami, 
które znacznie zmniejszają jej efektywność. Należą do nich między 
innymi trudności związane z tłumaczeniem, nieporozumienia 
wynikające z tłumaczenia z kilku obcych języków, a nawet zmiana 
postawy u nadawcy wypowiedzi, który może celowo upraszczać zasób 
używanych słów, aby ułatwić tłumaczowi zadanie. Powoduje to 
uszczuplenie treści wypowiedzi o drobne, trudne do wychwycenia 
zabarwienia i gry słowne.  

Kwestia wagi przywiązywanej do różnorodności językowej jest 
chyba najważniejszym punktem spornym, gdyż opiera się na podstawach 
ideologicznych. Ponadto, o ile na poziomie deklaracji możliwe jest 
zobowiązanie się do troski o zachowanie różnorodności językowej, to 
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praktyczna realizacja takiej postawy wymaga na przykład rezygnacji z 
efektywności komunikacji, tak jak ma to miejsce w instytucjach Unii 
Europejskiej.  

Theo Van Els krytykuje postawę UE zauważając, że tylko niektóre 
spośród wielu języków europejskich i dialektów uzyskały status języków 
narodowych, co można uznać za nierówność, a poza tym również wśród 
poszczególnych języków narodowych istnieją różnice w statusie. Wizja 
Unii, która ma traktować wszystkich obywateli równo, jest według niego 
zapewne utopijna. O ile funkcjonowanie tylu języków w Unii ma ułatwić 
obywatelom identyfikowanie się z reprezentantami swoich państw, to 
istnieją duże grupy, które nigdy swojego języka w instytucjach unijnych 
nie usłyszą. Ponadto nie są reprezentowane w UE języki migrantów, 
stanowiących znaczny odsetek ludności w wielu krajach. Van Els 
dostrzega również paradoks w dysproporcjach zachodzących między 
stosunkiem poszczególnych państw do języków mniejszościowych 
znajdujących się na ich terytorium, a tym, jak owe państwa bronią 
statusu swojego języka narodowego. Wydaje się jednak, że dysproporcje 
te nie są bezpośrednim efektem działań Unii Europejskiej, a wynikają ze 
swobody działania pozostawionej poszczególnym członkom tej 
instytucji, których rządy sprawują własne polityki. Trudno więc uznać to 
za zarzut wobec polityki językowej UE, choć niewątpliwie może być to 
trafne oskarżenie wobec poszczególnych państw członkowskich, które 
domagając się praw dla swojego języka narodowego zapominają 
respektować praw mniejszości językowych na swoim terytorium. 

Uznanie różnorodności językowej i kulturowej za cenioną 
wartość, traktowaną w Unii jako „skarb” nazywa van Els mitem, co 
wynika z jego tezy o nieprzywiązywaniu do różnorodności zbyt wielkiej 
wagi: „It is a great myth that the great diversity of languages and cultures 
as such is a good thing and that, consequently, its present manifestation in 
the EU represents a great richness, a treasure that should be defended at 
all costs. It is one of the myths that co-determine current EU policy on 
institutional language use” (van Els 2001, s. 349). Autor neguje fakt, iż 
uznanie bogactwa języków, obowiązku utrzymywania i promowania 
różnorodności językowej i kulturowej nie tylko w Europie stanowi 
wartość. Podobnie jak ceni się bioróżnorodność, również bogactwo 
językowe przyjmuje się a priori jako wartość godną ochrony (Wilczyński, 
2022). Znana dobrze w filozofii i obecna w geografii maksyma In 
varietate concordia stanowi od 2000 roku motto Unii Europejskiej, 
wyrażając podstawową myśl, iż wielokulturowość i wspólne działanie na 
jej rzecz jest celem integracji europejskiej.  
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Ostatnim zarzutem van Elsa jest teza, zgodnie z którą język 
stanowi kluczowy symbol nacjonalizmu, co wynika ze specyficznych 
relacji między językiem, państwem i narodem. Van Els opisuje przy tym 
opozycję między ideologicznym językowym nacjonalizmem a 
pragmatycznym spojrzeniem na różnojęzyczność. Wydaje się jednak, że 
ideologiczne podłoże polityki językowej jest wskazane, gdyż Unia 
Europejska powstała również jako wspólnota wartości. Im bardziej owe 
wspólne wartości są manifestowane, tym lepiej dla integracji 
europejskiej. Możliwa jest próba integracji oparta jedynie na wyborze 
najbardziej pragmatycznych rozwiązań, jednak wówczas instytucja ta 
funkcjonować będzie bez żadnych ideologicznych podstaw, co 
uniemożliwi w końcu wykształcanie się wspólnej tożsamości 
europejskiej i poczucia bycia częścią wspólnoty obywateli. O ile może tak 
funkcjonować firma, która nie wymaga lojalności ani przywiązania ze 
strony swoich pracowników, to od obywateli Unii oczekuje się 
wyznawania wspólnych europejskich wartości i coraz ściślejszej 
integracji w myśl zasady In varietate concordia. Postrzeganie języka jako 
symbolu, sprawa patriotyzmu i wytworzenie wokół języka narodowego 
„mitów”, są przez van Elsa ostro krytykowane. Uważa on, że aby położyć 
kres mitologizacji języka należy zaangażować edukatorów, którzy 
sprawią, iż język będzie postrzegany jako narzędzie służące do 
komunikacji, bez zbędnej otoczki mitu. 

Przywołanej wyżej krytyce można przeciwstawić pracę autorstwa 
fińskiej językoznawczyni Tove Skutnabb-Kangas “Why should linguistic 
diversity be maintained and supported in Europe?” stanowiącą 
przewodnik wydany przez Radę Europy. Wprawdzie dotyczy ona 
funkcjonowania właśnie tej instytucji i nie odwołuje się bezpośrednio do 
krytykowanych przez van Elsa rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej, 
to odnosi się do bodajże najważniejszego pytania o istnienie 
bezwzględnej wartości w ochronie różnorodności językowej, na które 
van Els odpowiedział przecząco. 

Według Skutnabb-Kangas (2002) Europa nie jest wcale tak bogata 
kulturowo, a na tle innych części świata, języki Europy stanowią jedynie 
kilka procent ich całkowitej liczby. Poza tym, faktem jest stopniowe 
wymieranie języków, co dzieje się obecnie szybciej, niż kiedykolwiek w 
przeszłości. Należy przy tym zwrócić uwagę na nieuchronne 
konsekwencje wyginięcia języka, którymi są m.in. utrata spuścizny 
kulturowej, dostępu do wiedzy i obrazu świata zawartego w tym języku 
oraz do jego struktury jako przedmiotu badań lingwistów. Języki 
zagrożone wyginięciem to rezerwuar wiedzy, który może być 
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bezpowrotnie utracony. Skutnabb-Kangas (2002) zauważa również, że 
kraje o większej różnorodności językowej i kulturowej cechują się 
większą kreatywnością, wskazując na wymierne korzyści płynące z 
sytuacji funkcjonowania wielu języków na danym terytorium.  

Na tle powyższych rozważań istotny wydaje się jeszcze jeden 
aspekt europejskiej polityki językowej, który stanowi zalążek dalszej 
dyskusji nad rolą narodów i języków narodowych. Jest bowiem jasne, że 
polityka językowa w Europie, choć prowadzona przez organizacje 
międzynarodowe, ma również wymiar wewnątrzpaństwowy, na niższym 
szczeblu prowadzona jest bowiem przez władze państw i krajowe 
organizacje i stowarzyszenia. Jednak również w ramach Unii 
Europejskiej i Rady Europy podmiotami politycznymi są poszczególne 
państwa narodowe, a szczególny status nadany jest językom 
narodowym. To wyróżnienie języków narodowych nie jest rzecz jasna z 
istoty czymś złym, gdyż obie organizacje są wspólnotami państw i jako 
takie funkcjonują. Trudno więc krytykować wyróżnienie języków 
narodowych w prowadzonej przez nie polityce językowej – wynika ono z 
ogólnej polityki i podstawowych założeń tych organizacji.  

 
Filozoficzne i naukowe uzasadnienie idei języka jako wartości 

Polityka językowa wynika z przyjęcia pewnej wizji języka i jego 
roli w życiu człowieka, ale przede wszystkim wynika z odpowiedzi na 
pytania wielokrotnie już stawiane przez filozofów języka: czy język 
stanowi wartość? Czy język to narzędzie, wizja świata, umiejętność 
komunikacyjna, czy może pewien wymiar istnienia człowieka w świecie? 
Poniżej przedstawionych zostanie kilka wybranych odpowiedzi na te 
pytania, które stanowią podstawy filozoficznej refleksji nad językiem.  

Refleksja nad językiem doprowadziła do daleko idących 
wniosków nad jego rolą w życiu człowieka. Przykładem może być 
koncepcja neokantysty Ernsta Cassirera (1874-1945), dla którego istotą 
człowieka jest zdolność do myślenia symbolicznego (Cassirer 2017). 
Według Cassirera, ludzkie myślenie relacyjne wymaga symboli, dzięki 
którym człowiek jest w stanie wytwarzać kulturę. Tylko człowiek jest 
zdolny do stworzenia wyobrażeń, reprezentacji w umyśle oderwanych 
od „tu i teraz”, czyli do inteligencji symbolicznej. Symboliczna myśl i 
zachowanie symboliczne, warunkujące rozwój kultury, odróżnia 
człowieka od zwierząt.  Zwierzę nie ma dostępu do świata form 
symbolicznych (do religii, mitu, języka, sztuki i nauki), nawet jeśli 
posiada inteligencję praktyczną. Jak pokazał Cassirer, bez 
symboliczności życie człowieka byłoby uwięzione w granicach jego 
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potrzeb biologicznych i praktycznych interesów. Język stanowi w tym 
ujęciu jedną z pięciu form symbolicznych, które wyróżniają ludzką 
egzystencję i umożliwiają człowiekowi tworzenie kultury. Mowa, język 
jest więc kluczem do ludzkiego świata kultury. Oznacza to niewątpliwie, 
że wymarcie języka wiąże się z bezpowrotną utratą dostępu do pewnych 
symboli i znaczeń.  

Dostrzeżenie związku między językiem a sposobem myślenia 
stanowiło jeden z przełomów w refleksji nad językiem. Jednymi z 
najbardziej znanych propagatorów myśli, iż język wpływa na myślenie 
(pogląd ten określa się jako relatywizm językowy) są amerykańscy 
uczeni Edward Sapir (1884-1939) i Benjamin Lee Whorf (1897-1941).2 
W swoich badaniach nad językiem Sapir kładł bardziej nacisk na 
zwyczaje jego użycia (jako systemu), niż na samą jego strukturę. Uważał 
język za klucz do zrozumienia innych kultur: „Układ wzorów kulturowych 
danej cywilizacji jest w pewnym sensie odzwierciedlony w języku, który 
cywilizację tę wyraża (..) »realny świat« jest w znacznej mierze zbudowany 
nieświadomie na zwyczajach językowych danej grupy. Żadne dwa języki 
nie są nigdy dostatecznie podobne, by można je było traktować jako 
reprezentujące tę samą rzeczywistość społeczną. Światy, w których żyją 
różne społeczeństwa, są odrębnymi światami, nie zaś tym samym światem, 
tylko opatrzonym odmiennymi etykietkami” (Sapir 1978, s. 88-89). Język 
spełnia przede wszystkim aktywną i twórczą rolę, organizując sposób 
postrzegania świata jego użytkowników. Język nie tylko kształtuje 
postrzeganie rzeczywistości, ale też ją kategoryzuje, organizuje bowiem 
nasze doświadczenia zmysłowe i tworzy zwyczajowe formy myślenia 
danej grupy. Na gruncie tych zwyczajów budowany jest świat 
postrzegany przez członków danej społeczności (Sapir 2001). Zasadę 
relatywizmu językowego precyzyjnie sformułował Whorf: „ludzie 
posługujący się wyraźnie różnymi gramatykami są nastawieni przez owe 
gramatyki na różne typy postrzegania i różne oceny zewnętrznie 
podobnych do siebie aktów percepcji; stąd też nie są równoważni sobie 
jako postrzegający i muszą dochodzić do odmiennych obrazów 
rzeczywistości” (Whorf 1982, s. 297). Porządek gramatyczny każdego 
języka ma zdaniem Whorfa wpływ na sposób percepcji świata i metody 
działania jego użytkowników. Różnice między systemami językowymi 

                                                
2 Pogląd ten określany jest mianem hipotezy Sapira-Whorfa (Sapir-Whorf hypothesis), choć 

określenie to jest nieścisłe i sami autorzy się nim nie posługiwali. Nie stworzyli też żadnych 

wspólnych prac.  
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stanowią odbicie mentalności ich użytkowników, a ludzie myślący w 
tych językach inaczej postrzegają świat.  

Tzw. hipoteza Sapira-Whorfa ma dwie wersje: tzw. mocną 
(determinizm) oraz słabą. Determinizm językowy to założenie, że język 
jako system znaków, kształtuje (determinuje) sposób postrzegania 
świata swoich użytkowników, a więc nasze myślenie jest zależne od 
języka. Według Penn (1972), mocna wersja hipotezy jest możliwa do 
utrzymania przy założeniu istnienia źródła języka poza człowiekiem i 
ludzkim umysłem. Tymczasem relatywizm językowy w wersji słabej 
głosi wpływ kategorii językowych na proces poznania. Badania  
empiryczne hipotezy wskazują na istotność rozróżnienia między jej 
dwiema wersjami, ponieważ zdają się potwierdzać jedynie tę słabszą.  

Filozoficzne podstawy zagadnienia, które stało się przedmiotem 
dociekań Sapira i Whorfa, sformułował już w XVIII wieku Johann Georg 
Hamann (1730-1788). Wskazywał na wzajemny wpływ języka i 
wyznawanych poglądów oraz na fakt, że różne języki wymagają 
odrębnych, właściwych danemu językowi sposobów myślenia 
(Anusiewicz 1999). Był przekonany, że język nie jest narzędziem ani 
świadomym wytworem rozumu, a podstawę jego rozwoju stanowi 
poznanie. Według Hamanna, język determinuje myślenie, co pozwala 
uznać go za pierwszego zwolennika radykalnego relatywizmu 
językowego. 

