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OD REDAKCJI
Jeśli zastanawiamy się nad tym, jaka powinna być obrona,
to wyobrażamy sobie, że ma ona możliwy dobór wszelkich środków,
że istnieje zdolne do wojny wojsko,
że wódz oczekuje wroga nie w pomieszaniu,
niepewności i strachu, lecz bez obawy, spokojnie i rozważnie,
że twierdze nie lękają się oblężenia,
że wreszcie zdrowy naród nie bardziej lęka się wroga, niż ten się boi jego.
Carl von Clausewitz, O wojnie

Pogarszająca się sytuacja geopolityczna w Europie Wschodniej związana z
rewolucją godności na Ukrainie, aneksją przez Federację Rosyjską Krymu i
wybuchem wojny w Donbasie spowodowała, że w Polsce bardzo ożywiły się
dyskurs i debata publiczna dotycząca idei obrony terytorialnej. Realne działania
podjęte przez Ministerstwo Obrony Narodowej doprowadziły do utworzenia w
2016 r. Wojsk Obrony Terytorialnej, jako piątego, samodzielnego rodzaju Sił
Zbrojnych. Obecnie trwają prace nad rozbudową istniejących struktur, tworzeniem nowych Brygad OT, a zakończenie procesu budowy systemu Wojsk
Obrony Terytorialnej przewidziano na 2021 r.
Wiele państw na świecie posiada szerokie doświadczenia związane z organizacją obrony terytorialnej. Wydaje się zasadne i wskazane skorzystanie z tych
doświadczeń poprzez zgłębienie oraz przeanalizowanie procesów tworzenia i
ewolucji systemów obrony terytorialnej na przestrzeni lat. W tym kontekście
należy zwrócić szczególną uwagę na trudności jakie stały na drodze do utworzenia sprawnie działających wojsk obrony terytorialnej oraz obecną rolę i status tych jednostek zwłaszcza w tych państwach, w których stanowią część składową sił zbrojnych. Niewątpliwie staranne i rzetelne zbadanie tego zagadnienia
pomoże w sformułowaniu i implementacji w Polsce najbardziej optymalnego
systemu obrony terytorialnej dostosowanego do polskiej specyfiki tj. położenia
geopolitycznego, możliwości finansowych państwa oraz najbardziej prawdopodobnych zagrożeń dla suwerenności i integralności terytorialnej Polski w najbliższych dziesięcioleciach.
Oddajemy Państwu siódmy numer półrocznika „Ante Portas – Studia nad
Bezpieczeństwem”, poświęcony tematyce obrony terytorialnej, podejmowanej
wieloaspektowo i interdyscyplinarnie. Autorzy artykułów reprezentują ośrodki
naukowe oraz organizacje z Polski, Gruzji, Litwy, Rosji, Rumunii, Słowacji,
Szwajcarii i Ukrainy.
W głównej części publikacji zamieszczono dwadzieścia jeden artykułów
tematycznych dotyczących problematyki obrony terytorialnej w Polsce i na
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świecie. Autorzy przedstawili m.in. historię, koncepcje i cele tworzenia Wojsk
Obrony Terytorialnej w Polsce a także realne działania Ministerstwa Obrony
Narodowej w zakresie tworzenia tej formacji. Zaprezentowano także europejskie doświadczenia w organizowaniu i działaniu obrony terytorialnej, zwłaszcza w Szwajcarii, Rumunii czy na Ukrainie.
Uzupełnieniem numeru są artykuły gościnne, podejmujące aktualną problematykę bezpieczeństwa w Europie, komunikaty, recenzje oraz głosy w dyskusji, zanotowane podczas międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Obrona Terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa”, która
odbyła się 17-18 listopada 2016 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Życzymy ciekawej lektury!
Zespół redakcyjny
„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”
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EDITOR’S NOTE
Consequently, if we are to conceive of defence as it should be, it is this.
All means are prepared to the utmost;
the army is fit for war and familiar with it;
the general will let the enemy come on, not from confused indecision and fear,
but by his own choice, coolly and deliberately;
fortresses are undaunted by the prospect of a siege;
and finally a stout-hearted populace is no more afraid of the enemy than he of it.
Carl von Clausewitz, On War

Aggravating geopolitical situation in the Eastern Europe, related to the
revolution of dignity in the Ukraine, annexation of the Crimea by the Russian
Federation and the breakout of the war in Donbas, resulted in the significant
revival of the public discourse and debate concerning territorial defence in Poland. Decisions and actions taken by the Ministry of Defence led in 2016 to the
creation of Territorial Defence Forces, as a fifth, independent branch of the
Armed Forces. Currently the main actions are focused on the development of
the existing commands and formations, creation of new TD Brigades, providing
training, arms and equipment. According to the Ministry’s of Defence plans the
Territorial Defence Forces system should be completed in 2021.
Many states all over the world can boast wide experiences in the organization of the territorial defence. It seems justified and advisable to learn from
these experiences through exploration and analysis of the processes of creation
as well as evolution of territorial defence systems over the years. In this context
one should draw a special attention to difficulties that had to be surmounted in
order to form a well-functioning territorial defence as well as the current role
and status of these units, especially in the states in which they are an element/a
subdivision/a constituent of the armed forces. By all means the circumspect and
thorough analysis of the above-mentioned subject will aid the formulation and
implementation of the most optimal territorial defence system in Poland that
would be adapted to the Polish realities, such as the geopolitical location, financial capabilities of the state and the most probable dangers of Polish sovereignty and territorial integrity in the coming decades.
We present the seventh volume of semi-annual scientific journal “Ante
Portas – Security Studies”, concerned on the territorial defence issues. Our Authors represent the universities and organizations from Poland, Georgia, Lithuania, Russia, Romania, Slovakia, Switzerland and Ukraine.
The main part of publication consists of twenty-one scientific articles concerned on the territorial defence implementation, organization and tasks, in
Poland and abroad. Our Authors presented, above all, the history, concepts and
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main aims of the Polish Territorial Defence Forces, and also actual actions of
the Polish Ministry of Defence in creating those units. We also depict the experiences of European countries in organization and functioning of the Territorial
Defence Forces, especially in Switzerland, Romania or Ukraine.
The journal is supplemented by guest articles concerned on the contemporary problems of the European security, reviews, and statements noted during
the international scientific conference “Territorial Defence and its role in the
contemporary security systems”, November 17-18th 2016, Ostrowiec
Świętokrzyski, Poland.
We wish you a pleasant reading!
Editorial Board
“Ante Portas – Security Studies”
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PRZEDMOWA
Skala i charakter agresji przez Rosję na wschodnią Ukrainę oraz aneksję
Krymu doprowadziły w ostatnim czasie do przewartościowania dotychczas
obowiązujących poglądów na temat stałości ładu międzynarodowego. Refleksji
nad paradygmatem bezpieczeństwa regionalnego i globalnego towarzyszyła
jednocześnie dyskusja nad efektywnością obowiązujących systemów bezpieczeństwa. Doświadczenia wojny hybrydowej aż nazbyt wyraźnie uwidoczniły
konieczność korekty dotychczasowych strategii obronnych wielu państw, opartych na stosunkowo nielicznej, lecz dobrze uzbrojonej armii zawodowej.
W Polsce analiza zagrożeń wpisała się w szerszy dyskurs nad odtworzeniem, a właściwie powstaniem nowego rodzaju Sił Zbrojnych - Wojsk Obrony
Terytorialnej. Dla zwolenników „komponentu obywatelskiego” w armii casus
Ukrainy był tylko potwierdzeniem słuszności tezy o potrzebie dostosowania
wojska do działań w realiach konfliktu asymetrycznego. Zwolennikiem przemodelowania systemu organizacji i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP był także
Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. W efekcie kierownictwo
MON podjęło w 2016 r. kroki na rzecz przywrócenia Obrony Terytorialnej. 16
listopada 2016 r. Sejm znowelizował ustawę o powszechnym obowiązku obrony, wprowadzając – jako nowy rodzaj sił zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej.
Warto zauważyć, że prace legislacyjne nad reaktywacją OT, w których
miałem zaszczyt uczestniczyć, poprzedziła burzliwa debata ekspercka. Wśród
specjalistów w zakresie wojskowości istnieje szereg rozbieżności co do ostatecznego kształtu WOT, dlatego na etapie wdrażania reformy w życie nie do
przeceniania są poważne studia analityczne, służące osiągnięciu maximum
efektywności przez nowy rodzaj sił zbrojnych.
Wymianie poglądów na temat kształtu, roli i zadań OT w Polsce służyła
zorganizowana w dniach 17-18 listopada 2016 r. (a więc dzień po nowelizacji
ustawy) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Obrona Terytorialna i jej
rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa” pod patronatem Szefa Biura
Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha. W murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim zebrało się kilkudziesięciu prelegentów – naukowców, wojskowych, analityków, parlamentarzystów,
samorządowców, przedstawicieli organizacji proobronnych, w tym także
przedstawiciel MON płk Remigiusz Żuchowski. Istotnym elementem konferencji była wymiana doświadczeń międzynarodowych – wśród znamienitych gości
znaleźli się eksperci m.in. ze Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Rumunii, Ukrainy,
Gruzji, Litwy, Niemiec. Godny podkreślenia był udział w konferencji firm
zbrojeniowych, które będą dostarczać umundurowanie, sprzęt i amunicję dla
WOT. Polską Grupę Zbrojeniową reprezentowały: MESKO S.A. Fabryka Bro-
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ni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o., Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., MASKPOL S.A., Zakłady Metalowe DEZAMET S.A., PCO S.A., obecny był także
RADMOR S.A. oraz przedsiębiorstwa z Niemiec i USA.
Niniejszy tom stanowi podsumowanie tej ważnej i udanej konferencji.
Gratuluję autorom inicjatywy i skutecznego jej przeprowadzenia. Artykuły
naukowe i ekspertyzy składające się na publikację stanowią cenną refleksję nad
Obroną Terytorialną oraz nad problematyką bezpieczeństwa i obronności w
ogóle. Niestety, problemy dotykające nasz kontynent w ostatnim czasie pokazują, że analiza zagrożeń pokoju i bezpieczeństwa oraz sposobów reagowania
na nie, nie stanowi wyłącznie teoretycznej dysputy.
Życzę Państwu inspirującej lektury.
Senator Jarosław Rusiecki
Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej
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PREFACE
The scale and nature of the the Russian aggression on Eastern Ukraine and
the Crimean Peninsula annexation led – since 2014 – to revaluate previously
existing views on the stability of the international order and peace in Europe.
Reflection on the paradigm of regional and global security was accompanied by
a discussion on the effectiveness of existing security systems. Hybrid War experiences clearly highlighted the need to correct the current defensive strategies
based on a relatively small but well-armed professional army.
In Poland, the analysis of potential threats fitted into the wider discourse
on the reconstruction, or practically creation of the new branch of the Polish
Armed Forces – the Territorial Defence Forces. For the supporters of the "civil
component" in the army, the issue of Ukraine was just a confirmation of the
necessity of adaptation of the Armed Forces to the military operations in the
asymmetric conflict. Polish Minister of National Defence (POL-MOD) Antoni
Macierewicz was a strong supporter of the remodelling process of the Polish
Armed Forces organization and command system. In 2016 POL-MOD executives took steps to restore the Territorial Defence. On November 16 th, 2016,
Polish Sejm voted down the amendment to the Act on General Defence Obligation of the Republic of Poland, and introduced a new branch of armed forces –
the Territorial Defence Forces (TDF).
It is worth to notice, that the legislative work on the reactivation of the territorial defence in Poland, in which I had the honour to attend to, was preceded
by a tumultuous experts debate. There are several discrepancies among specialists as to the final shape of the TDF that is why serious analytical studies at
reform’s implementation are so important in order to achieve maximum efficiency of this new kind of armed forces.
One of the platform of exchange of views on the shape, role and tasks of
TDF in Poland was the international scientific conference “The Territorial Defence and its role in contemporary security systems”, held in Ostrowiec
Świętokrzyski on November 17-18th, 2016 – one day after the amendment. The
conference, was under the honorary patronage of Mr Paweł Soloch – Head of
the Polish National Security Bureau.
Dozens of speakers – academics, military analysts, parliamentarians, local
government officials, representatives of pro-defence organizations, POL-MOD
representatives with Col. Remigiusz Żuchowski, gathered in the College of
Business and Entrepreneurship. An important element of the conference was
the exchange of international experiences – among the prominent guests were
the experts from Sweden, Switzerland, Slovakia, Romania, Ukraine, Georgia,
Lithuania, and Germany.
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The conference was accompanied by the presentation of military equipment
and arms, showed by the companies supposed to deliver war material for the
TDF. The Polish Armaments Group (PGZ S.A.) was represented by MESKO
S.A. Fabryka Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o., Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., MASKPOL S.A., Zakłady Metalowe DEZAMET S.A., PCO S.A.
Other companies, such as Polish RADMOR S.A., German Nobel Defence and
Norwegian-American Nammo Talley also presented their products.
This volume is a summary of the important and successful conference. I
wish to congratulate the organizers their initiative and the final publication.
Scientific papers and expertise published here are a valuable reflection on the
territorial defence and on the issues of security and defence in general. Unfortunately, the problems affecting our continent in recent times show that the
analysis of peace and security threats and ways to respond to them is not only a
theoretical debate.
I wish you an inspiring reading!
Senator Jarosław Rusiecki
Head of the Senate’s Defence Commission
(Republic of Poland)
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WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ W SZTUCE WOJENNEJ
(THE TERRITORIAL DEFENCE FORCES IN THE WARCRAFT)
Streszczenie:
Wojska obrony terytorialne są podstawowym elementem militarnym systemu
obrony terytorialnej (powszechnej obrony terytorialnej) funkcjonującym w
strukturze terytorialnych organów dowodzenia. W strukturze obrony narodowej
prowadzą ochronę i obronę miast, infrastruktury oraz ludności. Są też zasadniczym środkiem do prowadzenia masowych działania nieregularne, m.in. na
rzecz skutecznego wykorzystania wojsk operacyjnych. Ich podstawowa struktura bojowa – batalion OT – funkcjonuje na poziomie powiatu.
Summary:
The territorial defense forces are basic military element of territorial defense
system (common territorial defense) functioning within the structure of territorial command authorities. Within the structure of national defense it provides
security and defense of cities, infrastructure and population. Also they are essential mean to conduct mass irregular activities, i. e. for the purpose of effective use of operational forces. Their basic combat structure – battalion of territorial forces – functions on the county level.
Słowa kluczowe:
wojska obrony terytorialnej, system obrony terytorialnej, sztuka wojenna, Kazimierz Wielki, działania przeciwhybrydowe wojsk obrony terytorialnej.
Keywords:
territorial defense forces, territorial defense system, art of war, Casimir III the
Great, antyhybrid warfare of territorial defense forces
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Praca wojny jest sztuką. Sztuka tworzy dzieła,
a obiektem sztuki wojny jest zawsze zwycięstwo...
Józef Piłsudski

Wprowadzenie
W opartych na logice naukach matematycznych, opisujących porządek
wszechświata, istnieją zasady, których znajomość umożliwia pojmowanie wielorakich zależności wszelkiego istnienia – powstawania, egzystencji i unicestwienia. Widać w oparciu o nie, że nawet chaos jest uporządkowaniem, którego, póki co, człowiek nie potrafi do końca zrozumieć, ale istota zależności w
nim funkcjonujących jest tym bardziej rozplątana, im więcej o wszechświecie
wiemy. Jednak w sferze funkcjonowania państwa nie jest już tak wyraziście i
logicznie, jak w naukach matematycznych czy przyrodniczych, gdyż swoje
piętno odciska czynnik ludzkiego „szaleństwa rozumu1”, który od wieków
obarcza wszelkie społeczności bardziej wytworem osobowości (połączonej z
przywarami monarchów i obecnych przywódców), niż rozwijającą się w tym
względzie wiedzą. Wtedy właściwe kierowanie państwem w kwestii jego bezpieczeństwa schodzi na plan dalszy, ponieważ liczy się w większym stopniu
samo obejmowanie i sprawowanie władzy – niezależnie od ostatecznych konsekwencji dla tej władzy – niż społeczeństwo tworzące dane państwo. A towarzyszy temu systematyczne zadłużanie i przez to zniewalanie państwa wobec
instytucji pozapaństwowych – międzynarodowych korporacji finansowych.
Na tym poniekąd logicznym procesie obejmowania i sprawowania władzy
w sferze przywództwa państwa bytuje często mało logiczny proces decyzyjny,
odnoszący się do bezpieczeństwa państwa. I chociaż wiedza przyrodnicza i
osobiste doświadczenie ludzi wskazują, że dla egzystencji organizmu żywego i
jego rozwoju konieczne jest ciągłe podtrzymywanie sprawności fizycznej i
duchowej (psychicznej), to nie czyni się już tego w sferze państwowej – żywym organizmie zbiorowości ludzi. Na gruncie osobistym rozumiemy, że siedzenie za burkiem jest niezdrowe, a brak aktywności fizycznej upośledza organizm człowieka, stąd obserwujemy jakże zdumiewający rozkwit wielu dyscyplin sportu, siłowni osiedlowych oraz klubów sprzyjających aktywności fizycznej. Nakłady zarówno budżetowe, jak komercyjne oraz nasze osobiste na ten
potrzebny ludziom wysiłek zdrowotny rosną i są poważnym „przemysłem” w
funkcjonowaniu państw. A dzieje się tak dlatego, gdyż „rynek” powstały na tę
1

Amerykańska mądrość pragmatyczna oparta na doświadczeniu, była głównym źródłem
skuteczności polityki i stałego wzrostu potęgi, uwolniła Amerykanów od szaleństwa rozumu oraz utopii, które na Europę sprowadziła mądrość spekulatywna oparta na rozumie, por.
R. J a k ub cza k , J . Mar c za k , Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i
strategie, Warszawa 2011, s. 37.
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okoliczność kieruje się potrzebą zdrowego bytowania i pragmatycznego rozwoju na rzecz utrzymywania osobistej sprawności organizmu ludzkiego. Jednak
zarówno ów rynek, jak i potrzeby osobiste utrzymania organizmu w sprawności, wynikające z rosnącej wiedzy budowanej na doświadczeniu, nie przekładają się dostatecznie na zrozumienie pośród sprawujących władzę, iż sprawność
w sferze obronności, jest równie ważna dla egzystencji i rozwoju państwa.
W sferze bezpieczeństwa państwa już od tysiącleci zastanawiano się nad
zasadami właściwego nim kierowania, aby tworzący je mogli egzystować bezpiecznie i rozwijać to bezpieczeństwo. Jednym z pierwszych dzieł w tym
względzie było opracowanie Sztuka wojny autorstwa Sun Tzu, chińskiego stratega żyjącego w VI w. p. n. e. Odniósł się on do kwestii bezpiecznego utrzymania państwowości i jej rozwoju, biorąc pod uwagę naturalny, lecz konfrontacyjny stan stosunków między państwami – co jest wciąż istotą porządku międzynarodowego. Wojny towarzyszą ludzkości od zarania dziejów do dnia dzisiejszego i nawet dla podtrzymania pokoju używa się służących wojnie militarnych
atrybutów.
Sztuka wojenna
Podstawową i niezastępowalną wiedzą w sferze egzystencji państwa jest
sztuka wojenna, która będąc niepodważalnym zbiorem uporządkowanej i racjonalnej informacji o wojnie oraz jej istocie i charakterze, a także o zasadach i
sposobach przygotowania państwa i jego siły militarnej na okoliczność wojny,
czyni z wojny ważny warunek bytu państwa w jego otoczeniu międzynarodowym. Na tę okoliczność Sun Tzu przyjmował, że wojna jest dla państwa sprawą najwyższej wagi, sprawą życia lub śmierci, drogą wiodącą do przetrwania
lub upadku. Dlatego też należy jej poświęcić poważne studia2. Zaś Carl Clausewitz sytuował ją w procesie funkcjonowania państwa twierdzą, że jest ona
tylko dalszym ciągiem polityki prowadzonej innymi środkami. Obaj stratedzy
kładli nacisk na wojnę, jako działanie zbrojne. Dzisiaj wojnę postrzega się
znacznie szerzej, gdyż może ona trwać bez użycia sił zbrojnych (wojna energetyczna, ekonomiczna, informacyjna, cywilizacyjna, hybrydowa itp.) lub jedynie
z małym ich udziałem i to w wybranym etapie konfrontacji – jak np. w wojnie
hybrydowej.
Można jedynie dodać w tym kontekście, że jeśli inne sfery konfrontacji
między państwami nie dają oczekiwanego kompromisu, to do jego rozstrzygnięcia w ostateczności używa się środków militarnych. Ostatecznie i tak miecz
jest osią świata, a jego panowanie jest absolutne, jak podkreślał generał Charles de Gaulle.
Sztuka wojenna dotyczy przede wszystkim organizowania się państwa na
okoliczność wojny. Jest o tyle ważne, gdyż doświadczenia historyczne zaświadczają jednoznacznie o tym, że wręcz naturalnym stanem konfrontacji
2