Z kolei Johann Gottfried Herder (1744-1803), autor dzieła „Myśli o 
filozofii dziejów”, twierdził, że praktyka życiowa członków społeczności 
(narodu) wywiera wpływ na język i sposób postrzegania świata. „Każdy 
naród ma własny rezerwuar myśli, które się stały znakami, tym 
rezerwuarem jest jego język: jest to rezerwuar, do którego wnosiły swój 
wkład stulecia – jest to skarbiec myśli całego narodu.” Uważał również, że 
„język wyznacza granice i zarys całego ludzkiego poznania”, jeśli prawdą 
jest, że nie potrafimy myśleć inaczej, niż za pomocą słów (za: 
Andrzejewski 1989, s. 178). W dziele „O pochodzeniu języka” (Herder 
1900) przypisał różnice między językami i odpowiadające im różnice w 
mentalności do zmiennych klimatu, czasu i miejsca. Opisał w nim zasady, 
które nazwał prawami natury, które skłonić miały człowieka do 
posługiwania się językiem, gdy przyszedł na świat ze zdolnością jego 
tworzenia. 

Podstawowe założenia koncepcji o wpływie systemu językowego 
na sposób widzenia świata sformułował filozof i badacz języków, 
Wilhelm von Humboldt (1767-1835). To on jako pierwszy właściwie 
podkreślił wartość różnic kulturowych odzwierciedlonych w różnicach 



 
Sima, Z.M., 2022. Polityka językowa w państwach Unii Europejskiej,  

Przegląd Geopolityczny, 42, s. 117-132. 

 

 

- 125 - 

między językami. Głównym założeniem jego filozofii języka jest to, że 
światopoglądy (Weltanschauung) poszczególnych narodów różnią się 
między sobą, co wynika ze znaczących różnic w strukturze wewnętrznej 
ich języków (innere Sprach form; por. Penn 1972). Każda społeczność 
językowa ma własny sposób interpretacji świata i własny pogląd na 
rzeczywistość, zawarty w języku („soliegt in jeder Sprache eine 
eigentümliche Weltansicht”; za: Koo 2007, s. 3). Różnorodność języków 
nie jest zatem wyłącznie odmiennością dźwięków i znaków, lecz 
odmiennością światopoglądów. Humboldt, podobnie jak Herder, uważał 
zróżnicowanie struktur językowych za odbicie odmiennych cech 
umysłowych użytkowników poszczególnych języków. Każdy język 
narodowy reprezentuje właściwy sobie obraz świata. Cały charakter 
narodu „odbija się tylko w języku” (Humboldt 1896, s. 147-153). Dzięki 
temu, że sposób postrzegania świata wynika z emanacji ducha 
konkretnego narodu, badając język można analizować psychikę narodu, 
dla którego jest on językiem ojczystym. Język jest bowiem przejawem 
ducha narodu, „ich język jest ich duchem, a ich duch ich językiem” (za: 
Andrzejewski 1989, s. 173). Według koncepcji Humboldta, język 
determinuje sposób myślenia, stanowiąc twórczy organ myśli. Odgrywa 
czynną rolę w tworzeniu pojęć i kształtuje myślenie człowieka. 

Nawiązania do myśli Humboldta odnaleźć można w pracach wielu 
późniejszych autorów (m.in. Ferdinanda de Saussure, por. Sobotka 
2019). Na gruncie językoznawstwa niemieckiego jednym z wielu 
kontynuatorów myśli Humboldta był Leo Weisgerber (1899-1985). 
Podzielał on pogląd, że język stanowi wyraz ducha oraz światopoglądu 
użytkowników. Uważał, że różnice między poszczególnymi językami to 
nie tylko różnice w ich budowie (strukturze), ale też odmienne sposoby 
rozumowania i pojmowania świata. Każda wspólnota językowa posiada 
zatem właściwy tylko sobie sposób widzenia świata zewnętrznego. 
Argumentował to faktem, że istnieją słowa (lub wyrażenia) specyficzne 
dla danej społeczności językowej. Jeżeli jakaś koncepcja jest podzielana 
przez więcej społeczności, to w każdym języku ma ona inne konotacje. 
Ponadto, każda społeczność językowa posługuje się własnymi kodami 
językowymi i zgodnie z nimi konstruuje rzeczywistość. Wielość języków 
implikuje zatem istnienie różnych światopoglądów, co prowadzić może 
do trwałych różnic kulturowych. Uważał, że odmienność języków 
prowadzi do zróżnicowania światopoglądów poszczególnych wspólnot 
językowych (Miller 1968; Żuk 2010). Treści językowe porządkują 
rzeczywistość, organizują świat zewnętrzny i pozwalają na zdobycie 
ogólnej wiedzy o nim: „Każdy członek wspólnoty komunikatywnej 
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przejmuje nieświadomie w czasie przyswajania języka ojczystego językowy 
obraz świata. Jeśli chce on coś przekazać, o czymś mówić, musi posługiwać 
się słowami i strukturami zdaniowymi swego języka ojczystego, które 
zawierają już wcześniej ustalony i określony porządek oraz ocenę świata” 
(za: Kopińska 2001). 

Nie ulega wątpliwości, że Edward Sapir dobrze znał prace 
niemieckich filozofów, o czym świadczy jego artykuł analizujący pracę 
Herdera O pochodzeniu języka (Sapir 1907). Ponadto, był uczniem Franza 
Boasa, który jako pierwszy promował w Ameryce koncepcję 
Weltanschauung Humboldta. Tzw. hipoteza Sapira-Whorfa zawiera też 
prawdę, która w nieco innej formie, wyrażona została przez 
wspomnianych niemieckich klasyków. Jeśli zaś prawdą jest, że: „Różne 
języki stanowią w istocie rozmaite sposoby widzenia świata” (Humboldt 
2002, s. 261), to czy należy te różne obrazy świata potraktować jako 
równie ważne i warte ochrony? Wydaje się, że tak, choć jest to trudne 
zadanie, biorąc pod uwagę liczbę istniejących języków, zupełnie się od 
siebie różniących.  

Istotne w kontekście relatywizmu językowego, jest to, że według 
tej koncepcji język, którym dana osoba się posługuje, ma wpływ na jej 
sposób myślenia. Badania nad Językowym Obrazem Świata prowadzone 
są przez językoznawców od lat (w Polsce szczególnie związane są z 
osobą profesora Jerzego A. Bartmińskiego (1939-2022) i czasopismem 
„Język a kultura”) i wskazują na istnienie zależności między językiem a 
postrzeganiem świata. W kontekście polityki językowej należy zauważyć, 
że jeśli język stanowi pewną wizję świata, to nie jest bez znaczenia język 
komunikacji w instytucjach takich jak Unia Europejska. Możliwość 
wyrażenia myśli i usłyszenia odpowiedzi na nią w języku ojczystym 
może mieć ogromne znaczenie dla tego, co zostanie powiedziane. 
Różnojęzyczna komunikacja stanowi wiec płaszczyznę dla 
współistnienia różnych wizji świata i ich zderzenia w dyskusji (i nie 
sprowadza wszystkich rozmówców do konieczności odnalezienia się w 
obcym sposobie myślenia, co może być dla nich nieosiągalne). Jest też 
druga konsekwencja relatywizmu językowego – zrozumienie wartości 
nauki języków i rozwoju indywidualnego potencjału do porozumiewania 
się w kilku językach (plurilingualism). Ma to znaczenie w wymiarze 
jednostkowym - im więcej języków ktoś poznał, tym bogatszy jest jego 
obraz świata. Nauka języków obcych przynosi zatem człowiekowi nie 
tylko korzyść w postaci możliwości komunikacji z większą liczbą ludzi, 
ale również stanowi szansę na rozwój indywidualnego potencjału i 
poszerzenie horyzontów.  
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Kontrowersja dotycząca pojmowania znaczenia języka 

Mimo ogromnego dorobku filozofii języka, język nadal bywa 
redukowany do pewnego rodzaju narzędzia. Tak opisywał go 
przywołany wcześniej van Els, dla którego język to przede wszystkim 
środek komunikacji między ludźmi. Inny współczesny badacz, Daniel 
Everett, wprost sprzeciwił się myśli Sapira i Whorfa, uznając język za 
narzędzie wykorzystywane przez człowieka. Podkreślił nie tyle wpływ 
języka na kulturę, co wpływ kultury i wartości kulturowych na język 
(Everett 2018, s. 352). Język uznał za uwarunkowany nie tylko 
wartościami kulturowymi, ale również (a może i przede wszystkim) 
ograniczeniami biologicznymi i warunkami życia. Everett zwrócił też 
szczególną uwagę na kulturowy kontekst komunikacji językowej.3Język 
według Everetta nie tylko stwarza kulturę, ale jest też jej produktem. 
Wnioskiem z jego badań nad językiem było również uznanie słów za 
narzędzia, którymi człowiek się posługuje. Rodzi się więc pytanie: czy to 
język kształtuje myślenie, czy człowiek sam świadomie posługuje się 
nim, jako narzędziem?  

Jednym z myślicieli, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie, był 
Hans Georg Gadamer (1900-2002). W swoich rozważaniach nad istotą 
hermeneutyki szczególnie akcentował bowiem rolę języka w poznaniu i 
rozumieniu świata. Rozumienie w hermeneutyce Gadamera traktowane 
jest jako proces, czynność, przez którą człowiek wyraża swój stosunek 
wobec świata, nadając mu nowy lub odkrywając wcześniej już ustalony 
sens. Fenomen porozumienia stanowiący przedmiot hermeneutyki jest 
jednocześnie zjawiskiem językowym. Teza Gadamera jest jednak 
bardziej radykalna: zdarzeniem językowym jest nie tylko proces 
porozumienia między ludźmi, ale również proces samego rozumienia w 
ogóle(Gadamer 1993, 2003).4 Gadamer zgodził się z Humboldtem, 
przyjmując, iż każdy język to pewien światopogląd z racji tego, co się w 
tym języku mówi lub przekazuje. Można jednak zauważyć pewną 
rozbieżność między myślą Humboldta i Gadamera: dla Humboldta 

                                                
3 Już Edward Sapir, będąc etnologiem, wskazywał na znaczenie kontekstu. Na kontekst 

społeczny wypowiedzi wskazywał również John Austin (1962), zwracając na niego większą 

uwagę niż na samą strukturę języka. Dając początek językoznawstwu pragmatycznemu, 

położył podwaliny pod badania nad aktami komunikacyjnymi i ich funkcjami, wskazując na 

intencjonalny charakter językowej komunikacji oraz jej aktywny aspekt – jako działanie 

będące częścią działań społecznych człowieka. 
4 Rozumienie jest zdarzeniem językowym nawet wówczas, gdy dotyczy tego, co 

pozajęzykowe, czy też skupia się na ukrytym znaczeniu tego, co zapisane. 
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człowiek ucząc się nowego języka obcego, zyskuje nowe stanowisko w 
obrębie dotychczasowego obrazu świata. Tym, co ogranicza pełne 
korzystanie z nowego stanowiska, jest wniesiony zawsze w obcy język 
własny obraz świata, a nawet języka: „Nawet najgłębsze wejście w obcego 
ducha nie pozwala zapomnieć nie tylko własnego obrazu świata, ale nawet 
własnego obrazu języka.” (Gadamer 1993, 401). Zatem nasz rodzimy 
obraz świata zawarty w języku ojczystym uważał Humboldt za swego 
rodzaju ograniczenie. Gadamer odciął się od stosowanych w lingwistyce 
sformułowań, krytykując m.in. określenie „użycie języka”, traktujące 
język jako narzędzie, mające implikować przedmiotowy stosunek do 
niego. Język nie jest tylko jednym z przedmiotów własności człowieka w 
świecie, lecz od języka zależy fakt, że świat jest w ogóle dla człowieka 
dostępny. Język nie jest więc tylko narzędziem, które można w 
dowolnym momencie odłożyć. Spojrzenie na język wyłącznie jako 
narzędzie nie pozwala uchwycić ogromnej roli, jaką zdaniem Gadamera 
pełni on w życiu człowieka, umożliwiając mu istnienie w świecie, 
rozumienie i porozumienie z innymi. 

Język nie jest więc narzędziem, ale swego rodzaju umiejętnością, 
sposobem, w jaki opisujemy znaczenia. Językowa umiejętność musi być 
rozwijana, z naciskiem na jej dynamikę (Martyniuk 2022). Oznacza to, że 
nauka obcego języka powinna się wiązać z odkrywaniem nowych 
sposobów na wyrażanie znaczeń, z wejściem w nowy sposób bycia w 
świecie, przyswojeniem języka przez jednostkę. Tak szczególne 
docenienie roli języka w życiu człowieka prowadzić musi do działań na 
rzecz ochrony języków przed wymarciem, do zapewnienia prawa do 
nauki języków obcych, do potraktowania języka jako wartości samej w 
sobie. Podejście to wydaje się najbardziej spójne z prowadzoną obecnie 
w Europie polityką językową, która ogromny nacisk kładzie na naukę 
języków obcych i rozwijanie indywidualnego repertuaru językowego 
Europejczyków, poprzez stwarzanie nowych, różnojęzycznych 
środowisk i sytuacji komunikacyjnych.  

 
Zakończenie 

Kontrowersję między zwolennikami poglądu redukującego język 
do roli narzędzia, a tymi, którzy pojmują język zgodnie z europejską 
tradycją zapoczątkowaną w XVIII i XIX wieku przez Hamanna, Herdera i 
Humboldta, należy bez wątpienia rozstrzygnąć na korzyść tych drugich. 
Ludwig Wittgenstein, jeden z najwybitniejszych myślicieli XX wieku, 
który pozostaje poza nurtem filozofii języka, w słynnym Traktacie 
logiczno-filozoficznym zdecydował, że „granice mojego języka są 
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granicami mojego świata” (Wittgenstein, 2011). Wynika stąd, że język nie 
tylko ogranicza nasze wyobrażenie świata (możemy pomyśleć tylko to, 
na co istnieje słowo), ale aparatura pojęciowa naszego języka wyznacza 
nasz obraz świata (Ajdukiewicz, 1960, t.1, s. 75). Jeżeli w Unii 
Europejskiej porzucony zostanie ten ugruntowany na przestrzeni 
wieków pogląd, będzie to oznaczać definitywne odejście od 
przewodniego hasła In varietate concordia. Byłaby to zgoda, aby obecną 
wielość obrazów świata, różnorodność jego wizji, sposobów 
postrzegania i rozumienia, zastąpił zunifikowany obraz tych, którzy 
osiągnęli w Unii pozycję dominującą. Obserwując przemiany Unii 
Europejskiej w kierunku unifikacji w ramach europejskiego super-
państwa, należy przewidzieć, że tendencje te nie ograniczą się do sfery 
obyczajowej, ekonomicznej i prawnej, ale obejmą także sferę polityki 
językowej. Pierwszą zapowiedzią tego są m.in. wypowiedzi 
wspomnianego holenderskiego profesora, który chociaż jest 
językoznawcą, odrzuca bez dyskusji cały dorobek europejskiej filozofii 
języka.  