S u n T zu, Sztuka wojny, Warszawa 1994, s. 13.
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między państwami jest wojna. Stanowi ona proces swoistej konkurencyjności
ludzkiego działania, w którego wyniku mniej sprawne organizacyjnie państwowości upadają, a ich potencjał społeczny jest zawłaszczany przez bardziej
skuteczne organizmy sprawowania władzy, czy też tylko prowadzenia wojny.
W wypadku państwa o nieagresywnych zamiarach wobec sąsiadów, przeciwstawienie się agresji zewnętrznej jest pierwotne (bo niemal pierwszoplanowe) i zasadnicze wobec przygotowań agresywnych sąsiada, ponieważ jest ono
podwójnie użyteczne – potrzebne zarówno do właściwej obrony państwa, jak i
podczas przygotowań do kontragresji w czasie agresji (nawet podczas agresji
sąsiada istnieje możliwość załamania jego inwazji militarnej). Wówczas dokonujący agresji, ale jednocześnie nieprzygotowany do obrony, może ulec
kontragresji ze strony zaatakowanego lub jego sojuszników. A efekt może być
taki, jakiego doświadczyli Ramzes II, Napoleon czy Hitler ,którzy mimo początkowych zwycięstw ostatecznie przegrali wojny przez nich wywołane.
Stąd przygotowanie zawczasu i utrzymywanie w gotowości obronnej cywilnych oraz wojskowych środków ochrony i obrony narodowej jest zasadniczym wymogiem strategicznym państwa. Należy zatem dążyć do skutecznego
(przekonywującego) odstraszania, czyli odwiedzenia potencjalnego najeźdźcy
od wojny i zniechęcenia (odstręczenia) go od agresji na mniejsze, ale przygotowane do skutecznej obrony państwo. Na ten aspekt wskazuje także Sun Tsu,
który przyjmuje w tym kontekście, że należy zwyciężać strategią strategię3,
czyli powziąć takie uprzedzające poczynania strategiczne, które zniechęcą
prawdopodobnego agresora do agresji. Stąd też wskazuje on, że sprawą najwyższej wagi w wojnie jest rozbicie strategii wroga4.
Można to osiągnąć przez odpowiednie działanie polegające na przygotowaniu zawczasu i utrzymywaniu w gotowości wiarygodnych sił, środków i
sposobów walki zbrojnej, właściwych do obrony państwa, które w świadomości kierownictw polityczno-wojskowych potencjalnych agresorów uczynią interwencję zbrojną nieopłacalną i niebezpieczną, ponieważ spowoduje ona:
 nikłe prawdopodobieństwo osiągnięcia celów politycznych przy użyciu
siły zbrojnej (tj. z braku szans załamania woli walki władz, sił zbrojnych i społeczeństwa o zachowanie suwerenności i integralności terytorialnej);
 groźbę poniesienia przez agresora strat i wywołanie u siebie komplikacji politycznych, gospodarczych i militarnych – przewyższających
ewentualne korzyści z interwencji5.
Również inne „zalecenia” strategiczne, wypływające ze sztuki wojennej,
wskazują jednoznacznie na to, że nawet przy dążeniu do pokojowego funkcjonowania państwa należy mieć na względzie siłę zbrojną oraz zorganizowanie
3

Ibidem, s. 38.
Ibidem.
5
R. J a k ub cza k . Wojska Obrony Terytorialnej. Militarne bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej u progu trzeciego tysiąclecia, Warszawa 2001, s. 505.
4
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się na okoliczność wojny. Można je streścić w postaci sentencji: Si vis pacem,
para bellum (Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny), Qui desiderat pacem,
praeparet bellum (Kto pragnie pokoju, niechaj przygotowuje się do wojny), Qui
diutina pace volunt frui, bello exercistatti esse debent (Kto chce korzystać z
trwałego pokoju, winien być wyćwiczony w wojnie). Wynika z nich, że na pokój
trzeba solidnie zapracować i to zbrojnie, a nie poprzez wygłaszanie bezwartościowych strategicznie pacyfistycznych haseł, czy gloryfikowanie lewackiego
mazgajstwa albo liberalnego rozchełstania!
Wychodzi na to, że stratedzy tworzący podwaliny sztuki wojennej są niemal jednomyślni w zasadniczych kwestiach co do bezpieczeństwa militarnego,
gdyż w tym względzie Sun Tzu przyjmował, iż podstawowa zasada działań
wojennych leży zatem w możliwości doskonałego przygotowania się przeciwko
wszelkim zamysłom wroga, a Carl von Clausewitz zakładał, że sztuka wojenna
wymaga, aby właśnie słabi skazani na obronę byli zawsze uzbrojeni, aby nie
ulec napadowi. I ten właśnie zapis Clausewitza daje podstawy do funkcjonalnej
strony obrony terytorialnej (systemu obrony terytorialnej), ponieważ posiadać
ją powinni głównie ci, którzy nie mając ambicji imperialnych lub agresywnych,
jednocześnie sąsiadują z mocarstwami, które „żywią” się podbojem terytorialnym mniejszych i celowo osłabianych przez nich wewnętrznie i militarnie sąsiadów. Mocarstwa agresywne czynią to głównie poprzez rozchwianie systemów obronnych lub wewnętrznej sytuacji politycznej, a przez to destabilizację
państwa, w której następstwie dokonują agresji w różnej postaci. Ostatnio agresja taka przybiera postać działań hybrydowych – zastosowała je Rosja wobec
Ukrainy w 2014 r.
Ogólnie można przyjąć, że na silniejszego się nie napada, gdyż w wypadku
podjęcia takiego wysiłku można doznać upokarzającej porażki. Doświadczył jej
np. faraon Ramzes II, najeżdżając Hetytów (prawdopodobnie około 1300/1299
r. p.n.e.) i nie będąc w stanie w nierozstrzygniętej bitwie pod Kadesz narzucić
im swojej militarnej woli. Faraon wycofał się, tracąc wpływy nad ziemiami
kraju Amurr, które uważał za lenno-sojusznicze6. Nie był on pierwszym i ostatnim w tym względzie, należąc do tych wodzów, którzy srodze opłacili swoją
strategiczną nieodpowiedzialność opartą na dyletanctwie strategicznym, jako
pochodnej swoistego „szaleństwa rozumu”.
Jednak do pewnego stopnia można zrozumieć działania Ramzesa II, gdyż
jego niemal świętym obowiązkiem, jako faraona, było prowadzenie wojen mających na celu podbój sąsiadów. I jako zawodowy agresor kierował się zasadą,
że w przyrodzie podporządkowanie sobie słabszego jest naturalnym działaniem. Jak to ujął kilka tysięcy lat później były sekretarz obrony USA Donald
Rumsfeld – słabość prowokuje (...), słabość zachęca [rywali] do działań, które

6

M. H eal y, Qadesh 1300 BC: Clash of the Warrior Kings, Oxford 1993; A. Sa n t o s uo sso , Kadesh Revisited: Reconstructing the Battle Between the Egyptians and the Hittites, “The Journal of Military History”, 1996, No 60, pp. 423-444.
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w przeciwnym wypadku nie przyszłyby im do głowy7. Wynika z tego, że słabość
jest pierwotną przyczyną agresji na słabego, jest źródłem jego zagrożenia –
wręcz zachęca do agresji. I dla słabego oznacza klęskę [stąd], nikt nie może być
słaby. Jedyną formą rozstrzygania sporów jest walka – podpowiada Stanisław
Filipowicz8. Sam Napoleon ostrzegał, że słabość nigdy na nic się nie zda. Rządzić można tylko siłą i przez siłę (...). Trzeba pamiętać, że słabość prowadzi do
wojen9.
Doświadczenie sztuki wojennej nabyte w XX w. zaprzecza pierwotnemu
pojmowaniu jej zasad, że posiadanie lepszych środków w walce zbrojnej jest
bardziej istotne (na co kładą akcent głównie posiadający wysoko utechnicznione armie ekspedycyjne – wojska operacyjne), niż sposób ich użycia. Niejednokrotnie okazało się, że przewaga techniczna armii i jej uzawodowienie nie decyduje jednoznacznie o zwycięstwie w wojnie – przykładem są Afganistan czy
Wietnam. Gdyby tak było, że bogate i silne militarnie państwo, posiadające
wysoce utechnicznioną armię zawodową, może rozstrzygać na własną korzyść
każdą wojnę, to na świecie byłoby już od dawna jedno państwo, gdyż znalazłyby się środki, które dominant globalny mógłby wyłożyć i w ten sposób zapanować nad mniej utechnicznionymi od niego! Tymczasem z 30 państw o charakterze imperialnym (na początku XX w.) powstało około 200 (na koniec XX
w.) – wcale nie nazbyt bogatych i nasyconych technologią walki.
Zachodzi więc pytanie, co jest przyczyną takiego stanu i co na tę okoliczność mówi sztuka wojenna?
System obrony terytorialnej
W świetle powyższego pytania sztuka wojenna ma wiele do zaoferowania,
ponieważ już dawno rozwiązała ten problem. Na tę okoliczność przydatna jest
wiedza z zakresu prowadzenia działań nieregularnych10, które są niezwykle
skuteczne przeciw utechnicznionym, zawodowym formacjom wojsk operacyjnych, gdyż techniczna przewaga w broni i zaopatrzeniu materiałowym, jaką
posiadają walczące z partyzantami siły zbrojne, jest zupełnie bez znaczenia,
jeśli chodzi o wynik wojny11. Można jedynie uzupełniająco dodać, że działania
nieregularne to nie tylko „partyzantka” (chociaż często te pojęcia są mylone),
gdyż ona jest jedynie jednym ze sposobów ich prowadzenia.
7

„Polska Zbrojna”, 21.01.2001.
S. Fi lip o wic z , O władzy grzechu i grzechach władzy, Warszawa 1992, s. 209.
9
J . T ulard , Napoleon – mit zbawcy, Warszawa 2003, s. 323.
10
Działania nieregularne odegrały decydującą rolę w obronie nie tylko małych państw
(narodów) ale również potęg światowych np.: USA (1775-85), Rosji (1812), ZSRR (194144), Chin (1927-49), państw alianckich w II wojnie światowej, por. R. J ak ub cza k, K .
Gą sio r e k, H .M. Kr ó li ko ws k i , J . Mar cza k , Działania nieregularne. Element strategii bezpieczeństwa narodowego Polski, Warszawa 2011, s. 16.
11
V. Ded ij er , Siła narzędzia, [w:] Jeśli nie nastanie pokój, oprac. N. Ca ld er , Warszawa
1971, s. 37.
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Carl von Clausewitz, określając środki właściwe do obrony państwa12
wskazywał, że są nimi (w dzisiejszym rozumieniu sztuki wojennej):
 takie które służą głównie do agresji i są niewystarczające do obrony
państwa, ale wykorzystuje się je także do jego obrony (do działań manewrowo-uderzeniowych) – czyli wojska operacyjne;
 wysoce niepewne, a wynikające ze zobowiązań dyplomatycznych – militarne wsparcie sojusznicze (wg prof. Andrzeja Madejskiego, w okresie
ostatnich 2 tys. lat historii Europy sprawdziły się jedynie w 2%);
 wynikające z atutów obrony własnego terytorium (w pełni zależne od
obrońcy), tj.:
- wojska obrony terytorialnej w systemie terytorialnych organów
dowodzenia (TOD);
- wola obronna narodu/społeczeństwa;
- przygotowane terytorium do obrony przez TOD;
- działania nieregularne w masowej skali, gdzie działania partyzanckie są jedynie jednym ze sposobów ich prowadzenia.
Środki wynikające z atutów obrony własnego terytorium tworzą obronę terytorialną, na której bazie organizacyjnie tworzy się system obrony terytorialnej. To systemowe funkcjonowanie obrony terytorialnej jest o tyle ważne, gdyż
obrona terytorialna (a szczególnie funkcjonujące w niej wojska OT) ma swoją
strategiczną wartość jedynie wtedy, kiedy wojska OT mogą być „powiązane” z
układem pozamilitarnym, czyli administracją terytorialną państwa13. Fakt ten
zdecydowanie akcentuje się w Stanach Zjednoczonych, a Polsce ten bagatelizuje.
Biorąc pod uwagę uznane w sztuce wojennej formy i formacje walki
zbrojnej, można określić stan wykorzystania znajomości tej sztuki do organizacji obrony państwa. I w ten sposób zdać sobie sprawę, na ile jest się przygotowanym (mało przygotowanym lub wręcz nieprzygotowanym) do odpowiedzialnego zarządzania państwem w kontekście jego bezpiecznego rozwoju.
Tab. 1. Obszary sztuki wojennej (A, B, C, D)
Forma
walki zbrojnej

Formacje
zbrojne
12

REGULARNA
Działania regularne
(DR)

NIEREGULARNA
Działania nieregularne
(DN)

C. C la u se wi t z , O wojnie, Lublin 1995, s. 443-450.
Obrona terytorialna – komponent nowoczesnej struktury militarnej, którego powiązanie z
systemem niemilitarnym, w decydujący sposób wpływa na skuteczność obrony narodowej,
International Military and Defense Encyklopedia, vol. 2,Washington 1993, pp. 2217-2218.
13
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FORMACJE MOBILNE
wojska operacyjne
(WO)

FORMACJE MOBILNE
Wojska Obrony
Terytorialnej

A

B

REGULARNOMANEWROWY
(są w RP)

NIEREGULARNOMANEWROWY
(są niewielkie w RP)

C

D

REGULARNOMIEJSCOWY

NIEREGULARNOMIEJSCOWY

Źródło: opracowanie własne

Powyższe zobrazowanie odniesiono do konkretnej sytuacji, a mianowicie
systemu obronności RP z początku 2016 r. W Polsce był wówczas rozwinięty
jedynie obszar „A” z elementami „B” (Wojska Specjalne), co powodowało, że
państwo nie było zdolne do skutecznej obrony własnego terytorium, lecz jedynie interwencji zewnętrznej w składzie sojuszniczych działań. Oznaczało to
wykorzystanie w około 30% wiedzy płynącej ze sztuki wojennej. Co było tego
przyczyną?
Fryderyk II Wielki pisał w 1740 r. do rezydenta pruskiego w Warszawie:
Nie ma potrzeby Panu powtarzać, że zwiększenie armii koronnej stanowi rzecz
najbardziej mi na świecie szkodliwą dla mych interesów; winien Pan użyć
wszelkich możliwych środków, aby spowodować upadek tej propozycji, nawet
jeśli do tego celu trzeba będzie sejm zerwać. Wydaje się, że w XXI w. nad Wisłą, wciąż realizowana była Fryderyka II! A może po prostu wzgardzamy wiedzą strategiczną płynącą ze sztuki wojennej, na co wskazywał Józef Piłsudski w
1924 r., określając ten stan analfabetyzmem strategicznym, czyli niedostatecznym pojmowaniem bytu państwowego w kategoriach strategicznych i priorytetu jego interesów narodowych wobec interesów innych oraz znaczenia zdolności obronnych w egzystencji i rozwoju państwa. W Polsce, zamiast dokładnie
studiować sztukę wojenną i wyciągać z niej wnioski sprzyjające budowie silnego państwa, wciąż podwieszamy się pod innych, silniejszych, lub z ich struktur
ekspansji i podboju oraz agresji i zniewalania innych, przenosimy rozwiązania
na grunt polski (bo w ramach budowy strategii potrafimy jedynie „małpować” a
nie tworzyć). Nie bierzemy pod uwagę uwarunkowań geopolitycznych i wniosków płynących z historii stosunków Polski z sąsiadami, którzy podporządkowywanie sobie państw postronnych wywodzą z tradycji Cesarstwa Rzymskiego
(Bizancjum). Poza tym Rosja wzbogaca swoją tradycję ekspansji terytorialnej
kosztem sąsiadów o dziedzictwo państwa Czyngis-chana.
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Zatem położenie geopolityczne Polski jest wysoce newralgiczne. Najmniejsze polskie zaniedbania na rzecz skutecznej obrony terytorium obaj sąsiedzi przez wieku skrupulatnie wykorzystali i skutecznie realizowali plan podboju Polski (rozbiory). A przy okazji wykorzystywali mieszkańców ziem polskich
do służby we własnych armiach, na rzecz powiększania terytorialnego własnej
państwowości.
Prowadzi to do wniosków że w interesie Polski leży przede wszystkim
wzmacnianie własnej siły militarnej, nie zaś liczenie na okoliczności zewnętrzne. Wskazywali na to gen. Władysław Sikorski, (Polska pomimo niekorzystnych warunków, liczyć musi w pierwszym rzędzie w razie konfliktu na siły własne) czy Roman Dmowski (Miejsca [między Niemcami a Rosją] na małe i słabe państewko nie ma)14. Nie jest to nowa myśl strategiczna, ponieważ już Napoleon wskazywał, że Polska winna raczej polegać na własnych siłach niż na
pomocy cesarza15, a feldmarszałek Helmut von Moltke podpowiadał, iż biada
temu narodowi, którego byt ma zależeć od układu, gwarancji, którego w swej
sile nie posiada16. Dwaj ostatni stratedzy czynili te uwagi w kontekście braku
odpowiedzialności przywództwa polskiego, które zbytnią ufnością w sprawach
bezpieczeństwa państwa obarczało innych – samemu doprowadzając Rzeczypospolitą do stanu bezbronnego stepu (…) drogi publicznej dla obcych wojsk17.
Wspomniana praktyka jest niestety nadal kontynuowana – tworzymy 53tysięczny „kontyngent” Wojsk OT, podczas gdy potrzeba przynajmniej
584 tys.18 – nie licząc rezerw na uzupełnianie tej wielkości w odniesieniu do
zasadniczej wielkości tych wojsk. Wielkość tej kalkulacyjnej liczby wojsk OT
jest znacząca, ale stanowi zaledwie 1,5% zasobów populacji mieszkańców RP,
i niecałe 5% liczby dorosłych obywateli Polski nadających się do służby wojskowej. Przy tym nie ma konieczności ich jednoczesnego „uruchamiania” do
celów obronnych. Ale trzeba mieć świadomość, że mogą być wprowadzeni w
stan gotowości bojowej lub pomocowej na rzecz ochrony infrastruktury i pomocy mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych na poziomie lokalnym w ciągu
2-4 godzin od otrzymania sygnału.
Brak uwzględniania koniecznego wysiłku skończył się piorunującą klęską
(jak określił to gen. Sikorski) we wrześniu 1939 r. Późniejsze koszty były
znacznie większe i tragiczniejsze, obejmując utratę terytorium narodowego i
milionów ludności. W związku z powyższym należy zadać pytanie, jaka jest
pewność, że przy kolejnej agresji na Polskę straty będą mniejsze niż 1/3 populacji mieszkających nad Wisłą? Zatem mając na uwadze zgrożenia, powszechne
14

Roman Dmowski, <http://lubczasopismo.salon24.pl/2rp.pl/post/248619,roman-dmowskinajwybitniejszy-w-ii-rp>, (22.10.2016).
15
A. B o c he ń s k i , Dzieje głupoty w Polsce, Warszawa 1996, s. 289.
16
H. vo n Mo l t k e , O Polsce, Warszawa 1996, s. 79.
17
C. C la u se wi t z , op. cit., s. 450.
18
Por. R. J ak ub c za k , Obrona Terytorium w Polsce. Materiał pokonferencyjny Wydziału
Zarządzania i Dowodzenia, Akademii Sztuki Wojennej, 22.10.2016.
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przysposobienie wojskowe dorosłych mieszkańców RP, w ramach zmieniających się okresowo struktur wojsk obrony terytorialnej, gdzie czynnie będzie
zaangażowanych około 5% populacji dorosłych (przy stopie bezrobocia w państwie 8,2%) nie jest chyba zbytnią rozrzutnością budżetu państwa i szastaniem
zasobami osobowymi. Ci, którzy reprezentują zagraniczny interes w Polsce,
wciąż chcą jedynie modernizować wojska operacyjne, które mają możliwość
skutecznej obrony terytorium RP w wielkości około 2,4%. Oznacza to, że nawet po modernizacji tych wojsk państwo polskie nie będzie w stanie skutecznie
bronić własnej państwowości jedynie przy ich użyciu.
Takie postępowanie wciąż stawia nas w rzędzie słabych obronnie partnerów,
niegodnych obrony nawet w ramach sojuszu. Jan Nowak-Jeziorański podkreślał,
że Polska może liczyć na pomoc sojuszników tylko wtedy, jeśli będzie chciała i
mogła bronić się sama, jeśli zdobędzie własne możliwości odstraszania napastnika19. Jerzy Giedroyc podkreślał, iż my ciągle liczymy, że ten parasol NATO to
nas chroni przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem. I tak samo wejście do Europy, to się zaczyna okres dobrobytu. To nie jest prawda. Jeśli idzie o obronę interesów państwa, to powinniśmy sami przede wszystkim starać się stworzyć polską
doktrynę wojskową i zastanowić się, jakie mamy możliwości działania i obrony a
nie tylko liczyć na NATO20. W tym też kontekście Zbigniew Brzeziński zalecał –
w oparciu o strategię Clausewitza – posiadać strukturę obronną opartą na dwóch
równorzędnych elementach: niewielkiej, ale mobilnej, dobrze uzbrojonej i nowoczesnej armii regularnej, zdolnej do szybkiego manewru i współdziałania z NATO, oraz Obronie Terytorialnej opartej na powszechnej mobilizacji ludności
wyszkolonej w sabotażu i walkach ulicznych i partyzanckich21.
W tej poniekąd „mętnej” wodzie, jaką sobie nieopatrznie tworzyliśmy w
zakresie środków obrony państwa (chociaż wiele na to wskazuje, że może być
inaczej), zawsze dominowały inne priorytety, które skwapliwie przedkładali
naszym przywódcom państwa albo agenci wpływu państw sąsiednich lub też
rodzimi lewacy i ignoranci strategiczni, a często wręcz absolwenci zagranicznych uczelni wojskowych i cywilnych (w których to uczelniach nie uczy się,
jak budować obronność państwa narodowego, średniej wielkości, w oparciu o
środki właściwe do obrony państwa). Stąd też od wieków uciekamy się do podczepiania się pod innych, silniejszych – w ramach sojuszy – ponieważ wierzymy, że oni zagwarantują nam spokojną egzystencję w ramach solidarności międzynarodowej lub jakiejś niepojętej altruistycznej działalności. Zapomina się
przy tym, że za godziwą i bezpieczną egzystencję trzeba płacić, i czyni się to
albo solidną daniną (na zasadach eksploatacji zniewolonego) wobec silniejszego sojusznika, albo aktywnością na rzecz własnej państwowości w postaci podatków i osobistej dyspozycyjności w interesie obrony terytorium narodowego.
19