Prowadzona przez Unię Europejską i Radę Europy polityka 
językowa (przynajmniej na poziomie deklaracji i założeń) wciąż opiera 
się na uznaniu języka i językowej różnorodności za wartość. Uznanie 
języka za element mający znaczenie dla kwestii  politycznych świadczy o 
tym, iż jego waga i potencjał został dostrzeżony przez władze i 
polityków. Wydaje się coraz bardziej oczywiste, że dyskusja o prawach 
mniejszości pozbawiona jest sensu, jeśli pominięte zostaną kwestie 
języków mniejszościowych. Również w kontekście migracji i 
społeczeństw wielokulturowych niemożliwe jest przemilczenie kwestii 
relacji języka i kultury. Konsekwencją przyjętych w tych organizacjach 
filozoficznych założeń jest również nacisk na umożliwienie 
różnojęzycznej komunikacji oraz zrozumienie wartości nauki języków i 
rozwoju indywidualnego potencjału do porozumiewania się w kilku 
językach. Widać zatem, że praktyczne działania w ramach polityki 
językowej są odzwierciedleniem przyjętej filozoficznej koncepcji języka. 
Cieszyć powinien fakt, że dorobek wielu pokoleń w postaci rozwiniętych 
koncepcji roli języka w życiu człowieka nie pozostaje pominięty i ma 
wpływ na bieżące decyzje polityczne. Organizacje międzynarodowe 
prowadzące politykę językową powinny pozostać wierne swym 
ideowym założeniom, w przeciwnym razie bowiem zapanuje chaos i 
decyzje będą podejmowane jedynie na podstawie tego, co w danej chwili 
jest najprostszym rozwiązaniem. Dla utrzymania stabilności i znaczenia 
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ich działań konieczne jest jednak oparcie ich na podstawach 
filozoficznych. 
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Streszczenie: 
Obecność wielu języków używanych na terytorium Unii Europejskiej implikuje 

konieczność przyjęcia przez instytucje unijne określonej polityki językowej. Celem 
artykułu jest wyjaśnienie zakorzenionych w tradycji filozofii europejskiej podstaw 
działalności, jaką w zakresie polityki językowej prowadzi Rada Europy i Unia 
Europejska. Podobnie jak w wielu innych sferach funkcjonowania Unii, także w zakresie 
polityki językowej pojawiły się propozycje, sugerujące potrzebę porzucenia 
dotychczasowej koncepcji opartej na silnych filozoficznych fundamentach i realizacji 
nowej, bardziej zgodnej z duchem multikulturalizmu. Autorka przedstawia 
kontrowersje między tymi klasycznymi koncepcjami a współczesnymi propozycjami, 
podkreślając znaczenie filozoficznych podstaw przyszłej polityki językowej z punktu 
widzenia przetrwania języków mniejszościowych i sytuacji mniejszości narodowych i 
etnicznych Europy. 

 
Słowa kluczowe: filozofia, mniejszości etniczne, polityka językowa, różnorodność 
językowa, Unia Europejska, wielojęzyczność. 
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ISLAMSKA PRZYSZŁOŚĆ EUROPY1 
DLACZEGO UNIA PRZYPOMINA STAROŻYTNY RZYM I JAK 

TO WYKORZYSTAJĄ MUZUŁMANIE DO ROKU 2050?  
ISLAMIC FUTURE OF EUROPE. WHY THE EU REMINDS AN 
ANCIENT ROMAN EMPIRE AND HOW IT WILL BE USED BY 

MUSLIMS TILL 2050?  
 
 

Red.: W artykule „Return of Toynbee” na temat historiozofa 

Arnolda Toynbeego, mówi Pan o Unii Europejskiej jako „państwie 
uniwersalnym”, a pewne grupy w ramach europejskiej społeczności 

muzułmańskiej określa Pan jako „wewnętrzny proletariat”. Czy 

mógłby Pan przybliżyć interpretację europejskich muzułmanów jako 
wewnętrznego proletariatu? 

GL: Musimy zacząć od Arnolda Toynbeego i jego modelu ewolucji 
cywilizacyjnej. Toynbee był jednym z niewielu historyków, którzy chcieli 
pisać o historii z perspektywy globalnej i długookresowej. Nie 
wystarczała mu historia wydarzeń bieżących. Można powiedzieć, że 
chciał uzyskać widok z lotu ptaka na historię. Dlatego pisał nie tylko o 
historii narodów czy kultur, ale też o historii całych cywilizacji (np. 
takich jak islamska, zachodnia, hinduska czy dalekowschodnia), które 
trwają wiele, wiele wieków. Napisał dwanaście wielkich tomów 
poświęconych tym zagadnieniom, zatytułowanych „A Study of History” . 
W naszej post-piśmiennej erze na szczęście jest też skrót tych tomów 
autorstwa Davida C. Somervella.2 Toynbee uważał, że rdzeniem każdej 

                                                
1 Jest to treść wywiadu udzielonego przez Grzegorza Lewickiego saudyjskiemu portalowi 

alukah.net, w roku 2018: https://www.alukah.net/world_muslims/0/126821/greg-lewicki-

and-abdur-rahman-abou-almajd-discuss-the-future-of-muslim-internal-proletariat-in-europe-

and-civilization-theory-by-arnold-toynbee/  
2 Jest to dzieło wydawane przez Oxford University Press w latach 1934-1961. D.C. 

Somervell opublikował w dwóch tomach  A Study of History: Abridgement of Volumes I-VI 

oraz Abridgement of Volumes VII-X, w latach 1947 i 1957. W 1985 roku Oxford University 

Press w Nowym Jorku opublikowało wznowienie dzieła Somervella w opracowaniu Roberta 
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cywilizacji jest religia lub system religijno-filozoficzny. Według 
Toynbeego religie są „poczwarkami” czyli niejako generatorami 
cywilizacji: cywilizacja islamska jest oparta na islamie, a cywilizacja 
zachodnia na chrześcijaństwie. Według Toynbeego religie tworzą 
poczucie więzi ponad podziałami politycznymi, kulturowymi i 
etnicznymi: słowo ”religia” pochodzi od łacińskiego ”religio”, które 
oznacza ”więź”. Religia jest więc przede wszystkim czymś, co łączy dusze 
ludzi. W języku big data mógłbym powiedzieć, że religia jest czynnikiem 
sieciującym w chaotycznym świecie kultur. Oczywiście Irańczycy, 
Arabowie czy Turcy, albo Indonezyjczycy, wszyscy oni mają różne 
kultury, a wśród muzułmanów istnieją nieporozumienia czy konflikty. 
Jednak ponad tymi różnicami i podziałami istnieje jednocząca idea 
ummy. Mówię to wszystko dlatego, że pojęcie „wewnętrznego 
proletariatu” wiąże się również z religią i ummą. Stanie się to jasne, jeśli 
przyjrzymy się modelowi cyklu życia cywilizacji autorstwa Toynbeego, 
opartemu na historii cywilizacji grecko-rzymskiej. Tak więc Toynbee 
uważał, że w historii każdej cywilizacji przychodzi czas, kiedy tworzy 
ona „państwo uniwersalne” - wielką polityczną całość obejmującą wiele 
kultur, religii i etnosów. Wśród żyjących w takim wielokulturowym 
państwie już istnieje, lub pojawia się z czasem „wewnętrzny proletariat”, 
czyli grupa ludzi odczuwających psychologiczne wyobcowanie. Ich 
wyobcowanie – czyli alienacja – oznacza, że chociaż praktycznie żyją w 
państwie uniwersalnym, ale nie czują, że naprawdę należą do tego 
państwa w sensie tożsamościowym. Źródeł tej alienacji może być wiele: 
polityczne, ekonomiczne, kulturowe, społeczne lub religijne. Wewnętrzni 
proletariusze mogą czuć się dyskryminowani przez państwo 
uniwersalne, mogą mieć poczucie, że nie podziela ono wartości, które oni 
kultywują, co powoduje doświadczenie dyskomfortu. Kiedy 
doświadczają dyskomfortu, odwołują się do religii, która ma własności 
kojące i zapewnia im poczucie jedności ze współwyznawcami. Toynbee 
nazwał takie grupy „proletariatem”, ponieważ łacińskie ”proles” oznacza 
”potomstwo” lub ”dzieci” - a członkowie wewnętrznego proletariatu 
często czują, że nie przyczyniają się do życia publicznego w inny sposób 
niż właśnie poprzez dostarczanie dzieci. 

Przykładem państwa uniwersalnego w przeszłości było Imperium 
Rzymskie w okresie Pax Romana, który trwał przez dwa wieki. W tak 
wielkim i wielokulturowym państwie może dziać się wiele złych rzeczy, 

                                                                                                                         
Somervella, Mary Brautaset i Lawrence’a Toynbeego. W roku 2000 ukazało się polskie 

wydanie, nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego (przyp. red.). 
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będących konsekwencjami tego, że ludzie się zwalczają, frakcje 
polityczne rywalizują, dochodzi do rewolucji, kultury wchodzą w 
interakcje, a religie szukają nowych wyznawców. Wybuchają wojny. Ale 
kiedy mieszkańcy państwa uniwersalnego są już tymi zmaganiami 
wyczerpani, rządzący ogłaszają powszechny pokój. Aby był on stabilny, 
promują filozofię tolerancji, która uzasadnia prymat braku przemocy, 
dają ludziom większą swobodę wypowiedzi i działania. Dzięki temu, 
wielu z tych, którzy czuli się wyobcowani i stłamszeni, teraz może 
działać bardziej swobodnie. Ten moment pozwala wewnętrznemu 
proletariatowi rozpocząć swoją historyczną rolę. Proletariat zaczyna 
propagować swoją religię down-to-top, świątynia po świątyni, ponieważ 
tolerancja państwa uniwersalnego na to pozwala. Tworzą oni sieć 
tożsamości, wzajemnego wsparcia i zaufania, wpływając tym samym na 
dalsze przemiany kulturowe. Podam przykład takiego procesu z historii 
Rzymu: papież św. Leon I uważał, że powstanie Cesarstwa Rzymskiego 
było częścią planu Bożego. Dlaczego? Bo szlaki komunikacyjne, czyli 
bardzo wydajne drogi i szlaki morskie, umożliwiły szybkie 
przemieszczanie się. A szybkie przemieszczanie się plus swoboda 
głoszenia Słowa Bożego to świetne warunki dla rozprzestrzeniania się 
religii. I papież był za to Bogu wdzięczny. Chrześcijaństwu pozwoliło to 
stworzyć uporządkowaną hierarchię parafii w całym Imperium. W 
pewnym momencie historii chrześcijaństwo stało się dominującą religią 
Imperium Rzymskiego. Co więcej, po upadku Imperium chrześcijaństwo 
zdołało stworzyć zupełnie nową cywilizację. Jak z tego wynika, 
wewnętrzny proletariat ludzi religijnych może faktycznie wygenerować 
nową cywilizację lub skutecznie rozpowszechnić istniejącą, o ile tylko 
spełnione będą pewne warunki.  

Wróćmy teraz do Pana pytania z samego początku: Toynbee 
usiłował dostrzec i zidentyfikować w nowożytnej  Europie zarówno 
państwo uniwersalne jak i proletariat wewnętrzny. Krótko mówiąc, nie 
udało mu się, ale pozostawił cenne intuicje dla ludzi takich jak ja, którzy 
podejmują się kontynuować jego myśl. W moim artykule „Return on 

Toynbee” jak i w mojej książce o Toynbeem3 identyfikuję uniwersalne 
państwo jako Unię Europejską (UE), oraz pewne grupy w społeczności 
muzułmańskiej jako możliwy wewnętrzny proletariat. Dlaczego? Bo gdy 
przyjrzymy się psychologii wielokulturowej i wynikom badań 
                                                
3 Return on Toynbee. European Union as universal state, Muslims as internal proletariat, 

Sensus Historiae, Vol. XXVIII (2017/3), s. 69-95. Nadchodzi nowy proletariat! Cywilizacja 

helleńska a zachodnia według Arnolda Toynbee’ego, Ośrodek Myśli Politycznej, Warszawa, 

2012 (przyp.red.). 
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społecznych, staje się jasne że niektórzy muzułmanie czują się w UE 
wyobcowani. Oczywiście, wielu z nich nie czuje się w ten sposób, ale siły 
sprawcze historii często początkowo stanowią mniejszości. Wprawdzie 
nie wiadomo dokładnie, jaki procent muzułmanów czuje się dziś 
wyobcowany, ale jasne jest, że ci, których to dotyka, mają - jako środek 
zaradczy - do dyspozycji ekspansywną religię i mogą mieć liczne 
potomstwo.  