J . No wa k -J e zio r a ńs k i , Polska z bliska, Kraków 2003, s. 246.
J . No wa k -J ezio r a ń s ki, B . C zaj ko ws k a , Między Polską a światem, „Trybuna”,
20.01.1999, nr 15.
21
J . No wa k -J e zio r a ńs k i , op. cit., s. 135.
20
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Trzeciej możliwości nie ma, chociaż liczą na nią naiwni, dotknięci analfabetyzmem strategicznym, ignoranci oraz agentura obcych służb funkcjonująca – jak
należy domniemywać – w Polsce.
O tym, jak należy postrzegać sojuszniczą stronę w funkcjonowaniu państwa pisał w kontekście historycznym Józef Piłsudski, który krytycznie postrzegał związki międzynarodowe z udziałem słabej Polski. Stwierdzał on, że
Szukano protektorów utytułowanych: wielką protektorką Polski była Katarzyna
II, wielkim „przyjacielem” Polski był również Fryderyk Wielki w sąsiednich Prusach i wreszcie trzecią protektorką Polski była Maria Teresa. Przy takich protekcjach, sądzę, nawet wysoka protekcja Boska pomóc by nam nie zdołała (...). I
wtedy jednym z na pierwszym miejscu stawianych warunków było nie co innego,
jak rozbrojenie Polski, zmniejszenie jej siły wojskowej, albowiem ten lub inny
protektor – sąsiad miał przecież więcej wojska niż Polska. Z chwilą zaś, gdy się
ma protektora, po co wydawać pieniądze na wojsko, wystarczy ta wielka protekcja22. Skutkiem tamtego rozbrajania Polski była niewola przez 123 lata.
Ostatnimi laty też przeżywamy systematyczne rozbrajanie Polski. W 2008
r. dopuszczono się rozwiązania Wojsk Obrony Terytorialnej i zawieszono powszechne przeszkolenie wojskowe obywateli, stanowiących podstawę obrony
narodowej RP. Czynił to swój – bo premier rządu RP – i to w okresie, kiedy
największy sojusznik, jakim są Stany Zjednoczone, apelował do Europejczyków, aby zwiększali nakłady na obronność, ponieważ USA ponoszą 75% kosztów funkcjonowania NATO w sytuacji, kiedy Sojusz zwiększa się o dalsze
państwa europejskie. I jest to o tyle niezrozumiałe dla partnerów zza Atlantyku,
że w okresie, kiedy „nowe” państwa europejskie jeszcze nie wchodziły w struktury Sojuszu, to podział kosztów między Amerykanów i Europejczyków miał
charakter zrównoważony – i wynosił po 50%.
W powyższym kontekście warto wiedzieć, że obecnie w krajach demokratycznych ubolewa się zwykle nad wydatkami na zbrojenia, gdyż koliduje one z
budżetem świadczeń społecznych. Istnieje tendencja do zapominania, że najważniejszym świadczeniem społecznym rządu wobec społeczeństwa jest zachowanie mu życia i wolności23.
Wojska Obrony Terytorialnej
Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) mają długą tradycję funkcjonowania
w sztuce wojennej, gdyż ich walory przez tysiąclecia wykorzystywała większość państw do obrony miast, twierdz, strategicznych przełęczy, ciaśnin, terenów przygranicznych i innych ważnych elementów struktury obronnej, którą
można było zabezpieczać siłami lokalnie tworzonych formacji zbrojnych formowanych w trybie powszechnym przez miejscową ludność, czy też w postaci
działań nieregularnych formacji terytorialnych. Czyniono tak, ponieważ zda22
23

J . P iłs ud s k i , Rok 1863, Warszawa 1989, s. 200.
J . Sle s so r , Strategia Zachodu, Warszawa 1958, s. 90.
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wano sobie sprawę, że obrona państwa to zbiorowy wysiłek społeczeństwa, a
nie jedynie działanie zawodowych struktur wojsk operacyjnych lub wewnętrznych (albo nawet rezerwowych) – z reguły najlepiej wyposażonych. Ci, co w
swojej niepojętej strategicznie ułomności tego zaniechali, popadali w niewolę
wskutek pierwszej bitwy przegranej przez „reprezentujące” ich operacyjne wojska zawodowe lub też po skalkulowaniu swoich wątłych sił operacyjnych poddawali się lub nie przystępowali do walki.
Stąd kanony sztuki wojennej wskazują, że w kontekście wojny trzeba być
silnym w ogóle, nie zaś jedynie na jakąś okoliczność, ponieważ to drugie podejście prowadzi wprost do utraty niepodległości. I nie tylko dlatego, że jest się
nagle słabym (bo fatycznie jest się słabym w ogóle), lecz wskutek naiwności
liczącej na jakąś sojuszniczą pomoc, tolerującą własną słabość obronną i karygodne zaniechania w tym względzie.
W oparciu o treści sztuki wojennej można przyjąć, że słabszym sojusznikiem zawsze się dzielono, a jedynie silnemu sprzyjano i wspierano go, ponieważ liczono iż on osiągając sukces, weźmie te wsparcie pod uwagę. Wkrótce
też okazywało się, że rachuby słabych były jedynie czczym oczekiwaniem
(Polska 1939 i 1944, Ukraina 2014), ponieważ nawet zwycięski sojusznik wiedział, że bycie słabym to żaden argument w rozdawaniu kart – nawet we własnej sprawie.
Dla państw średnich wielkością i małych, WOT funkcjonujące w ramach systemu Obrony Terytorialnej (w innych wypadku ich nie ma) są podstawą siłą
obronną państwa (szczególnie w tych krajach, które sąsiadują z mocarstwami prowadzącymi aktywną politykę zagraniczną z wykorzystaniem własnej potęgi militarnej). Stąd ważne jest, aby mieć świadomość tego, że przestępstwem jest (...) nie
przygotować się do wojny – jak przyjmował Sun Tsu. Dodawał też, że przygotowanie się na wszystkie ewentualności jest powodem do dumy. Obrona Terytorialna, której elementem militarnym są wojska OT, będąc powszechną organizacją
wojskową społeczeństwa, jako jedyna spośród komponentów sił zbrojnych,
daje sposobność przygotowania się na wszelkie ewentualności. Nie dają takiej
gwarancji ani wojska operacyjne, ani wojska wewnętrzne, ani nawet sojusze!
Sun Tzu wskazywał też i na to, że sprawą najwyższej wagi w wojnie jest
rozbicie strategii wroga, więc budując właściwy system Obrony Terytorialnej,
można zniweczyć strategię agresji potencjalnego najeźdźcy. Nie stanie się on
bowiem wtedy najeźdźcą, ponieważ podczas agresji nie osiągnie zarówno celów politycznych, jak i militarnych – po prostu na silnego się nie napada. Jedynie słabość militarna prowokuje, zachęca wręcz sąsiadów do agresji.
Działania nieregularne
W kontekście działań nieregularnych, jakie w masowej skali przypisane są
Wojskom Obrony Terytorialnej, warto mieć świadomość tego, że są one najpotężniejszym środkiem, jaki był i jest w posiadaniu podejmujących walkę prze-
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ciw największym i najsilniejszym siłą zbrojną we wszystkich cywilizacjach.
Bowiem w rękach małych i średnich państw oraz narodów są niemal jedynym
dostępnym przedsięwzięciem na rzecz skutecznej obrony niepodległości przed
dominacją militarną imperiów (hegemonów politycznych), dążących do zniewolenia lub podporządkowywania sobie innych. Działania te swoją rosnącą
potęgę udowodniły szczególnie w XX w. Doświadczenie zebrane z pól bitewnych w minionego stulecia wskazuje, że kalkulacyjny stosunek sił pomiędzy
wojskami OT w warunkach prowadzenia przez nie działań nieregularnych a
wojskami operacyjnymi przeciwnika wynosi24:
 teoretyczny – 1:32;
 w terenie płaskim o średnim pokryciu roślinnością, bez wyraźnej przewagi wojsk operacyjnych w środkach walki – 1:30;
 w dżungli i wysokich górach – 1:40;
 w mieście okrążonym (bez pomocy z zewnątrz) przy zdecydowanej
przewadze wojsk operacyjnych w artylerii i lotnictwie przeciwnika –
1:46-1:52;
 w terenie o małym stopniu pokrycia roślinnością i dużej przewadze
technicznej wojsk operacyjnych przeciwnika – 1:17;
 "pobieżnie" – bez przywiązywania się do warunków – przy zdecydowanej przewadze technicznej wojsk operacyjnych – powyżej 1:10;
 średni „europejski” – 1:20.
Z powyższego wynika, że chcąc prowadzić skuteczne działania wojskami
regularnymi przeciw siłom prowadzącym dziania nieregularne w obronie (co
jest domeną wojsk OT) potrzeba ogromnej przewagi, na którą nie stać nawet
państw imperialnych i mocarstwowych, stąd działania te są użyteczne bojowo.
A także konieczne do wykorzystania w obronie terytorium narodowego w Polsce – czego w polskiej doktrynie obronnej wciąż nie ma od zakończenia II wojny światowej, (od czasów Polskiego Państwa Podziemnego).
Założenia powyższe wychodzą naprzeciw stwierdzeniom Clausewitza, że
obrona jest silniejszą formą prowadzenia wojny i przewaga obrony [dobrze
pojętej – R.J.] jest bardzo duża – o wiele większa niż się to na pierwszy rzut oka
wydaje; pomoc okazywana przez teatr wojenny jest oczywiście po stronie
obrońcy; armia nacierająca zaczynając kampanię odrywa się od swego teatru
wojennego i osłabia się przez to (…)25.
Amerykanie twierdzą, że wciąż stajemy przed dużymi trudnościami, związanymi z nieregularnym prowadzeniem wojny, ponieważ istota tych konfliktów
dąży do zaprzeczenia technologicznym przewagom naszych sił przyszłości. (...)
Jomini doszedł do wniosku, że istnieje wyjątek od jedynej zasady zmasowanej
akcji ofensywnej na rozstrzygający punkt. Podkreślał fakt, iż kiedy napotkamy
‘wojny domowe, religijne lub narodowe’ bezcelowo jest koncentrować oddzia24
25