Dlaczego są wyalienowani? Na proces ten składa się wiele 
czynników, takich jak poczucie bycia dyskryminowanym religijnie, zła 
polityka UE, brak integracji lub chęci integracji, niska pozycja społeczna, 
niskie kompetencje międzykulturowe, niskie dochody czy nawet 
segregacja przestrzenna, która stymuluje uprzedzenia wobec kultury 
przyjmującej. Zresztą, wszystkie te różne czynniki mogą się sumować i 
sieciować, przyczyniając się do ostatecznego rezultatu, którym jest 
alienacja prowadząca do zachowań agresywnych. Ale trzeba pamiętać że 
równocześnie europejski islam wchodzi w intelektualne interakcje z 
cywilizacją zachodnią w UE w procesie wzajemnego uczenia się, co może 
generować wielkie syntezy w przyszłości.4 

Red.: Jakich środków używają europejscy muzułmanie lub 
wewnętrzny proletariat, aby osiągnąć swoje cele? Wydaje mi się, że 

jeśli państwo uniwersalne nie akceptuje ich, segreguje i zamyka  w 
czymś na kształt hermetycznie zamkniętym pojemniku biedy i 

dyskryminacji, to będą bardziej zdesperowani i dlatego bardziej 

skłonni do sięgania po ekstremalne środki… 
GL: Toynbee jest tylko w ograniczonym stopniu pomocny w 

odpowiedzi na to pytanie. Wewnętrzny proletariat na ogół efektywnie 
wykorzystuje korzyści płynące z państwa uniwersalnego, takie jak 
wolność słowa, łatwy transport i możliwości głoszenia kazań czy 
możliwość tworzenia międzynarodowych i instytucjonalnych więzi 
między ludźmi. Z czasem proletariat staje się bardziej zintegrowany, 
ponieważ rozwija globalną, scentralizowaną infrastrukturę świątyń i 
sieci wsparcia, które zapewniają wierzącym komfort duchowy. Toynbee 
wskazywał również, że proletariusze mogą stosować wobec otoczenia 
albo zachowania gwałtowne (ataki, zamieszki), albo pokojowe 
(prozelityzm), które w jego opinii są znacznie skuteczniejsze w państwie 
uniwersalnym. Przykład: aby zwiększyć swój wpływ, chrześcijaństwo w 
                                                
4 Wzajemne oddziaływanie cywilizacji na siebie nie zawsze polega na „uczeniu się”. M.in. 

według Feliksa Konecznego łączenie cywilizacji przez wzajemne dostosowywanie się nie 

jest możliwe, i proces ten polega raczej na zdominowaniu i eliminacji słabszej cywilizacji 

przez silniejszą (przyp.red.).   
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Rzymie stworzyło system parafii rządzących się prawem kanonicznym, 
czyli prawem regulującym działanie całego Kościoła, które opierało się 
na prawie rzymskim. Był to bardzo skuteczny krok! Pozwalał on na 
jedność doktrynalną i powszechną koordynację. Jednak w przypadku 
islamu nie ma dziś podobnej globalnej hierarchii islamskiej, nie ma 
centralizacji, więc jest mniejsza koordynacja. Wiele krajów rywalizuje o 
prymat i przywództwo w ramach ummy. Wiem, że może z początku to 
brzmieć absurdalnie, ale „strukturyzacja” islamu z pewnością jest rzeczą, 
którą należy rozważyć jako skuteczną strategię dla wewnętrznego 
proletariatu. Gdyby istniała europejska hierarchia islamska i prawo 
kanoniczne, gdyby powstał islamski „Watykan” wiele działań można by 
prowadzić skuteczniej. Na przykład, radykałowie mogliby być 
piętnowani, co wpłynęłoby pozytywnie na a wizerunek islamu w 
Europie. Islam nie zostałby wówczas zdominowany przez 
charyzmatycznych kaznodziejów, którzy nawołują do przemocy i nad 
którymi nie ma kontroli. A wtedy islam stałby się przedmiotem 
zainteresowania ze strony większej liczby osób „z zewnątrz”. 
Prawdopodobnie powstałaby też możliwość konsensusu między 
europejskimi muzułmanami a państwami, które pomagają im finansowo 
w sprawie tego jak powinno funkcjonować to scentralizowane, 
hierarchiczne ciało. 

Mówiąc o strategiach, musimy mieć również świadomość, że 
muzułmanie nie są dhimmis z perspektywy dzisiejszej Europy. Oznacza 
to, że nikt nie przygotowuje polityki społecznej, której długofalowym 
celem jest ich marginalizacja, zanik lub wydalenie. Innymi słowy, w 
liberalnych zasadach obowiązujących w Europie nie ma dyskryminacji. 
Zasady te nie mają na celu osłabiania muzułmanów. Oczywiście, mimo to 
dyskryminacja istnieje, chociaż w wielu przypadkach jest to raczej 
dyskryminacja procesualna, a nie instytucjonalna. Mam na myśli to, że 
dzisiejsza Unia Europejska jest tysiąc razy bardziej tolerancyjna niż 
Imperium Rzymskie. Podam przykład: wyobraźmy sobie przez chwilę, że 
Islam istnieje w czasach starożytnego Rzymu. Muzułmanie byliby 
zmuszeni do uznania pierwszeństwa boga Cezara przed Allahem. Na 
ulicach wybuchłyby wymierzone przeciw nim krwawe zamieszki, 
rzucano by ich na pożarcie wygłodzonym lwom pod wieloma 
pretekstami, nie byłoby mowy o publicznym wsparciu związanym z 
integracją kulturową czy głoszeniem religii. W porównaniu z 
przeszłością, dzisiejszy wewnętrzny proletariat w Europie ma znacznie 
łatwiejsze życie. W końcu w Europie panuje demokracja, co oznacza, że 
zmiany społeczne można wprowadzać z dołu do góry, od poziomu 
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lokalnego do globalnego. Więc muzułmanie w UE nie muszą postępować 
według modelu top-to-down. Innymi słowy, nie muszą walczyć o 
polityczne wpływy w imperium tylko po to, aby zyskać atencję cesarza i 
móc błagać go słowami „Zobacz jacy jesteśmy użyteczni i skuteczni, nie 
zabijaj i nie prześladuj nas!”.  Tak dziś nie jest. Muzułmanie mogą dzisiaj 
sami, oddolnie, kształtować swoje życie i wyrażać siebie, nawet jeśli jest 
to utrudnione z powodu dyskryminacji. Obserwujemy już to w 
państwach zachodnich UE: w zdominowanych przez muzułmanów 
dzielnicach, osiedlach czy miastach zmieniają się zarówno lokalne 
zasady, inne panują wrażliwości, a przestrzeń publiczna staje się bardziej 
„muzułmańska”, bardziej przyjazna halal, zaczyna bardziej 
odzwierciedlać kulturę muzułmańską. Tak jest np. w Rotterdamie, a 
także w Londynie zarządzanym przez muzułmańskiego burmistrza. Ale 
równocześnie muzułmańskie dzielnice w europejskich miastach, czyli 
ten „szczelnie zamknięty pojemnik ubóstwa i dyskryminacji”, jak to Pan 
określa, jest palącym problemem w wielu miejscach w Europie. Ta ich 
izolacja i alienacja prowadzi do segregacji, która z kolei powoduje 
jeszcze większe narastanie izolacji i alienacji. Na podstawie pracy 
laureata nagrody Nobla Thomasa C. Shellinga5 można pokazać, że 
segregacja etniczna lub religijna pojawia się w prawie każdym 
społeczeństwie wielokulturowym, i że nie trzeba być nawet rasistą, aby 
faktycznie wspierać ten proces poprzez swoje podświadome decyzje i 
zachowania. W jakiś sposób leży to w naszej biologicznej naturze, że 
czujemy się bardziej komfortowo wśród ludzi, którzy są choćby trochę 
„tacy jak my”. Ta właśnie preferencja skutkuje globalnym zjawiskiem: 
ludzie generalnie mają tendencję do grupowania się według cech 
religijnych lub etnicznych. Istnieją w Unii Europejskiej polityczne 
instrumenty, które mają to zmienić, ale nie są one niestety skuteczne.  

Jeśli chodzi o muzułmanów, którzy w następstwie biedy i 
frustracji są skłonni do stosowania „ekstremalnych środków”, istnieją 
interesujące badania wykazujące, że często duchowe wyobcowanie jest 
ważniejsze niż alienacja ekonomiczna. Na przykład, niektórzy 
antyzachodni terroryści są dobrze wykształceni i bogaci. Oznacza to, że 
pomimo dobrej sytuacji ekonomicznej są oni nadal duchowo 
wyalienowani. Ta alienacja jest zarówno wyzwaniem jak i szansą dla 
umiarkowanych islamskich kaznodziejów, szansą na przeniknięcie do 

                                                
5 Por. T.C. Schelling,  Dynamic models of segregation, Journal of Mathematical Sociology, 

1/1971, pp. 143-186; T.C. Schelling, Micromotives and Macrobehavior, W.W. Norton, New 

York 1978 (przyp.red.). 
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tych wyobcowanych dusz i powiedzenie im, że ekstremalne środki nie 
stanowią właściwego wyboru, a w naśladowaniu proroka Mahometa to 
jego pokojowe życie w Mekce, a nie okres w Medynie, jest warte 
naśladowania w dzisiejszej Unii Europejskiej. Do tego właśnie 
zachęcałby Toynbee. Twierdził on bowiem, że każdy proletariat może 
wybrać drogę przemocy lub pokoju. Na dłuższą metę tylko strategia 
pokojowa może sprawić, że kultura wewnętrznego proletariatu okaże się 
bardziej atrakcyjną w oczach przyjmującej ją kultury europejskiej. Inną 
strategią zdobywania wpływów przez wewnętrzny proletariat jest po 
prostu posiadanie dużej ilości dzieci, które będą wyznawać proletariacką 
religię. Ale to nie jest takie proste, jak może się wydawać. Dlaczego? 
Ponieważ w Europie niska dzietność nie jest zawsze związana z 
dekadencją czy bezpłodnością, ale ma przyczyny „strukturalne”. Przez 
„strukturalne” rozumiem to, że dobre i zdrowe warunki życia w Unii 
Europejskiej mają swoją cenę. Ilość pieniędzy, które ludzie zarabiają i 
wydają, ilość czasu przeznaczonego na pracę, wszystko to wpływa na  
strukturę osobistych wyborów, która „zmusza” ludzi do posiadania 
mniejszej liczby dzieci. Unia Europejska opiera się na technologicznie 
zaawansowanej gospodarce, a wychowanie dziecka, które będzie zdolne 
konkurować na rynku pracy o dobrze płatną pracę kosztuje dużo 
wysiłku, pieniędzy i czasu. Przykład: wyobraź sobie, że masz milion 
dolarów. Możesz go wydać na jedno dziecko lub na pięcioro dzieci. To 
oczywiście zbytnie uproszczenie - nie mówimy o bardzo bogatych 
ludziach, mówimy o większości - ale ogólnie da się przyjąć, że można 
mieć albo wiele słabo wykwalifikowanych dzieci albo mniejszą liczbę 
doskonale przygotowanych, które dzięki temu mogą odnieść sukces na 
rynku pracy. Więc jeśli nie należysz do klasy wyższej niż klasa średnia, to 
twoja duża płodność może czasem oznaczać mniejszy sukces dla twoich 
dzieci, ponieważ musicie dzielić zasoby. A wasze mniej wykwalifikowane 
dzieci mogą wyrosnąć na sfrustrowane i wyobcowane, a niektóre z nich 
mogą być skłonne do ekstremalnych działań!6  Aby przeciwdziałać tym 
negatywnym procesom, wewnętrzny proletariat przyszłości może 
zdecydować się na posiadanie mniej, ale bardziej wykwalifikowanych 
dzieci, które będą z powodzeniem konkurować w kręgach europejskich 
elit. Innymi słowy, islamski proletariat w Europie przyszłości mógłby 
stopniowo skupić się na rozwijaniu większego kapitału kulturowego, 

                                                
6 Mniejsza liczba dzieci oznacza lepsze materialne warunki życia i edukacji w sensie 

statystycznym, ale nie zawsze przekłada się na przyszłą zdolność dzieci wychowywanych w 

komfortowych warunkach do konkurowania na rynku pracy (przyp.red.). 
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ekonomicznego i społecznego. Jeśli jednak wybiorą taką drogę, wówczas 
po jednym, dwóch lub trzech pokoleniach jego współczynnik dzietności 
może się obniżyć i zbliżyć do poziomu europejskiego. 

Kolejny fakt dotyczący dzietności: demograficzny indeks wojny 
autorstwa wykładowcy Akademii Obrony NATO w Rzymie, Gunnara 
Heinsohna, sugeruje, że optymalna średnia dzietność to nie więcej niż 3-
4 dzieci na matkę. Jeśli średnio w danym społeczeństwie jest więcej 
dzieci przez pokolenie lub dwa, to państwo w niektórych przypadkach 
może stać się niestabilne, bo nadmiar młodych dorosłych nie może 
znaleźć miejsca w systemie społecznym. Jeśli nie mogą oni prowadzić 
satysfakcjonującego życia w kraju, zaczynają czuć się nieszczęśliwi, więc 
zaczynają myśleć o buntach albo migracji, albo o podbijaniu sąsiadów. To 
jest właśnie to, co dzieje się teraz w wielu krajach. Przykładowo, według 
Pew Research Center 75% Nigeryjczyków chętnie przeniosłoby się do 
Europy, gdyby mieli zasoby i możliwości. Podobny potencjał ekspansji i 
migracji był zauważalny w epoce wielkich odkryć geograficznych w XV 
wieku - Kolumb i pierwsi osadnicy w Ameryce mieli często nawet 7 i 
więcej braci i sióstr. Lokalne systemy dobrobytu nie mogły ich 
wszystkich wchłonąć, więc zdecydowali się na odkrywanie nowych 
lądów. Tak samo w XIX i XX wieku w Europie i w epoce kolonialnej: 
nadmiarowi trzeci lub czwarci synowie z Europy zaczęli podbijać Afrykę, 
Indie, itd. Dzieje się tak, ponieważ ludzie są jak woda: nadmiar musi się 
ulać w ten czy inny sposób. Tak więc wewnętrzny proletariat będzie 
musiał pamiętać, że zbyt duża liczba dzieci nie zawsze przekłada się na 
sukces. Wysoki wskaźnik urodzeń może prowadzić do destabilizacji i 
alienacji - o ile dzieci nie zostaną odpowiednio ukierunkowane. 

Red.: W swoim artykule wymienia Pan siedem możliwych 

scenariuszy interakcji między cywilizacją zachodnią i islamską na 

terytorium UE. W Pana opinii jaki jest najbardziej prawdopodobny 
scenariusz? 

GL: Jest to jedno z najtrudniejszych pytań zarówno dla uczonego, 
jak i konsultanta ds. prognostyki. Toynbee pisał o tym w swojej książce 
“Civilization on Trial”, i w eseju “Islam, the West and the Future”. Jednak 
jego odpowiedzi nie są satysfakcjonujące, bo nie miał dostępu do 
oceanów danych, którymi dysponujemy dzisiaj. Co więcej, on nie 
zidentyfikował części muzułmanów jako wewnętrznego proletariatu 
Europy, więc miał trudności z dostrzeżeniem ich potencjalnej roli 
historycznej. W każdym razie na dziś można powiedzieć, że cywilizacja 
islamska zakorzenia się w Europie, a wyniki jej interakcji z Zachodem 
będą bardzo ciekawe, jeśli uwzględnić szacunki Pew Research Center, 



 
ANALIZY I MATERIAŁY, Przegląd Geopolityczny, 42, s. 133-144. 