R. J a k ub cza k , Wojska…, s. 450-460.
C. C la u se wi t z, op. cit., s. 17, 18, 432.
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ły, skoro nie ma jednego rozstrzygającego punktu do zaatakowania – wróg jawi
się najeźdźcy jako wszechobecny. (...) Jomini jednakże nie zdołał pokazać żadnych zasad radzenia sobie z takim rodzajem nieregularnych działań wojennych26.
Wydaje się, że zasad takich nie wskaże – póki co – nikt, ponieważ wielcy
siłą militarną zawsze szukali miejsca, które ubezwłasnowolnione lub zniszczone wskutek posianej przez nich przewagi wojsk operacyjnych rozstrzygnie o
powodzeniu dalszego ich panowania – dominacji militarnej na rzecz politycznej. Ich pycha i dyletanctwo wojskowe trwoniły ogromne sumy środków finansowych i miliony istnień ludzkich na osiągniecie tego, co jest nieosiągalne przy
tak prymitywnym postrzeganiu problemów wojny. Otóż nie brali oni pod uwagę – i nadal nie biorą (wzgardzając tym wszystkim, co "nieoperacyjne" w
obronności i takimi metodami, które nie dadzą się sformalizować sztywnymi
zapisami regulaminów) – podstawy własnej ułomności, wynikającej z tego, że
inne reguły decydują o powodzeniu w walce prowadzonej z wykorzystaniem
działań regularnych, a inne w wyzyskaniem działań nieregularnych. Wiedza
stąd płynąca wskazuje, jakie siły należy przygotowywać do prowadzenia agresji, a jakie do obrony państwa – w kontekście tego, czym militarnie dysponuje
potencjalny przeciwnik i jakimi metodami to wykorzystuje. Bardziej oświeceni
dowódcy wojsk operacyjnych, którzy mienią się głównymi doradcami polityków w spawach obronności, wiedzą, że nie ma sposobu na podbicie państwa,
które właściwie zorganizuje się do obrony – niezależnie od tego, jaką przewagą
dysponuje agresor w środkach walki.
Całe niezrozumienie możliwości osiągania nieograniczonych sukcesów
militarnych z wykorzystaniem najnowszych technologii wynika z niezrozumienia istoty działań nieregularnych i ich znaczenia w obronie państwa. Stąd rodzą
się frustracje wydawałoby się poważnych ludzi. Odpowiedzi na pytania, które
współczesna amerykańska myśl wojskowa usiłuje znaleźć w teorii głoszonej
przez Jomini'ego – co do skutecznego działania wojsk operacyjnych na każdą
okoliczność – nie należy szukać w szablonowym (sztampowym) działaniu
wojsk operacyjnych, lecz także działaniach innych niż regularne, w tym również prowadzonych kompleksowo przez siły inne niż wojska operacyjne. Widać
to tak wyraźnie w wojnie hybrydowej, gdzie o sukcesie militarnym decydują
jednak siły specjalne i wojska powietrzno-desantowe prowadzące właśnie działania nieregularne.
Teoria sztuki wojennej dysponuje wiedzą niemal na każdą okoliczność.
Trzeba jedynie chcieć ją wnikliwie poznać, zaś to, czego nie był w stanie rozwiązać Jomini – postrzegany przez pryzmat działań wojsk operacyjnych (skoncentrowane uderzenie w najważniejszy militarnie punkt) – zawiera się w działaniach nieregularnych prowadzonych powszechnie (w masowej skali), gdyż
działania te odnoszą się także do wojen domowych, religijnych lub właśnie
hybrydowych, kiedy to wojska operacyjne są najmniej użyteczne – jeśli przed26

D. W . S hi n , Future War: Back to Basics, "Military Review", 09.10.1999.
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tem nie dokonają zamachu stanu. Bowiem w sytuacji, kiedy jakieś działania są
uciążliwe dla tych, którzy dysponują ogromną przewagą militarną i prowadzą
agresję, a w obronie można wykorzystać o wiele tańsze przedsięwzięcia z powszechnym udziałem społeczeństwa – państwo zakładające jedynie obronę
własnej suwerenności powinno je wyzyskać. Taką sposobność stwarzają wojska obrony terytorialnej.
Kazimierz Wielki
Czy to, na co wskazuje Clausewitz (środki właściwe) jest nowością w polskiej sztuce wojennej? Otóż w dużym stopniu - nie! Organizacja militarna państwa polskiego za Kazimierza Wielkiego oparta na systemie chorągwianym
(powiatowym) – chorągwie, które były jednostkami organizacyjno-taktycznymi
(rodowe, ziemskie) dowodzone były przez starostów. Chorągwie tworzyli pomniejsi rycerze, władycy, wójtowie miast, sołtysi wiejscy z danej ziemi (terytorium administrowanego) – czyli wszyscy tamtejsi wolni „obywatele”. Chorągwie zbierały się w większe grupy pod dowództwem kasztelanów i były odprowadzane do rejonów koncentracji, gdzie dowództwo obejmował wojewoda,
a następnie już tylko król. Mniejszą jednostką od chorągwi był poczet rycerski
(kopia), który był niepodzielny (składali się nań: rycerz, giermek i kilku pachołków pieszych i konnych)27. Swoistym odzwierciedleniem tamtego rozwiązania jest funkcjonowanie Gwardii Narodowej USA i wielu innych struktur
wojsk terytorialnych (ale nie wojsk OT) w innych państwach.
Za Kazimierza Wielkiego szlachta i sołtysi musieli wraz ze swoją kopią
stawać na wezwanie chorągwi terytorialnych (powiatowych). Obowiązek wojskowy dotyczył wszystkich posiadaczy ziemskich (oprócz duchowieństwa)
oraz sołtysów i wójtów. Omówione rozwiązania miały na względzie to, o czym
mówił Sun Tzu:
 przygotowanie się na wszystkie ewentualności jest powodem do dumy;
 polegać raczej na swej gotowości obrony, nie skupiać się na przewidywaniu jego ataku, tylko uczynić siebie niezwyciężonym28;
 jeśli jesteś w stanie utrzymać wszystkie ważne strategiczne punkty (...)
możesz nie obawiać się, że wróg wkroczy – były to wtedy miasta i
twierdze oraz obszary i linie ufortyfikowane.
Za Kazimierza Wielkiego wybudowano 53 zamki, 27 murowanych fortyfikacji miejskich oraz liczne „obszary ufortyfikowane” i „linie ufortyfikowane” –
czyli dokonano swoistego operacyjnego przygotowania terytorium do obrony.
W sumie liczba nowych punktów oporu, składających się niejednokrotnie z mia27

Por. J . Siko rs k i , Zarys historii wojskowości powszechnej do końca wieku XIX, Warszawa 1975, s. 212.
28
Wojenna doktryna radzi... polegać raczej na swojej gotowości obrony, nie skupiać się na
przewidywaniu jego ataku, tylko uczynić siebie niezwyciężonym, vide: S u n T zu , op. cit., s.
93.
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sta i zamku, a nawet miasta i dwóch zamków wyniosła nie mniej niż 77. Razem
z dawniejszymi fortyfikacjami tworzyły one celowo rozmieszczone linie i strefy
obronne29.
Na te właśnie elementy obrony terytorium (ówczesne środki właściwe do
obrony państwa), kilka wieków później, wskazywał Clausewitz. Obwarowane
miasta, wzniesione zamki, ufortyfikowane strefy, ufortyfikowane linie oraz
terytorialny (powiatowy) system tworzenia armii i do tego powszechny (ziemski) obowiązek tworzenia obrony państwa nie pozwalały, aby Polskę traktować,
jak bezbronny step30, co wytykał późniejszemu przywództwu państwa polskiego Clausewitz. Teoretyk wojskowości pisał o czasach, kiedy system stworzony
przez Kazimierza Wielkiego już zlikwidowano, zastępując go ówczesnymi
zawodowymi wojskami operacyjnymi, które słabo opłacano i systematycznie
zmniejszano, a nawet zastępowano je najętymi do obrony państwa armiami
Szwecji, Saksonii czy Rosji.
Twierdze, rejony kluczowe
(przygotowanie terytorium do obrony)
Carl von Clausewitz wprowadził pojęcie „klucza” państwa, stwierdzając,
że jeśli istnieje taki obszar, bez którego posiadania nie można odważyć się na
wtargnięcie do kraju nieprzyjacielskiego, to słusznie nazwiemy go kluczem tego
kraju (...). Za klucz kraju zaczęli uważać punkty, które rozstrzygają o posiadaniu całości. Współcześnie miasta, ze stolicą każdego państwa na czele, są „rejonami kluczowymi” w ich obronie i od skutecznej obrony tychże miast zależy
zazwyczaj obrona całego państwa. Stąd obecnie obrona miast w strategii obrony państwa, zajmuje „pozycję kluczową” – decydującą o jej skuteczności zarówno w aspekcie odstraszania, zniechęcania, odstręczania potencjalnych agresorów, jak i odparcia ewentualnego uderzenia. W odniesieniu do miast Sun Tzu
przyjmował, że najgorszą strategią jest atak na miasta31 i dodawał, iż jeśli jesteś w stanie utrzymać wszystkie ważne strategiczne punkty (...) możesz nie
obawiać się, że wróg wkroczy32.
Mając na względzie fakt, że Polsce jest konieczność zbudowania 380 powiatowych batalionów OT, gdzie funkcjonowałoby 273 600 żołnierzy Wojsk
OT – wykorzystujących 52 820 (139 x 380) żołnierzy kadry, trzeba mieć na
względzie także konieczność obrony 919 miast, z których tylko około połowa
jest siedzibami władz powiatowych i w ten sposób musi być wzięta (statystycznie) pod uwagę w niniejszych kalkulacjach. Pozostałe, niekiedy niewielkie, ale
29