 

 

- 141 - 

zgodnie z którymi do 2050 roku 10-14 procent obywateli UE będzie 
muzułmanami. Warto pamiętać, że  zgodnie z teorią sieci w praktyce 
oznacza to, iż będziemy mieć takie regiony Europy, w których 
muzułmanie będą stanowić zdecydowaną większość (np. 80 proc.). 
Myślę, że około 2100 roku muzułmanie mogą stanowić nawet 20 lub 30 
procent mieszkańców Europy. Wielkim pytaniem jest, czy cywilizacja 
islamska będzie się dalej rozwijała i czy stworzy zintegrowaną i spójną 
sieć meczetów i innych instytucji, które byłyby równorzędnym graczem, 
porównywalnym do sieci parafii chrześcijańskich czy sieci instytucji 
świeckich. Moje prognozy są takie, że w wielu krajach Europy Zachodniej 
islam będzie zyskiwał zwolenników, by około roku 2100 roku stać się 
regionalną potęgą polityczną i kulturową. Dużo będzie zależało od tego, 
na ile uda mu się pokonać trudności instytucjonalne i wynikające z 
fragmentacji spowodowanej brakiem jednolitej hierarchii 
instytucjonalnej i wewnętrznymi podziałami ideologicznymi związanymi 
z pytaniem o to, na co faktycznie pozwala Koran. 

Do 2100 roku doświadczymy również konsekwencji tego, co 
nazywam nowym średniowieczem w Europie, czyli epoki strukturalnie 
podobnej do tej, którą mieliśmy u schyłku Cesarstwa Rzymskiego. 
Pisałem więcej o tym gdzie indziej, ale w skrócie jest to epoka 
charakteryzująca się takimi zjawiskami jak wielkie migracje, powrót 
religii do życia publicznego, fragmentacja kulturowa, segregacja i de-
terytorializacja prawa - możliwe jest więc, że zamiast jednego systemu 
prawnego (np. we Francji), będzie wiele systemów prawnych w 
zależności od wyboru tożsamości. Jest całkiem możliwe, że będzie można 
wybrać, czy chce się być sądzonym przez sąd świecki, kościelny, czy 
inspirowany szariatem. W tym kontekście muzułmanie będą 
przepracowywać na nowo tradycję szariatu. Prawdopodobnie nie będzie 
wśród nich jedności, więc część wybierze bardziej konserwatywne 
interpretacje, a część bardziej otwarte podejście do szariatu. W 
niektórych krajach będą napięcia z tym związane i ta zmiana kulturowa 
spowoduje tarcia, podziały, separatyzmy polityczne i segregację. 
Możliwe jest też to, że wielu Europejczyków może przyjąć postawy 
agresywne wobec muzułmanów. Część z muzułmanów z kolei odmówi 
integracji kulturowej, odrzucając kulturę europejską i stając się 
agresywnymi wobec niemuzułmanów. Jednakże, w innych regionach 
Europy, gdzie muzułmanie stanowią ponad 50 procent, islam będzie 
czynnikiem stabilizującym i jednoczącym. Ale nawet tam, gdzie 
muzułmanie stanowić będą 20-30 proc. ludności, islam będzie ważnym 
graczem w polityce i kulturze. Wszystko dzięki demokracji i idei wolnego 
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słowa. Aby lepiej zrozumieć dynamikę tego procesu wystarczy podać 
przykład: w dawnej autorytarnej Europie Zachodniej istniała zasada 
„czyj region, tego religia” (łac. „cuius regio, eius religio”). Oznaczało to, że 
władca jakiegoś regionu arbitralnie wybierał religię, która musi być 
wyznawana na danym obszarze. Jednakże w Europie „nowego 
średniowiecza”, około roku 2100 obowiązywać będzie odwrotna zasada: 
"czyja religia, tego region". Oznacza to, że w demokratycznym 
środowisku, które nie posiada centralnej kultury wiodącej, to 
dominująca na danym obszarze religia lub ideologia stanie się 
czynnikiem najsilniej wpływającym na władzę polityczną (łac. „cuius 

religio, eius regio”). Tak będzie się działo dlatego, że demokracja potrafi 
efektywnie kanalizować marzenia i pragnienia grup społecznych w 
sposób oddolny. 

Nawiązując do scenariuszy z mojego eseju naukowego, 
oznaczałoby to, że około roku 2100 będzie miał miejsce scenariusz IV: 
cywilizacja zachodnia w UE w wielu regionach przechodzi szybki proces 
islamizacji zgodnie z regułami, które badacze teorii gier nazywają 
sieciowaniem hierarchicznym. Zgodnie z tą logiką islamizacja będzie 
miała bardzo różne nasilenie w poszczególnych częściach Europy. W 
niektórych miejscach będzie bardzo szybka, a w innych bardzo powolna 
lub nawet nie będzie jej w ogóle. Temu procesowi towarzyszyć będzie 
fragmentaryzacja polityczna oraz zjawisko separatyzmu. Dodatkowy 
czynnik, który należy wziąć pod uwagę, to fakt, że świat około 2100 roku 
będzie światem, który przeszedł już głęboką transformację 
technologiczną - będzie mniej zależny od paliw kopalnych, takich jak 
ropa naftowa czy gaz ziemny, a rezerwy w wielu krajach muzułmańskich 
będą się wyczerpywały. Jest to o tyle ważne, że obecnie wiele bogatych 
krajów eksportujących ropę naftową wspiera europejski islam. Tak więc 
po 2050 roku kraje muzułmańskie, które finansują rozwój islamu w 
Europie będą musiały znaleźć trwały sposób na przekształcenie swoich 
gospodarek w kierunku większego zaawansowania technologicznego i 
innowacyjności. W przeciwnym razie ich siła i wpływ na europejskich 
muzułmanów nieuchronnie osłabnie. Według prognoz opartych na 
danych z State Power Index 2018, którego jestem współautorem, w ciągu 
najbliższych dwóch dekad cywilizacja islamska, rozumiana jako suma 
państw muzułmańskich, będzie utrzymywać mniej więcej stały poziom 
potęgi. W tym samym czasie wiodąca cywilizacja zachodnia, rozumiana 
jako Ameryka Północna z Europą i Australią, będzie słabnąć. Natomiast 
cywilizacja konfucjańska (w tym Chiny) będzie się umacniać, by w końcu 
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około 2050 roku prześcignąć Zachód pod względem sumy potęgi 
międzynarodowej. 

Co do Europy, to w dłuższej perspektywie w ramach scenariusza 
IV może wyewoluować kilka innych scenariuszy islamizacji Zachodu. Jest 
niemal pewne, że do 2100 lub nawet do 2050 roku w Europie pojawi się 
wielka muzułmańska osobowość. Będzie to wielka postać historyczna 
pamiętana przez pokolenia, która będzie próbowała głęboko połączyć 
tradycje islamskie z zachodnimi. Taka synteza jest już w powietrzu, o 
czym pisał Nayef Al-Rodhan i wielu współczesnych myślicieli 
muzułmańskich.7 Będzie ona realizowana przez wybitną postać 
porównywalną do Awerroesa lub Akwinaty. Wówczas, jeśli cywilizacja 
islamska właściwie przetrawi westernizację, możliwy będzie także 
scenariusz numer II. Zakłada on, że cywilizacja islamska w Europie 
przekształci Unię Europejską i przetrwa ją tak, jak przed wiekami 
chrześcijaństwo przetrwało Imperium Rzymskie. Muszę też dodać, że 
jednym z niebezpiecznych scenariuszy może być scenariusz VI, w którym 
cywilizacja zachodnia i islamska pozostają odizolowane. Może to z kolei 
doprowadzić do scenariusza III, czyli całkowitej de-westernizacji 
cywilizacji islamskiej w Europie. Nie jest to najbardziej prawdopodobne, 
ale Toynbee z pewnością zgodziłby się, że byłby to scenariusz szkodliwy 
zarówno dla Islamu, jak i dla Zachodu. Przyniósłby więcej segregacji, 
alienacji i przemocy dla wszystkich i w zasadzie uczyniłby Europę 
gorszym miejscem do życia; miejscem, które bardzo różni się od Europy, 
jaką znamy dzisiaj - z jej naciskiem na wolność słowa, zaawansowaną 
technologię, zdrowie i naukę. Musimy więc pamiętać, że dzisiejszy 
wewnętrzny proletariat może stworzyć europejską Europę jutra i że 
duża część europejskiej historii jest teraz w rękach muzułmanów. Ale 
musimy też pamiętać, że z wielką władzą wiąże się wielka 
odpowiedzialność. 
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XXXI FORUM EKONOMICZNE “EUROPA W OBLICZU 
NOWYCH WYZWAŃ” – KARPACZ, 6-9 WRZEŚNIA 2022 R.  

 
 

Forum Ekonomiczne jest stałym elementem kalendarza 
najważniejszych wydarzeń polityczno-gospodarczych i jednym z 
głównych spotkań elit polityczno-biznesowych w naszej części Europy, 
co uzasadnia jego określenie jako „Davos Wschodu”. Do roku 2019 
organizowane ono było w Krynicy Zdroju, a w tym roku po raz trzeci 
miastem-gospodarzem Forum był Karpacz. To małe, turystyczne miasto 
gościło ponad 5050 uczestników z 59 krajów (czyli znacznie więcej niż 
wynosi liczba jego stałych mieszkańców), w tym przedstawicieli 
polskiego rządu z premierem Mateuszem Morawieckim na czele, 
czołowych polityków i parlamentarzystów różnych opcji, głównie z 
państw Europy Wschodniej, szefów wielkich firm i przedsiębiorców, 
zaproszonych przedstawicieli świata nauki i innych gości, ponad 450 
dziennikarzy. Sama lista zarejestrowanych uczestników paneli 
dyskusyjnych zawiera ponad 1700 nazwisk, z czego około 1/3 to osoby z 
zagranicy. Organizatorem Forum jest Fundacja „Instytut Studiów 
Wschodnich”, znana również z takich cyklicznych przedsięwzięć jak m.in. 
Forum Przemysłowe, Samorządowe, Inwestycyjne, Innowacji. 
Założycielem Fundacji jest Zygmunt Berdychowski, który kieruje 
pracami Rady Programowej Forum. Głównym partnerem Forum był 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, zaś Głównym 
Partnerem Merytorycznym – Szkoła Główna Handlowa. Wśród licznych 
partnerów instytucjonalnych jest m.in. Sejm Rzeczypospolitej, Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, głównym 
partnerem medialnym jest Rzeczpospolita, natomiast partnerami 
strategicznymi zostali: KGHM, Grupa PKP, oraz Hotel Gołębiewski, w 
którym odbywały się sesje plenarne, panele dyskusyjne, spotkania i 
imprezy towarzyszące. Trzeba przyznać, że organizatorzy przygotowali 
bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych i imprez rekreacyjnych, 
obejmujący koncerty, wystawy, pokazy filmów, promocje książek, 
spotkania, festiwal literacki oraz wycieczki. Forum było więc wielkim 
przedsięwzięciem logistycznym, przeprowadzonym w sposób bardzo 
sprawny, mimo utrudnień wynikających z konieczności zachowania 
procedur bezpieczeństwa. Uczestnicy Forum zakwaterowani byli w 
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hotelach rozrzuconych po całym mieście, połączonych z centrum 
konferencyjnym siecią komunikacji autobusowej.  

Tegoroczna edycja Forum przypadła na szczególnie trudny okres 
dla krajów Europy Wschodniej, które nie uporały się jeszcze ze skutkami 
pandemicznego spowolnienia gospodarczego, a już muszą stawiać czoła 
problemom związanym z wojną na Ukrainie, w tym organizacji pomocy 
militarnej i humanitarnej dla walczącego z agresją kraju, zapewnienia 
własnego bezpieczeństwa militarnego i energetycznego, itd. Te nowe 
wyzwania zdecydowały o programie Forum, w którym bardzo wiele 
miejsca zajęła problematyka geopolityczna. Była ona obecna od samego 
początku Forum, którego pierwszym aktem była prezentacja „Raportu 

Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego 2022”. Jest to 
dokument cykliczny, przygotowywany przez ekspertów SGH i Forum od 
roku 2018, sygnowany przez Rektora Piotra Wachowiaka oraz Zygmunta 
Berdychowskiego, podsumowujący zmiany gospodarcze i społeczne 
jakie zaszły w Europie Wschodniej1. Dokument ten zawiera nie tylko 
wszechstronną analizę przemian jakie zaszły w naszej części Europy w 
ciągu roku, ale wskazuje kierunki działań na przyszłość. Główne tematy 
Raportu to pandemiczne spowolnienie gospodarcze, zróżnicowanie stóp 
inflacji, oraz problematyka sektora energetycznego (m.in. transformacja 
energetyczna, ceny energii). Silne geopolityczne aspekty miały też sesje 
plenarne w pierwszym dniu Forum, zatytułowane „Europa w obliczu 
wojny i jej konsekwencji”, oraz „Europa w obliczu nowych wyzwań”. 
Tematy poruszone przez uczestników sesji były w kolejnych dniach 
szczegółowo rozwijane w przeszło 400 dyskusjach panelowych, w 
których najważniejszymi tematami była wojna na Ukrainie i jej 
konsekwencje, kryzys energetyczny w Europie, kontrola opinii 
publicznej za pośrednictwem gigantów internetowych, oraz potrzeba 
silnego przywództwa w okolicznościach kształtowania się 
postpandemicznego ładu. Dyskusje zostały podzielone na siedemnaście 
grup tematycznych, przy czym w siedmiu z nich obecna była tematyka 
stricte geopolityczna. W grupie „Europa i świat” dyskutowano m.in. o 
relacji państw Europy Wschodniej z krajami tzw. „starej Unii”, o 
przyszłości Grupy Wyszehradzkiej, inicjatywy Trójmorza i Partnerstwa 
Wschodniego, rozważano dylematy cywilizacyjne i kwestie wojny 
kulturowej. W grupie tematycznej „Europa Karpat”, w kilku panelach 

                                                
1 Zarówno w Raporcie jak i podczas obrad Forum, konsekwentnie używano nazwy „Europa 
Środkowo-Wschodnia”  na oznaczenie wszystkich krajów Europy Wschodniej, także tych, 
które ewidentnie zlokalizowane są w Europie Południowo-Wschodniej (np. Bułgaria).  
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debatowano nad konsekwencjami wojny na Ukrainie dla jej zachodnich 
sąsiadów, geopolitycznym znaczeniem TNT (Trans-European Transport 
Network), a także o równowadze między wartościami a realizmem w 
polityce. Kolejna grupa tematyczna to „Forum Bezpieczeństwa” w 
ramach którego zorganizowano debaty poświęcone m.in. wojnie na 
Ukrainie w aspekcie geopolitycznym, wojskowym i ekonomicznym, 
geostrategicznym następstwom tej wojny, kierunkom polityki 
zagranicznej w sytuacji wojny, perspektywom deficytu żywności, energii, 
oraz wojnie informacyjnej. Ten ostatni temat obecny był w dyskusjach, 
jakie toczono w panelach zorganizowanych w ramach „Forum 
cyberbezpieczeństwa”, gdzie debatowano także o dezinformacji, 
cyberatakach na infrastrukturę krytyczną oraz sposobach zwalczania 
cyberprzestępczości. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się panele 
zorganizowane w ramach „Forum Energetycznego”. Podjęto na nich 
problem transformacji energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego i 
dylemat tzw. zielonej energii. Pewnym zaskoczeniem dla części 
publiczności była konstatacja, że tzw. czysta energia (wiatrowa, 
słoneczna) okazuje się o wiele bardziej szkodliwa z punktu widzenia 
ekologii niż energia pozyskiwana ze spalania paliw kopalnych. Inna 
kontrowersja w tym temacie wynikła między dyskutantami optującymi 
za oszczędnością energii i wzrostem jej ceny, a ekspertami, którzy 
przekonywali, że wysokie ceny energii uczynią europejski przemysł 
nieopłacalnym, uzależniając nasz region całkowicie od dostaw z Chin i 
innych krajów, które w przeciwieństwie do Unii Europejskiej, nie 
aspirują do realizacji tzw. „celów klimatycznych”. Istotne tematy 
geopolityczne podejmowano również w ramach „Forum regionów” oraz 
„Forum ukraińskiego”, gdzie debatowano m.in. o narastaniu nierówności 
rozwojowych mimo realizacji kosztownych programów integracyjnych, 
problemach odbudowy gospodarki ukraińskiej, wyzwaniach 
migracyjnych związanych z wojną i strategicznym partnerstwie Polski i 
Ukrainy. 