System obronny Polski za Kazimierza Wielkiego,
<http://www.piastowie.kei.pl/piast2/mapy/17o.htm>, (12.11.2016).
30
Polska, jako bezbronny step (…) droga publiczna, po której stale grasowały obce wojska,
por. C. Cl a u se wi t z , op. cit., s. 450.
31
S u n T zu, op. cit., s. 37.
32
Ibidem, s. 65.
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też o charakterze „milionowych” aglomeracji (warszawska, śląska), także potrzebują ochrony i obrony w ramach systemu OT, czego nie uwzględniono w
rozważaniach niniejszej publikacji (ani też w przyjętej przez Sejm „budowie
wojsk OT”). W zamian za to, skupiono się głównie na militarnym panowaniu
nad terytorium przy pomocy lokalnych wojsk OT w kontekście nowej jakości
na polu walki, jaką jest wojna w wymiarze hybrydowym. Jednak uwzględnianie
miast w strukturze obrony państwa jest bezwzględnie konieczne i nie można
tego uczynić bardziej zręcznie, niż z wykorzystaniem wojsk OT, ponieważ w
miastach polskich znajduje się około 90% zasobów narodowych środków trwałych (zawsze tak było, że wszystko, co ważne i cenne, gromadzono w twierdzach budowanych na zasadach skupisk miejskich) i ponad połowa mieszkańców Polski oraz wszystkie ważniejsze centra administracji, ośrodki badawcze i
kultury, a w ich pobliżu także składy surowców strategicznych. Są one ponadto,
centrami/skrzyżowaniami/szlakami komunikacyjnymi nie tylko dróg samochodowych, ale i kolejowych, lotniczych oraz wodnych. Poza tym z punku widzenia strategicznego są także ważnymi urbanistycznie obiektami o charakterze
„fortecznym” i przez to należy mieć je na względzie, ponieważ ich obrona
szczególnie osłabia agresję, i jest priorytetowo użyteczna operacyjne. Miasta są
„strategicznymi punktami” – jak wykazują współczesne wojny, gdzie je prowadzono (Grozny, Bagdad, Trypolis) i o które prowadzi się (Donieck, Mosul,
Aleppo) najkrwawsze starcia zbrojne.
W kontekście powyższego, do rangi ogromnego problemu urasta obrona
miast siłami wojsk OT, gdyż wojska operacyjne w ich obronie trącą najważniejsze atuty – uderzenie i manewr. Miast należy bronić, ponieważ niebronione,
zostaną zajęte i splądrowane, a następnie staną się bazą bytowania sił militarnych agresora, który będzie się w nich zręcznie bronił przed atakami „miejscowych” – wykorzystując forteczność zabudowy miejskiej i rozbudowaną infrastrukturę życiowej egzystencji. Jeśliby wziąć pod uwagę potrzeby w tym
względzie to, że każde z miast powyżej 20 tys. mieszkańców33 powinno być
bronione, to na tę okoliczność należy przygotować przynajmniej dalszych
310 90034 żołnierzy wojsk OT, co w połączeniu z tym do działań nieregularnych (panowania nad terytorium) daje wielkość ponad 584 tys. Zatem już z
tego prostego wyliczenia wynika, że wojska obrony terytorialnej powinny

33

Miasto o wielkości przynajmniej 30 km2, zamieszkałe przez co najmniej 20 000 mieszkańców posiada parametry przestrzenne i infrastrukturę umożliwiające samodzielne tworzenie
punktów oporu (z elementami fortyfikacji), dzięki którym można skutecznie osłabiać wpływ
oddziaływania artylerii i broni pancernej przeciwnika, a jego uderzenie pojazdami pancernymi i zmechanizowanymi staje się mało skuteczne ... (co powoduje ogromne straty wśród
szturmujących wojsk). Tym samym jest dogodne do organizowania w nim obrony z wykorzystaniem lokalnych wojsk terytorialnych. Por. R. J ak u b cza k , Wybrane problemy restrukturyzacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, „Myśl Wojskowa”, 1992, nr 1, s.
133.
34
R. J a k ub cza k , Wojska…, s. 558 (zał. 53).
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funkcjonować w trybie powszechnego obowiązku obrony (na co wskazuje art.
85 Konstytucji RP), a nie na zasadach kupowania aktywności obywatelskiej.
Działania przeciwhybrydowe Wojsk Obrony Terytorialnej
Współczesne działania hybrydowe prowadzone poza prawnym wymiarem
wojny składają się z synergicznego połączenia działań nieregularnych sił militarnych, silnie wspieranych nowoczesną technologią najnowszej generacji
środków rozpoznania pola walki oraz agenturą agresora oraz oddziaływaniem
medialnym i szantażem gospodarczym, co w konsekwencji doprowadza do
osiągnięcia celów wojny bez jej formalnego wypowiedzenia i prowadzenia
silami wojsk operacyjnych. W prowadzeniu działań hybrydowych chodzi o
zapanowanie nad terytorium napadniętego i stworzenie tam władz spełniających oczekiwania agresora, zarówno z włączeniem tego terytorium w skład
państwa agresora (Ukraina-Rosja, 2014), jak i bez takiego włączania (rewolucja
arabska/arabska wiosna ludów/arabskie przebudzenie, 2010-2013), ale ze stworzeniem z napadniętego terytorium posłusznego „sojusznika”, wygodnego politycznie dla agresora. Działania hybrydowe mają trzyetapowy charakter – przygotowanie, przeprowadzenie z udziałem struktur militarnych 35 oraz „ustabilizowania” (militarne i administracyjne) zajętego (poddanego wpływom) terytorium. Decydującym pośród nich jest ich przeprowadzenie z wykorzystaniem
elementu militarnego, czyli sił specjalnych, wojsk powietrzno-desantowych,
lotnictwa, uderzenia rakietowego agresora wykorzystującego celowo zdestabilizowaną sytuację państwa poddanego oddziaływaniom wojny hybrydowej.
Jako, że celem zasadniczym działań hybrydowych jest panowanie (tylko polityczne lub chwilowo militarne albo wręcz administracyjne) nad terytorium zaatakowanego, stąd przygotowania do jego obrony w maksymalnie rozległej formie militarnej jest właściwym przedsięwzięciem wysoce przeciwdziałającym
skuteczności takich działań. Stąd też jedynie wojska OT są w stanie, w pierwszym rzędzie, przygotowywać terytorium do obrony przed militarnym etapem
działań hybrydowych potencjalnego agresora, ze względu na to, że są wszędzie
i można je postawić w gotowość bojową w ciągu kilku godzin. Są przez to skuteczne w prowadzeniu działań przeciwdywersyjnych wobec sił specjalnych
agresora, a przez to uniemożliwić mogą zajęcie na trwale przez jego siły militarne jakiejkolwiek części terytorium.
35

W sferze militarnej działania te prowadzi głównie lekka piechota – przerzucana drogą
morską, powietrzną i lądową – oraz siły specjalne (nie tylko wojskowe). Przy ich pomocy
osiąga się cele polityczne, zazwyczaj osiągane przy pomocy „klasycznej” walki zbrojnej.
Są to przedsięwzięcia obejmujące swoim zakresem: wyspecyfikowane oddziaływanie ekonomiczne, (na co mało zwraca się uwagę, szczególnie w wojsku); wysublimowane naciski
społeczne (w czym często biorą udział nawet miejscowe media); „kwalifikowaną” partyzantkę (organizowaną przez siły zewnętrzne); sabotaż; dywersję; akty terroru; zasadzki;
wypady; napady; mylenie; zastraszanie; wymuszanie; elementy walki informacyjnej (propaganda, dezinformacja); ataki w cyberprzestrzeni.
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W wypadku Polski koniecznością jest budowanie wojsk OT m.in. także jako sił zdolnych do przeciwdziałania militarnym działaniom hybrydowym potencjalnego agresora. Na tę okoliczność mogą to czynić te same struktury wojsk
OT, które przewidywane są do działań nieregularnych. Ponadto, aby wojska te
były skuteczne w działaniu, powinny funkcjonować w systemie obrony terytorialnej, gdzie byłyby terytorialne organy dowodzenia (powiatowe, wojewódzkie
i centralny), który to system musi być ścisłe powiązany (w zakresie kierowania)
z administracją państwa – od gminy, poprzez powiat, województwo, aż do ministerstwa. Zaś jego elementem powinien być także terytorialny system rozpoznania, który obejmuje swoją kompetencją m.in. współdziałanie na rzecz obrony terytorialnej z: Policją, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, strażami leśnymi, wodnymi, gminnymi, agencjami transportu oraz innymi podmiotami, zajmującymi się bezpieczeństwem przedsiębiorstwami i instytucjami, a
także organami państwa oraz organizacjami proobronnymi, szkolnictwem klas
„mundurowych” młodzieży i stowarzyszeń akademickich.
Działania hybrydowe agresora w sferze militarnej, to działania nieregularne jego lekkiej piechoty (wojsk powietrzno-desantowych i specjalnych), wsparte technologią i oddziaływaniem innych środków agresji na terytorium obrońcy,
gdzie małymi grupami (formacjami lekkiej piechoty) może on silnie destabilizować wojska operacyjne atakowanego i siły bezpieczeństwa państwa oraz
infrastrukturę obronną i administrację napadniętego na jego własnym terytorium. Skutkiem takiego postępowania na Ukrainie jest utrata części terytorium
tego państwa, gdzie zawodowe wojska operacyjne nie były w stanie przeciwstawić się militarnym działaniom hybrydowym Rosji, prowadzonym z wykorzystaniem „zielonych ludzików” (wojsk specjalnych Federacji Rosyjskiej). W
dwóch zajętych przez Rosję obwodach wschodniej Ukrainy operują dwa korpusy armijne Rosji, których stan osobowy liczy ponad 34 tys. żołnierzy, z czego
2/3 pochodzi wprost z Rosji (są żołnierzami zawodowymi lub na kontrakcie),
zaś pozostali to „miejscowi”. Dysonują oni niemal 500 czołgami i prawie tysiącem transporterów opancerzonych36.
W kontekście tego, czego doświadczyła Ukraina i kraje arabskie, gdzie w
obu przypadkach brak było panowania militarnego nad terytorium przy pomocy
lokalnych struktur wojsk obrony terytorialnej (stawiano tam głównie na obronę
przy pomocy zawodowych wojsk operacyjnych), obecnie Ukraińcy budują intensywnie formacje terytorialne na wzór wojsk obrony terytorialnej. Podobnie
tworzą takie formacje – w ramach utrzymania zajętego przez Rosję terytorium
ukraińskiego – miejscowe władze okupacyjne dwóch zajętych przez agresora
obwodów ukraińskich, przez co Rosjanie spełniają tam wymóg panowania mili36