Tradycyjnym elementem Forum było wręczenie nagród 
konkursowych w kategorii Człowiek Roku oraz Firma Roku, co miało 
miejsce podczas wieczornej gali drugiego dnia Forum. Człowiekiem 
Roku, zgodnie z przewidywaniami został Prezydent Ukrainy Wołodymyr 
Zełenski, a po laudacji wygłoszonej przez Marszałka Sejmu Ryszarda 
Terleckiego, wyróżnienie odebrał z rąk Zygmunta Berdychowskiego 
ambasador Ukrainy – Wasyl Zwarycz. Nagrodę dla Firmy Roku, po 
laudacji prof. Piotra Wachowiaka, rektora SGH, otrzymała Grupa Polsat 
Plus, jedna z największych grup medialno-telekomunikacyjnych w 
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Europie, zaangażowana także w rozwój rynku wodoru w Polsce i  
transportu korzystającego z tego paliwa. 

Forum Ekonomiczne różni się pod wieloma względami od 
wielkich konferencji organizowanych przez instytucje naukowe. Przede 
wszystkim nie ma tam sesji referatowych, które stanowią największą 
część naukowych konferencji. W związku z tym nie ma na Forum 
możliwości publicznego wypowiadania kwestii nie związanych z 
ustalonym tematem i nie służących realizacji celu konferencji. Doskonała 
organizacja Forum implikuje również dyscyplinę czasową: nie ma 
możliwości przedłużania trwania poszczególnych paneli dyskusyjnych, 
ponieważ z racji ich wielkiej liczby, poszczególne pomieszczenia muszą 
być opuszczane przez panelistów w ustalonym czasie, by ustąpić miejsca 
uczestnikom następnych debat, zgodnie z programem. Zadaniem 
prowadzących dyskusje jest więc taka ich aranżacja, aby koniec nastąpił 
w odpowiednim momencie. Trzeba przyznać, że osoby odpowiedzialne 
za przebieg dyskusji panelowych dobrze sobie z tym problemem radziły, 
co umożliwiło sprawną realizację programu. Pod względem 
organizacyjnym jak i merytorycznym tegoroczne Forum Ekonomiczne 
stanowi niewątpliwy sukces. Z Karpacza popłynęło w świat przesłanie, 
które uwzględnia aktualne realia geopolityczne, przestrzega przed 
potencjalnymi zagrożeniami i wskazuje nowe kierunki rozwoju i 
działania polityczne, które Europa powinna zastosować. 

Życząc Fundacji „Instytut Studiów Wschodnich” dalszej, równie 
efektywnej działalności, warto też wskazać na pewne szczegóły, które 
rzucają się w oczy zwłaszcza uczestnikom konferencji i sympozjów o 
naukowym charakterze. Po pierwsze, siłą Forum jest to, że umożliwia 
ono spotkanie badaczy reprezentujących wiele dyscyplin z tymi, którzy 
wnioski z badań naukowych mogą wykorzystać w praktyce gospodarczej 
i działalności politycznej. Wpływ na wartość merytoryczną debat ma 
niewątpliwie struktura ich uczestników. Najliczniejszą grupą 
uczestników Forum są politycy, co też najbardziej rzuca się w oczy, gdyż 
wśród nich jest wiele osób powszechnie znanych, np. byli i aktualni 
przywódcy państw oraz politycy różnych partii często wypowiadający 
się w mediach. Drugą liczną grupą są przedstawiciele biznesu i 
organizacji pozarządowych, głównie prezesi, dyrektorzy i członkowie 
zarządów firm i instytucji. Wielokrotnie mniej jest przedstawicieli 
placówek naukowych, wśród których dominują eksperci, analitycy i 
doradcy reprezentujący nauki społeczne (politologia, ekonomia, 
socjologia). Bardzo nieliczni byli badacze z zakresu nauk przyrodniczych 
i technicznych, jeśli pominąć medycynę. Obecność specjalistów z zakresu 
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technologii niejednokrotnie pozwalała uczynić dyskusje bardziej 
merytorycznymi i wyjść w dyskusjach poza znane politykom hasła, 
podnosząc tym samym ich wartość. Deficyt technologów sprawił, że np. 
temat transformacji energetycznej nie został wyczerpany z uwagi na 
pominięcie technicznych problemów jakie niesie transformacja (np. 
problem magazynowania energii, który bardzo obniża efektywność 
popularnej w Polsce energetyki solarnej). Mała liczba ekspertów z 
zakresu technologii zaskakuje tym bardziej, że przecież jednym z 
tematów wiodących była transformacja energetyczna. Podobnie dziwić 
musi prawie całkowita nieobecność przedstawicieli wojska, skoro tak 
wiele uwagi poświęcono problematyce wojny i bezpieczeństwa 
militarnego.  

Dominacja polityków wśród uczestników Forum wpłynęła także 
na styl wypowiadanych sądów, który był o wiele bardziej łagodny, by nie 
powiedzieć „dyplomatyczny”, w porównaniu z dobrymi sympozjami 
naukowymi, których uczestnicy raczej zaostrzają swoje wypowiedzi, nie 
unikając kontrowersji. Podczas Forum kontrowersji nie brakowało, 
jednak nie były one eksponowane a często decydowano się je 
przemilczać (jeśli pominąć bezwartościowe spory między politykami 
przeciwnych opcji do jakich sporadycznie dochodziło). Tak się stało m.in. 
na debacie poświęconej przyszłości Trójmorza. Uczestnicy starali się 
zgodnie wykazać, że cele tej inicjatywy są zbieżne z celami Unii 
Europejskiej i że nie jest ona skierowana przeciwko nikomu. Zabrakło 
jednak pytania, czy równie przyjazne jest nastawienie Unii Europejskiej 
do inicjatywy Trójmorza, która w przypadku powodzenia zmieni 
sytuację geopolityczną, kwestionując obecną pozycję wiodących państw 
Unii. Podobnie na dyskusjach zorganizowanych w ramach Forum 
energetycznego nie rozstrzygnięto kontrowersji dotyczącej cen energii. 
Uczestnicy reprezentujący punkt widzenia Komisji Europejskiej 
przekonywali, że priorytetem jest transformacja energetyczna, której 
ubocznym skutkiem będą bardzo wysokie ceny energii, podczas gdy inni 
uczestnicy (zwłaszcza zaproszeni eksperci reprezentujący instytucje 
badawcze, tacy jak Barbara Juszczyk – dyrektor Instytutu Metali 
Nieżelaznych w Gliwicach), wskazywali na nieuniknione tragiczne skutki 
gospodarcze tzw. polityki klimatycznej. Otwarte kwestionowanie 
naukowych podstaw tej polityki było udziałem bardzo nielicznych 
uczestników (należy do nich prof. Gwythian Prins z London School of 
Economics), których wypowiedzi nie były podchwytywane w dyskusji, 
by nie zakłócić przyjemnego nastroju porozumienia i współpracy. 
Chociaż dyskusje stanowią główny element Forum, uczestnicy bardzo 
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często odczuwali niedosyt spowodowany tym, że tylko sporadycznie 
pozwalano wypowiadać się osobom z sali. W większości przypadków 
głos zabierali wyłącznie zarejestrowani paneliści. Ponieważ po 
zakończeniu debat byli oni często rozchwytywani przez dziennikarzy i 
zainteresowanych uczestników, nie wszyscy byli w stanie przedstawić 
swoje uwagi do tez postawionych w trakcie debat. Tymczasem wśród 
publiczności przysłuchującej się dyskusjom było wiele kompetentnych 
osób, których twórcze myśli powinny mieć szansę na ujawnienie. Bez 
umożliwienia komunikacji między panelistami a słuchającymi, debaty 
nie tylko pozwalają na wymianę idei, ale także są miejscem ich 
ogromnego marnotrawstwa. Dowodem tego są liczne rozmowy z 
przypadkowo napotkanymi uczestnikami Forum. Być może w kolejnych 
edycjach Forum, Organizatorzy postarają się o redukcję tego 
marnotrawstwa, które jest nieuniknione, ale być może, mogłoby zostać 
zredukowane poprzez stworzenie kanałów komunikacji między 
uczestnikami, mimo utrudnień spowodowanych ochroną danych 
osobowych.  

Dominantą tegorocznego Forum była tematyka związana z wojną 
na Ukrainie, co jest zrozumiałe, jeśli uwzględnić jej geopolityczne skutki, 
a zwłaszcza wpływ na gospodarkę. Wzmacnianie wschodniej flanki 
NATO koliduje w oczywisty sposób z wizją budowy niemiecko-
francuskiego bieguna geopolitycznego, wykazując ułomność 
zachodnioeuropejskiej polityki energetycznej i niemieckiego 
pojmowania bezpieczeństwa międzynarodowego. Stwarza to szansę na 
wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej i  wzmocnienie jej 
wpływów geopolitycznych w Europie Wschodniej. Takie jest główne 
geopolityczne przesłanie tegorocznego Forum Ekonomicznego. Istotność 
geopolityki we współczesnym świecie została należycie doceniona przez 
Radę Programową, która zaprosiła do udziału w Forum m.in. 
przedstawicieli Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, a także 
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Dziękując za zaproszenie 
wyrażamy nadzieję, że zainicjowaną współpracę będziemy 
kontynuować. 

 
Witold J. Wilczyński 
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Pojęcie regionu jest w literaturze geograficznej dyskutowane i 
interpretowane na wiele sposobów. Ponieważ sytuacja ta trwa 
niezmiennie od wielu dekad, nie wydaje się, aby geografowie byli w 
stanie doprowadzić tę debatę do pozytywnego końca, jakim byłoby 
ustalenie definicji regionu możliwej do przyjęcia przez wszystkich. 
Ponieważ obecnie w literaturze funkcjonuje kilkadziesiąt definicji 
regionu, pojęcie to (jak wiele innych kluczowych wyrażeń współczesnej 
geografii) staje się naukowo nieprzydatne, gdyż nie nadaje się do 
zastosowania w jakiejkolwiek procedurze wyjaśniającej. Stopniowemu 
rozmywaniu pojęcia regionu w geografii współczesnej towarzyszyło 
wypieranie geografii regionalnej z wykazu naukowych subdyscyplin i 
likwidowanie katedr i zakładów geografii regionalnej, jakie jeszcze przed 
trzema dekadami istniały w instytutach geograficznych (w dużej części 
katedry te zostały zastąpione jednostkami zajmującymi się turystyką). 
Recenzowana książka stanowi propozycję powrotu do klasycznej 
koncepcji regionu jako obszaru zróżnicowanego ale spójnego, 

zamieszkanego przez społeczności należące do jednej cywilizacji. 
Pojęcie cywilizacji z kolei jest stosowane zgodnie z ustaleniami nauki o 
cywilizacji, które są niesprzeczne z koncepcją francuskiego klasyka 
geografii regionalnej, jakim jest Paul Vidal de la Blache (1845-1918). 
Klasyczna koncepcja regionu jest też zgodna z etymologią tego słowa, 
zawierającą konotacje polityczne. Tak więc zarówno cywilizacja jak i 
region (rozumiany jako obszar podległy pewnej władzy, zorganizowany 
i administrowany zgodnie z zasadami określonej cywilizacji), są 

kluczowymi pojęciami geografii politycznej i geopolityki. 
Recenzowana książka jest pierwszą na rynku polskim publikacją, 

zawierającą panoramę regionów świata pojmowanych zgodnie z 
klasyczną koncepcją. Jest dziełem „biblijnego formatu”, złożonym z 
dziesięciu rozdziałów o objętości 60-90 stron, przy czym każdy 
poświęcony jest innemu regionowi. Rozdziały te podzielone są na dwie 
nierówne części: pierwsza – dłuższa, obejmująca sześć rozdziałów nosi 
tytuł „Regiony Starego Świata”, a druga zawierająca cztery rozdziały – 
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„Regiony Nowego Świata”. Do Starego Świata zaliczono regiony 
ukształtowane przez cywilizacje istniejące od starożytności lub 
średniowiecza: łacińską, bizantyjsko-prawosławną, islamską, indyjską i 
orientalną (konfucjańską). Nowy Świat składa się natomiast z regionów, 
które w erze nowożytnej ukształtowały się w wyniku odkryć i podbojów 
dokonanych przez Europejczyków, czyli zostały zdominowane przez 
cywilizację łacińską. Są to Australia i Oceania, Ameryka Północna, 
Ameryka Łacińska i Afryka Subsaharyjska.  

Układ treści poszczególnych rozdziałów nie jest identyczny, gdyż 
charakterystyka każdego z regionów wymaga indywidualnego podejścia. 
M.in. w rozdziale poświęconym Europie konieczne okazało się ustalenie 
samego zasięgu regionu, czyli przebiegu jego wschodniej granicy; autor 
zdecydowanie odrzuca bowiem rozwiązanie proponowane przez 
Międzynarodową Unię Geograficzną (zgodnie z którym wschodnia 
granica Europy rozdziela terytorium Federacji Rosyjskiej na dwie 
części), ukazując absurdalność tej najbardziej rozpowszechnionej w 
podręcznikach koncepcji. W przypadku regionu Eurazji szczególny 
nacisk położono na konsekwencje społeczno-gospodarcze i kulturowe 
istnienia Związku Radzieckiego. W rozdziale dotyczącym Azji 
Wschodniej szczególną uwagę zwrócono na błyskawiczny awans 
ekonomiczny Chin, natomiast w przypadku Afryki Subsaharyjskiej – na 
przyczyny względnego jej zacofania… Mimo wielości treści odnoszących 
się tylko do pojedynczych regionów, w każdym rozdziałów znajdują się 
jednak elementy stałe, do których należą: 1) przyrodnicze 
uwarunkowania rozwoju ukazane w sposób pozwalający rozpoznać 
strukturę terytorium regionu; 2) procesy ewolucji regionu i jego cechy 
cywilizacyjne; 3) aktualne oblicze gospodarcze ze szczególnym 
uwzględnieniem infrastruktury i górnictwa; 4) wewnętrzne problemy 
społeczne; oraz 5) sytuację geopolityczną pod kątem przyszłego rozwoju 
regionu i zmian jego pozycji na arenie międzynarodowej.  

Zaprezentowana panorama regionów świata ukazuje jego 
różnorodność i bogactwo, a także możliwości rozwoju związane z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz kapitału (także 
społecznego). Z drugiej zaś strony, w odróżnieniu od większości polskich 
podręczników geograficznych, ukazana jest ciemna strona 
człowieczeństwa, która ujawnia się na wielu obszarach nędzy 
spowodowanej niedoborem środków egzystencji, oraz ludzkiej krzywdy 
jaka towarzyszy zwykle politycznym rozgrywkom i pełnym 
okrucieństwa konfliktom. O rozmieszczeniu obszarów bogactwa i nędzy 
decyduje niezliczona ilość różnorodnych czynników, ale generalnie, w 
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skali globalnej jest ono uwarunkowane układem sił politycznych i 
gospodarczych na świecie. Światowe centrum gospodarcze to obszar, 
gdzie znajdują się ośrodki decyzyjne, od których zależy los firm, całych 
gałęzi gospodarki, a nawet państw zlokalizowanych w najbardziej 
odległych częściach globu. To centrum obejmuje obszary o wielkim 
potencjale gospodarczym, najwyższym poziomie technologii, a także 
poważnym potencjale demograficznym. Centrum to, jak przekonuje 
autor w oparciu o wyniki badań historycznych, nieustannie przesuwa się 
w stałym kierunku – ze wschodu na zachód. Po okresie, kiedy 
najważniejsze mocarstwa świata zlokalizowane były po obydwu 
stronach północnego Atlantyku (w XIX wieku), światowe centrum 
polityczne i gospodarcze przesunęło się (pod koniec XX wieku) nad 
Pacyfik. W ciągu kolejnych dekad ma ono znaleźć się nad Oceanem 
Indyjskim, czego zapowiedzią jest  wzrost potencjału demograficznego 
regionów otaczających ten akwen (Australia, Azja Południowo-
Wschodnia, Indie, Islam i Afryka Subsaharyjska – są to jedyne regiony, 
których udział w zaludnieniu świata zwiększa się). Chociaż książka 
przybliża wiele interesujących procesów rozgrywających się często w 
mało znanych miejscach, najbardziej interesujący i ważny wydaje się 
aspekt globalny, dotyczący przemieszczania się światowego centrum 
polityczno-gospodarczego. To od tego ogólnoświatowego procesu zależą 
bowiem losy wielu społeczeństw i państw.  

Recenzowana książka stanowi efekt wieloletnich przemyśleń 
autora i bardzo licznych dyskusji metodologicznych, które 
niejednokrotnie sam inicjował, zarówno w Polsce jak i na forum Komisji 
Historii Myśli Geograficznej Międzynarodowej Unii Geograficznej i 
Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki. Jej filozoficznym celem 
jest przywrócenie istotności geografii jako nauki społecznej, ale 
obejmującej swoim zakresem całość rzeczywistości, czyli wszystkie 
obserwowalne zjawiska i procesy zachodzące na powierzchni Ziemi w 
skali geograficznej (czyli w skali codziennego doświadczenia) i w czasie 
historycznym. Liczne treści dotyczące mało znanych obszarów i miejsc 
są uzupełnione ilustracjami w postaci pracowicie wykonanych 94 
szkiców kartograficznych. Charakterystyki ekonomiczne i społeczne są 
też wzbogacone 42 zestawieniami danych liczbowych.   

Oprócz wymienionych zalet, książka jest  napisana bardzo 
klarownym i przystępnym językiem, momentami posiadającym walory 
literatury pięknej. Każdy rozdział poprzedzony jest kartą zawierającą 
zestaw cytatów literacko-filozoficznych, wyrażających istotę (ducha) 
przedstawianego w nim regionu. Przedmowa zaczyna się od sugestywnej 
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analogii między widokiem gwieździstego nieba i nocnym obrazem 
satelitarnym zamieszkanego lądu, wykorzystanym jako tło okładki 
książki. Wszystko to sprawia, że „Regiony świata” stanowią bardzo 
użyteczne narzędzie pozwalające uzyskać kompetencje w sprawach 
najważniejszych dla świata i poszczególnych jego regionów. Powstanie 
tej godnej polecenia książki jest niewątpliwie związane z planowanym 
od kilku lat uruchomieniem studiów geopolitycznych na Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie. Studenci tego nowego kierunku będą 
zapewne jednymi z pierwszych jej użytkowników, ale warto zachęcać też 
do jej lektury studentów geografii, aby spróbowali poznać mało u nas 
popularne oblicze tej starej dyscypliny. 

 
  
      Zbigniew Długosz  
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Piotr Plebaniak, Siły psychohistorii. Zrozumieć wczoraj, by 
zawładnąć jutrem, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, 

Kraków 2022, ss. 734, ISBN 978-83-961500-2-8 
 
 

Wszyscy pasjonaci dekodowania otaczającej nas rzeczywistości 
przez pryzmat dyscypliny jaką jest geopolityka, doskonale zdają sobie 
sprawę z tego, jak mocno musiała ona walczyć o swoją pozycję przez 
ostatnie dekady. W obliczu bieżących wydarzeń na Ukrainie, nikt dziś 
przy zdrowych zmysłach, nie spróbuje podważyć słuszności jej istnienia 
w debacie publicznej oraz bieżącej analizie światowej sceny politycznej. 
Pandemia CoViD-19 zaskoczyła dużą część społeczeństwa, dla wielu była 
nawet czymś abstrakcyjnym, i z całą pewnością dla większości czymś 
przerażającym. Jednak bardziej wytrawni obserwatorzy świata nauki i 
kultury mogli zwrócić uwagę na stopniową cykliczność pojawiania się w 
ostatnim półwieczu filmów i książek, w których to wizja wirusa 
zniewalającego ludzkość może w przyszłości wkroczyć do życia każdego 
człowieka. W większości przypadków ta futurologia połączona ze 
światem science-fiction miała jeden wspólny mianownik, a mianowicie, 
świat po pandemii miał nie być już taki sam. I tego właśnie obecnie 
wszyscy doświadczamy. Nie było nam dane, patrzymy tu z perspektywy 
Europy Wschodniej, wziąć głęboki oddech i móc zaobserwować 
dokładnie jakie sfery naszego życia codziennego zmieniły się przez lata 
pandemii. Tak oto, w miejsce choroby weszła wojna. Wiele osób zadaje 
sobie pytania o to, co dalej, co jeszcze może nas dotknąć?  Nie wiadomo 
już czy żyć wizją powrotu pandemii, czy skupić się na konflikcie 
wojennym, a może na przemianach społeczno-gospodarczych jakie mają 
właśnie miejsce. Z perspektywy geopolitycznej zawsze patrzymy nie 
tylko na to, jak nasze położenie determinuje naszą obecną sytuację, ale 
zwracamy też uwagę na potencjalne zdarzenia jakie mogą mieć miejsce 
w przyszłości. Tu z pomocą przychodzi książka Piotra Plebaniaka Siły 

psychohistorii, zrozumieć wczoraj, by zawładnąć jutrem. Pozycja, która z 
całą pewnością nie tylko przenikniew jakimś stopniu w mury 
akademickie, ale też dotrze do ludzi, którzy interesują się historią, 
polityką oraz psychologią. Można w tym miejscu postawić tezę, że tak jak 
kiedyś geopolityka była dziedziną przez wielu spychaną na margines 
nauki, tak dziś stoimy przed otwarciem się być może zupełnie nowego 
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kierunku rozumienia otaczającej nas rzeczywistości. To nic innego jak 
połączenie świata psychologii i polityki, a w tym swoje uwarunkowania 
odnajdą m.in. historia, ekonomia, cybernetyka czy socjologia. Piotr 
Plebaniak zabiera Czytelników w wyjątkową podróż, w której 
znajdziemy cały szereg prawideł i porad, dlaczego trzeba być uważnym, 
tzn. być świadomym pewnych zjawisk, ponieważ przewidzieć i 
kontrolować przyszłość to nic innego jak przetrwać i mieć władzę. 
Większość recenzji zawsze odnosi się do samego tytułu książki. W tym 
jednak przypadku grzechem byłoby zdradzenie potencjalnemu 
Czytelnikowi czym są według autora Siły psychohistorii. To niech 
pozostanie zagadką do odkrycia. W książce znajdziemy 11 obszernych 
tematów, które oparte są na odniesieniach do historii, do świata filmu, 
do literatury i po części do psychologii.  
 Pierwsze cztery tematy zawarte są w części I pt.: „Rozpoznawanie 
wzorców”. Nie jest tajemnicą, że nasz „automatyczny” mózg nastawiony 
jest przede wszystkim na przetrwanie. Po prostu, gatunek ma przetrwać. 
Tu autor zaczyna od wielkiego C powołując się na jednego z 
najsławniejszych myślicieli Dalekiego Wschodu Sun ZI i jego Sztukę 

Wojny. Piotr Plebaniak prowokacyjnie pisze wprost, tytułując pierwszy 
temat, „Zostań Świętym Mężem”. Z pewnością nie jedna osoba chciałaby 
w dzisiejszych czasach odnaleźć „Świętego Męża”, który wskazałby, jak 
jest, jak będzie, i jak przetrwać. W tej książce dostajemy narzędzia 
niezbędne do tego, aby wyrobić sobie nawyk oceny sytuacji, w której 
znajdujemy się nie tylko jako społeczeństwo, ale też jako państwo oraz, a 
może i przede wszystkim, wskazówki jak unikać zagrożenia. Nie jest to 
jednak powiedziane wprost. Ta książka nie jest magiczną pigułką, ale 
przy odrobinie wysiłku intelektualnego, można z niej bardzo dużo 
wyciągnąć i, kolokwialnie mówiąc, „połączyć kropki”. Następnie autor 
płynnie przechodzi do dwóch tematów, w których kładzie nacisk na 
zdolność do rozpoznawania wzorców, prawidłowości, reguł i wyjątków. 
Tu znajdziemy odniesienia choćby do królestwa matematyki czy praw 
natury ludzkiej. Temat czwarty zaś dodatkowo wzbogacony jest o 
dominację. Autor porusza niezwykle ciekawy aspekt walki o status, 
zwracając uwagę nie tylko na pojęcia z zakresu propedeutyki politologii, 
ale dodaje do tego aspekt choćby uwarunkowań uzależnień 
hormonalnych, które, jak twierdzi, decydują o tym jak podchodzimy do 
pewnych zagadnień.   
 Część II o wdzięcznym tytule „powodowanie homeostatem” 
składa się aż z siedmiu tematów. Gdyby skupić się na samych tytułach: 
interakcja ze środowiskiem, kulturowe formatowanie umysłu, 
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parametry kultury i ewolucja kulturowa, wojny Świętych Mężów, jak 
myślą imperia, parametry homeostatów geopolitycznych oraz jak 
zbudować i zniszczyć cywilizację, to można śmiało stwierdzić, że za samo 
nazewnictwo, należy się już uznanie. Niech te tytuły nie zwiodą jednak 
potencjalnych czytelników, ponieważ, nie jest to ani typowy podręcznik 
akademicki, ani klasyczna powieść. Znowu spotykamy tu mnóstwo 
odwołań do historii i mniej lub bardziej znanych powieści i zjawisk 
społecznych. Sprytnym i ważnym zabiegiem jest podkreślanie 
kluczowych pojęć w książce. Wyróżnić tu można choćby takie pojęcia 
jak: asabijja, mit mobilizujący, OODA, świadomość sytuacyjna, wojna 
założycielska czy zdolność predykcyjna. Innym zaś zabiegiem wartym 
odnotowania, jest poruszenie, aktualnych i kontrowersyjnych dla wielu 
tematów poprzez zaczepne podtytuły takie jak: „Marks była kobietą” czy 
„mam fobiofobię, ratunku!”. Autor nie ucieka też od zwrócenia uwagi na 
zjawiska „marszu przez instytucje” czy „kultury bycia ofiarą”. Mało tego, 
mówi wprost o tym, że świat akademicki sam zarzuca sobie 
niejednokrotnie pętlę szyję poprzez eliminowanie osób stawiających 
tezy odmienne od tzw. „poprawności politycznej”.  
 Robert Gwiazdowski we wstępie napisał, że nie zgadza się ze 
wszystkim co zostało napisane w tej książce, ale zdecydowanie poleca jej 
lekturę. Pozycja to ponad 700 stron samego tekstu, niemniej jednak 
czytelnik cały czas pobudzany jest w niej do myślenia, analizowania i 
refleksji. Znane jest powiedzenie, że cała książka nie koniecznie musi 
porwać czytelnika, ale jedno zdanie może zmienić jego życie. Brzmi 
trochę górnolotnie, ale ta pozycja zawiera wiele przemyśleń, które mogą 
zmienić sposób postrzegania naszej rzeczywistości. Po to jednak, aby to 
docenić, polecam zastosować pewien psychologiczny trick. W pierwszej 
kolejności przeczytać całą książkę, następnie przejść do indeksu 
kluczowych tez książki, które w liczbie kilkudziesięciu zostały zebrane 
na samym jej końcu. W trzecim kroku przejść przez całą pozycję czytając 
tylko i wyłącznie nagłówki rozdziałów, podrozdziałów, cytaty oraz 
wszystkie części pogrubione. Ostatnim krokiem niech będzie powrót do 
samego tytułu, a następnie zapisania refleksji jakie się pojawią, ponieważ 
na naszych oczach spełnia się chińskie przekleństwo: „obyś żył w 
ciekawych czasach”. 
 
 
       Andrea Bnin-Bnińska  
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Noty o autorach 

 

Péter Balogh, adiunkt na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
Uniwersytetu Loránda Eötvösa (ELTE TTK FFI) w Budapeszcie, związany 
także z  Ośrodkiem Studiów Ekonomicznych i Regionalnych (KRTK RKI) 
w Peczu. Badacz zależności między terytorium, ideologią i tożsamością, a 
zwłaszcza geopolitycznych problemów związanych z identyfikacją 
terytorialną i narodową na obszarach pogranicznych. Autor “Perpetual 

borders: German-Polish cross-border contacts in the Szczecin area” 
(Stockholm University, 2014) i uczestnik projektu National Research, 
Development and Innovation Fund of Hungary, zatytułowanego 
Geopolitical Processes and Imaginaries in Central Europe: States, Borders, 

Integration and Regional Development (NKFI K 134903). 
 
Andrea Bnin-Bnińska, politolog i terapeuta, absolwentka Akademii 
Ignatianum w Krakowie, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej 
w Toruniu oraz Międzynarodowego Instytutu Recall Healing. Ukończone 
specjalności: marketing polityczny i public relations, analityka 
polityczna, bezpieczeństwo państwa, relacje międzynarodowe i 
dyplomacja, polityka gospodarcza, finanse i bankowość.  Prowadzi 
własny gabinet terapii systemowej psychosomatycznej. 
Zainteresowania: polityka międzynarodowa, historia i zdrowie. Członek 
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.  
 
Dariusz Brążkiewicz, adiunkt w  Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych 
im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, specjalista w zakresie nauk 
wojskowych i bezpieczeństwa narodowego, podpułkownik rezerwy; 
autor m.in. Ochrona środowiska w ośrodkach szkolenia poligonowego 

(Warszawa 2000), Azja – konflikty i zagrożenia bezpieczeństwa 
(Warszawa 2012, współautor: Z. Śliwa). 
 

Zbigniew Ciekanowski, profesor w Menedżerskiej Akademii Nauk 
Stosowanych w Warszawie; specjalista w zakresie nauk o 
bezpieczeństwie i ekonomiki bezpieczeństwa; w latach 1979-2010 szef 
oddziału w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego; badacz zagadnień 
związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i zarządzaniem 
kryzysowym; autor m.in. Podstawy zarządzania bezpieczeństwem 

państwa (Jarosław 2019). Członek Polskiego Towarzystwa 
Geopolitycznego. 
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Zbigniew Długosz, emerytowany profesor geografii związany z 
Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Pedagogicznym w 
Krakowie, do roku 2018 kierownik Zakładu Geografii Społeczno-
Ekonomicznej UP. Badacz procesów i struktur demograficznych, a 
zwłaszcza problemów migracji i starzenia się ludności. Autor wielu 
książek, m.in. Historia odkryć geograficznych i poznania Ziemi (2001), 
Przemiany na mapie politycznej świata (2000). Członek Rady Naukowej 
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. 
 

Artur Jach-Chrząszcz, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki  
o polityce i administracji. Autor monografii „Motyw Trianon w 

węgierskiej polityce historycznej po 1989 roku (2020). Prezes Zarządu 
European Foundation for Cooperation and Science, członek Polskiego 
Towarzystwa Geopolitycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk 
Politycznych oraz Magyar Politikatudományi Társaság.  
 
Grzegorz Kała, absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 
adiunkt w Zakładzie Historii XX wieku Instytutu Historii i Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
Badacz historii politycznej XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem 
dwudziestolecia międzywojennego, a także na zagadnień związanych ze 
strategią i siłami zbrojnymi państwa. Członek Polskiego Towarzystwa 
Geopolitycznego. 
 
Katarzyna Kamińska-Korolczuk, dr hab., adiunkt w Instytucie 
Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego; 
główne zainteresowania badawcze obejmują problematykę zmian w 
systemach politycznych, partyjnych i medialnych, polityki informacyjnej 
państw, mediatyzacji polityki. Autorka monografii „Polityka i media a 

kryzys zaufania. Polityka informacyjna mocarstw w czasie zagrożenia" 
(2021). Od 2015 r. członkini Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, w 
którym obecnie pełni funkcję w zarządzie, będąc odpowiedzialną za 
kontakty mediami i PR  Zarządu Towarzystwa. Stała współpracowniczka 
Przeglądu Geopolitycznego. 
 

Grzegorz Lewicki, politolog i filozof, konsultant ds. prognostyki dla 
sektora publicznego i prywatnego, członek zarządu International Society 
for the Comparative Study of Civilizations, autor wykładów TEDx, 
publicysta. Doktor filozofii UJ i absolwent London School of Economics 
oraz Maastricht University. W 2008 obserwator w Komisji Rozwoju 
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Społecznego ONZ w Nowym Jorku. Obecnie współpracuje m.in. z Polskim 
Instytutem Ekonomicznym (Warszawa) i Akademią Sztuki Wojennej. 
Autor i redaktor m.in. „Nadchodzi nowy proletariat!" (Kraków, 
2012), „Miasta w nowym średniowieczu" (Wrocław, 2016), „Index Mocy 

Państw” (Warszawa, 2018). 
 

Julia Nowicka, socjolog, adiunkt w Zakładzie Komunikacji Strategicznej 
Akademii Sztuki Wojennej oraz w Zakładzie Bezpieczeństwa 
Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie; autorka 
m.in.: Kompetencje komunikacyjne kadry kierowniczej w organizacjach 

zhierarchizowanych (Warszawa 2017), redaktorka zbioru Aspekty 

komunikacji w obszarze bezpieczeństwa (ASZWoj, 2020). Członek 
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. 
 

Zuzanna M. Sima, studentka Międzywydziałowych Indywidualnych 
Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, publicystka 
portalu Magyazyn, poliglotka. Współpracowniczka Polskiego 
Towarzystwa Geopolitycznego; prowadzi profil PTG na Instagramie. 
Zainteresowania obejmują problematykę m.in. antropologii kulturowej, 
polityki językowej, etnolingwistyki i filozofii języka. 
 
Jan A. Wendt, geograf i historyk, profesor w Instytucie Geografii 
Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Gdańskiego, od 2012 roku członek Komitetu Sterującego Komisji 
Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej. Redaktor 
„Baltic Europe on the eve of third millenium” (Gdańsk 2001), autor 
„Wybrane zagadnienia geografii transportu” (Szczecin 2002), 
współredaktor (ze Zbigniewem Lachem) „Geopolityka. Elementy teorii, 

wybrane metody i badania” (Częstochowa 2010). Członek Rady 
Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. 
 

Witold J. Wilczyński, emerytowany profesor Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie; członek Rady Naukowej i wiceprezes 
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego; redaktor naczelny Przeglądu 
Geopolitycznego; od roku 2014 laureat Nagrody Naukowej im. Oskara 
Żebrowskiego. Autor m.in. „Leksykonu wiedzy geograficznej” (Kielce 
2007), monografii „Ideowe źródła i tożsamość geografii” (Kraków 2011), 
„A Source Book of the Polish Classical Geography” (Kraków 2012), 
podręcznika „Elementarz geograficzny” (2002, 2014), oraz monografii 
„Regiony świata. Geografia i geopolityka” (Kraków 2021). 
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Zasady publikowania 
 

1. W „Przeglądzie Geopolitycznym” (dalej PG) publikowane artykuły naukowe, 
przeglądowe i polemiczne, recenzje naukowe i sprawozdania z zakresu geopolityki, 
geografii politycznej i historycznej, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych 
oraz historii i filozofii nauk społecznych. 
2. Materiały nadesłane do redakcji, które są poprawne pod względem formalnym, czyli 
spełniają wymogi określone poniżej (zwłaszcza punkty 3-5), przekazywane są do 
recenzji wykonywanych zgodnie z zasadą double-blind peer review na podstawie jednolitego 
formularza. Podstawowe kryteria oceny to wartość merytoryczna, oryginalność, 
spójność logiczna oraz poprawność językowa. 
3. Objętość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (ok. 40 
tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 22 stron maszynopisu). Redakcja PG zastrzega sobie 
prawo do skracania oraz adjustacji tekstów, w tym zmiany tytułu i śródtytułów oraz 
korekt w treści tekstu, przypisów i bibliografii. 
4. Redakcja PG przyjmuje materiały do publikacji w języku polskim i językach 
kongresowych. Do artykułów należy dołączyć streszczenie (do 200 wyrazów) i zestaw 
słów kluczowych, a także przekład tytułu, streszczenia i słów kluczowych na język 
angielski. Streszczenie powinno zawierać tezę lub cel opracowania oraz najważniejsze 
wnioski. 
5. Proponowane teksty powinny być sporządzone w powszechnie dostępnych 
edytorach tekstów (np. Microsoft Word lub OpenOffice). Można je nadsyłać drogą 
elektroniczną na elektroniczny adres redakcji (podany na stronie redakcyjnej). Materiały 
do publikacji powinny spełniać poniższe kryteria: 

a) wielkość czcionki tekstu: 12 pkt, Cambria, interlinia 1,5; czcionka przypisów: 
10 pkt, Times New Roman, interlinia: 1,0; wszystkie marginesy: 2,5 cm; 

b) na pierwszej stronie powinno znaleźć się imię i nazwisko autora (autorów) 
wraz z afiliacją oraz pełny wyśrodkowany tytuł, który powinien być pogrubiony, pisany 
kapitalikami; wszystkie śródtytuły w tekście powinny być pogrubione i wyjustowane do 
lewej strony oraz mieć wielkość 12 pkt; 

c) akapity i wszelkiego rodzaju przypisy powinny mieć wcięcie o szer. 
standardowej 1,25 cm; 

d) oznaczenia cytatów powinny zaczynać się w dolnej i kończyć w górnej frakcji 
tekstu; 

e) załączone do tekstu ilustracje powinny być sporządzone wyłącznie w 
kolorystyce czarno-białej lub odcieniach szarości (pismo jest drukowane w technologii 
monochromatycznej) a także dozwolone jest dodatkowo nadsyłanie odpowiedników 
map w kolorze (na stronę internetową); 

f) przypisy powinny być ograniczone do niezbędnego minimum przez zastąpienie 
ich odesłaniem do bibliografii, co należy zapisywać w nawiasie okrągłym z podaniem 
nazwiska i roku wydania (ewentualnie także numerów stron). Spis literatury musi 
zawierać wszystkie pozycje, które pojawiają się w pracy (w tekście, ilustracjach, 
tabelach), powinien być przygotowany alfabetycznie, zgodnie z poniższymi 
przykładami: 

artykuł w czasopiśmie: 
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Kołodziej, M., 2016. Islam we współczesnych Chinach, Przegląd Geopolityczny, 16, 
s. 43-58. 

rozdział w pracy zbiorowej: 
Gul-Rechlewicz, V., 2015. Migracje w Europie? szanse i zagrożenia, [w:] T.Z. 

Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo Europy. Uwarunkowania społeczne, Polskie Towarzystwo 
Geopolityczne, Kraków, s. 55-74. 

publikacja książkowa: 
Soroka, P., 2015. Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom 

Wydawniczy Elipsa, Warszawa. 
Jeżeli w przytaczanym źródle brak nazwiska autora lub redaktora pracy 

zbiorowej, na pierwszym miejscu w zapisie bibliograficznym umieszcza się tytuł: 
Słownik Wyrazów Obcych, 1997. PWN, Warszawa. 
Opisy prac tego samego autora należy uszeregować chronologicznie. Prace tego 

samego autora wydane w tym samym roku należy oznaczać dodatkowo kolejnymi 
literami alfabetu przy roku wydania (np. 2011a, 2011b). 

g) pozycje bibliograficzne pisane cyrylicą piszemy wyłącznie w oryginale. 
Autorów prosi się o niedokonywanie samodzielnej transkrypcji ani transliteracji; 

h) w przypadku powtarzających się pozycji bibliograficznych wprowadzamy 
ogólnie znane skrótowce w wersji łacińskiej: idem, ibidem, op. cit., passim. 
6. Na końcu tekstu należy załączyć krótką notę o autorze. 
7. Polskie Towarzystwo Geopolityczne jako stowarzyszenie naukowe nie identyfikuje 
się z żadnym ugrupowaniem politycznym, ani z żadną ideą geopolityczną. Wszelkie 
materiały prezentowane na łamach PG, o ile nie zaznaczono tego wcześniej, nie mogą 
być utożsamiane z poglądami Redakcji, ani też nie reprezentują oficjalnego stanowiska 
Towarzystwa. 
8. Przesłanie artykułu, recenzji lub innego materiału (drogą elektroniczną lub 
tradycyjną) do Redakcji „Przeglądu Geopolitycznego” jest równoznaczne z 
przeniesieniem praw autorskich na rzecz wydawcy czasopisma, chyba że strony 
dokonały uprzednio osobnych uzgodnień na piśmie. 
9. Autorzy są zobowiązani do: 

a) złożenia oświadczenia o oryginalności artykułu, w którym autorzy są 
zobligowani do potwierdzenia, że artykuł nie był wcześniej nigdzie publikowany, nie 
narusza praw osób trzecich, jest oryginalny i nie został złożony w żadnej innej redakcji 
do procedowania; 

b) określenia wkładu poszczególnych osób w powstanie artykułów; 
c) złożenia oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów; 
d) złożenia oświadczenia o źródłach finansowania. 

10. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i nie ponosi odpowiedzialności za 
treść reklam w czasopiśmie. 
11. PG ukazuje się cztery razy do roku.  
12. Każdemu z Autorów przysługuje prawo do nieodpłatnego egzemplarza czasopisma 
w wersji pierwotnej (do odbioru na życzenie, egzemplarz wysyłamy pocztą po ukazaniu 
się numeru i wskazaniu adresu dostawy przez Autora). 

 
Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego” 