Na bazie wystąpienia gen. dyw. prof. dr. Oleksandra Levchenko, Komendanta Żytomierskiego Instytutu Inżynieryjno-Technologicznego (w ramach Międzynarodowej Konferencji
Naukowej „Wojna hybrydowa na Ukrainie. Wnioski i rekomendacje dla Europy i świata”,
Piotrków Trybunalski, 23-24 listopada 2016 r.).
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tarnego na zajętym terytorium przy pomocy miejscowych formacji obrony terytorialnej.
Jedynym sposobem na osłabienie skuteczności agresorów prowadzących
działania hybrydowe jest właściwie rozwinięty system obrony terytorialnej,
gdyż formacje wojsk OT mogą być powszechnie rozmieszczone na poziomie
lokalnym i funkcjonować strategicznie na zasadach typowych dla jednolitego
dowodzenia z zachowaniem dużej dozy autonomii na poziomie lokalnym. Jednak formacje takie w żadnym stopniu nie mogą być powiązane, a już na pewno
podporządkowane, ze strukturami dowodzenia wojsk operacyjnych! I w kontekście zarówno działań nieregularnych, a także przeciwhybrydowych, nie powinny być rodzajem sił zbrojnych, lecz równorzędnym dla komponentu operacyjnego (czyli wszystkich rodzajów sił zbrojnych) komponentem terytorialnym
– przecież znacznie większym (bo liczonym w setkach tysięcy obywateli), choć
wysoce „skadrowanym” na czas pokoju, ale nieustanie doskonalącym swoją
gotowość bojową. Ich rozwinięte i powszechne struktury uniemożliwią agresorowi panowanie nad „podbijanym zbrojnie” terytorium i nie tylko poprzez działania nieregularne, ale przede wszystkim zorganizowaną aktywność obronną
przygotowanej do obrony ludności oraz właściwą infrastrukturę ochonnoobronną. A jest to ważny czynnik odstraszanie nie tylko w dotychczasowej,
klasycznej formie prowadzenia wojny, lecz przede wszystkim na okoliczność
działań hybrydowych agresora.
W walce z prowadzącymi działania hybrydowe w sferze militarnej, którzy
kierują się procedurami dywersyjnymi, chcąc efektywnie prowadzić przedsięwzięcia obronne strukturami wojsk operacyjnych lub wewnętrznych, należy się
liczyć z odpowiednim nasyceniem sił, które w ogólności powinno (...) wynosić
60-80 żołnierzy na 100 km2 a w rejonie głównego wysiłku (...) może być konieczne 2-3 razy większe. Zaś stosunek sił (...) powinien osiągnąć skalę rzędu
co najmniej – 1:1037, to znaczy przynajmniej dziesięciu żołnierzy przeciwko
jednemu, prowadzącemu działania dywersyjne w ramach działań hybrydowych.
Prowadząc działania przeciwdywersyjne na rzecz działań przeciwhybrydowych w rejonie odpowiedzialności batalionu OT, nasycenie siłami własnymi
batalionu na rzecz zwalczania dywersji zawierać się będzie w granicach, przy
klasycznym podejmowaniu działań38:
 dla batalionu OT – 95-140 żołnierzy/100 km2;
 dla kompani OT – 80-120 żołnierzy/100 km2.
Stąd stosunek sił względem dywersantów w tej sytuacji może przybrać następujące wartości (liczba większa wskazuje na potrzeby własne, przeciw jednemu podejmującemu się dywersji)39:
 dla bOT – 1:20-1:30;
37

Por. D. Kub aj e ws k i , Bojowe działania przeciwdywersyjne - właściwości taktyki, organizacji i prowadzenia działań, "Zeszyty Naukowe" ASG WP, 1976, nr 2, s. 289, 230.
38
Por. R. J a k ub cz a k , Wojska…, s. 456.
39
Ibidem.
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 dla kompani OT – 1:16-1:23.
Jednak wtedy, kiedy struktury wojsk OT przejdą do zwalczania dywersji
taktyką właściwą dla działań nieregularnych (taktyką Wojsk Specjalnych), wielkości te zmaleją około 30-krotnie. Stąd statystycznie do zwalczenia jednego
dywersanta wystarczyć może jeden żołnierz wojsk OT znający taktykę działań
nieregularnych, a już dwóch, czy też trzech (sekcja OT), zagwarantuje oczekiwany sukces – czyli obezwładnienie (wyeliminowanie) dywersanta.
Rozpiętość powyższych danych wynika z taktycznych możliwości manewrowych, co do koncentracji i rozpraszania wysiłku, oraz umiejętności tropienia
dywersantów, które to „przymioty” przystoją znającym działania nieregularne i
własny teren – tj. wojskom OT. Powyższe dane wykazują, że najlepsze warunki
do podejmowania skutecznej walki z dywersantami posiada kompania OT. Im
mniejsza struktura organizacyjna, tym parametry (nasycenie siłami i stosunek
sił) porównawcze do walki z dywersją przy pomocy taktyki Wojsk Specjalnych
są korzystniejsze.
***
Konkludując, należy podkreślić, że mówiąc o Wojskach Obrony Terytorialnej w Polsce, należy mieć na względzie i to, że jako powszechna formacja
militarna powinny:
 funkcjonować w systemie obrony terytorialnej, gdzie znajdować się
powinny do kierowania nimi terytorialne organy dowodzenia (powiatowe, wojewódzkie i centralny) oraz terytorialny system rozpoznania;
 posiadać podstawowy moduł bojowy OT wielkości batalionu na poziomie powiatowym;
 być zdolne od ochrony i obrony infrastruktury lokalnej oraz ludności i
jej zasobów w ich stałych rejonach odpowiedzialności;
 być formacją o niskim uzawodowieniu (do 1,5%) i w oparciu o kadrę i
rezerwistów rekrutującą się z miejscowości oddalonych nie dalej niż 20
km od miasta powiatowego;
 posiadać broń w domu, aby być w stanie podjąć się zadania bojowego
w ciągu 2-4 godzin.
Wymogi takie przypisane są tym wojskom, ponieważ – jak twierdzi Niccolò Machiavelli – oddziały własne to oddziały zbrojne, które rekrutują się z
własnych poddanych lub obywateli. Nie ma wierniejszych, prawdziwszych i
lepszych od nich żołnierzy. Tylko oni posiadają niezbędnego patriotycznego
ducha walki i to oni, a nie pieniądze, są nerwem wojny. Dlatego każda dobrze
zorganizowana wspólnota rozporządza własnymi siłami zbrojnymi40.

40

N. Ma c hi a vel li , Książę, Warszawa 1999, s. 56.
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Jerzy Kajetanowicz
Polska
KONCEPCJE I PLANY ROZWOJU WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ W POLSCE PO 1945 ROKU
(PLANS AND CONCEPTS OF THE TERRITORIAL DEFENCE FORCES
DEVELOPMENT IN POLAND AFTER 1945)
Streszczenie:
Utworzenie wojsk obrony terytorialnej w Polsce było w okresie powojennym
przedmiotem częstych rozważań i analiz. Wynikało to z wnikliwej oceny sytuacji
polityczno-militarnej w świecie i związanych z nią potencjalnych zagrożeń dla
bezpieczeństwa państwa, a także analizy doświadczeń II wojny światowej, podczas której terytoria uczestniczących w niej państw były obiektem licznych ataków ze strony lotnictwa oraz jednostek specjalnych prowadzących działania
dywersyjne i organizujących ruch oporu na tyłach przeciwnika. Koncepcje i
plany rozwoju tego typu wojsk miały różnorodny charakter i ukierunkowane
były głównie na maksymalne zaangażowanie całego społeczeństwa do działań o
charakterze obronnym. Ich stopniowa ewolucja związana była głównie z pojawieniem się nowych rodzajów zagrożeń terytorium kraju wynikających z dynamicznego rozwoju środków napadu powietrznego, w tym zwłaszcza broni rakietowo-jądrowej i bojowych samolotów odrzutowych, intensywnej rozbudowy flot
wojennych państw sojuszu NATO oraz wojsk specjalnych przygotowywanych
do prowadzenia działań na głębokich tyłach przeciwnika. Dodatkowym czynnikiem były doświadczenia z konfliktów lokalnych, jak wojna w Korei, wojny na
Bliskim Wschodzie, czy wojna wietnamska, które pokazywały praktyczne zastosowanie nowych metod walki i nowoczesnych technologii wojennych.
Summary:
Creation of the Territorial Defence Forces in the post-war Poland was a matter
of military and political analysis. The need of its implementation was a result of
the political-military Cold War era situation and potential threats. World War
II had shown how the states may be vulnerable for the aerial attacks, subversion and sabotage. Conceptions and plans of the Territorial Defence Forces
development aimed on maximal engagement of whole society into the Polish
defence system. Its evolution was related to the new arms and armament (air,
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rocket, ballistic missiles, subversion special units, etc.) used by NATO countries, and local wars (Korea, Vietnam, Middle East) experiences.
Słowa kluczowe:
obrona terytorialna, Polska, Zimna Wojna, Układ Warszawski, NATO,
Keywords:
Territorial Defence Forces, Poland, Cold War, Warsaw Pact, NATO
Koncepcje rozwoju wojsk obrony terytorialnej w latach 1945-1958
Formacje wojskowe o charakterze terytorialnym pojawiły się w Polsce w
końcowym okresie II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu. Należały do
nich wojska wewnętrzne w postaci Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(KBW) oraz wojska ochrony pogranicza (WOP). Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego powołany został do życia uchwałami Rady Ministrów RP z dnia 26
marca i 24 maja 1945 r. Jego faktyczna organizacja nastąpiła w okresie majsierpień 1945 r. Do sformowania korpusu wykorzystano przekazane z wojsk
operacyjnych 4. Dywizję Piechoty i dwie brygady zaporowe (1. i 2.) oraz sformowane wcześniej w ramach wojsk wewnętrznych dziesięć pułków kawalerii,
pięć batalionów ochrony i batalion łączności. Na ich bazie utworzono: piętnaście specjalnych pułków bezpieczeństwa, dwa pułki zmotoryzowane, dziesięć
samodzielnych batalionów ochrony, samodzielny batalion łączności i samodzielną kompanię samochodową, które łącznie liczyły ok. 30 tys. żołnierzy. Po
zorganizowaniu KBW Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało go w podporządkowanie Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. Jesienią korpus
został przeformowany. W miejsce części istniejących jednostek utworzono:
pułk ochrony rządu, pułk zmotoryzowany, czternaście batalionów operacyjnych, pięć samodzielnych batalionów ochrony kolei, czternaście samodzielnych
kompanii konwojowych i eskadrę lotnictwa łącznikowego. Pozostawiono dziesięć samodzielnych batalionów ochrony, samodzielny batalion łączności i samodzielną kompanię samochodową. Na początku 1946 r. zwiększono liczbę
samodzielnych batalionów ochrony kolei z 5 do 91.
We wrześniu 1945 r. utworzone zostały wojska ochrony pogranicza. W
oparciu o pododdziały poszczególnych dywizji piechoty sformowano łącznie
jedenaście oddziałów ochrony pogranicza, w tym: w Śląskim Okręgu Wojskowym (OW) – trzy oddziały, w Warszawskim, Pomorskim i Krakowskim OW –
po dwa oddziały, w Poznańskim i Lubelskim OW – po jednym oddziale. Do
zabezpieczenia łączności zorganizowano również siedemnaście samodzielnych
kompanii łączności. W dowództwie każdego okręgu wojskowego powstał wy1

M. J a wo r s k i , Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1945-1965, Warszawa 1984, s. 41,
43-44, 48 i 103.
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dział wojsk ochrony pogranicza, a na szczeblu centralnym utworzono Departament WOP podporządkowany II wiceministrowi Obrony Narodowej 2. W 1946
r. w Pomorskim OW utworzony został dwunasty oddział WOP. Jednocześnie
rozformowano samodzielne kompanie łączności tworząc takie pododdziały w
składzie poszczególnych oddziałów WOP3.
Pierwsze propozycje utworzenia wojsk obrony terytorialnej, jako odrębnego rodzaju wojsk przedstawiono w 1947 r. w czasie przygotowywania planów
rozwoju wojska na lata 1949-1955. W październiku, w toku prowadzonych
dyskusji, wysunięto propozycję utworzenia jednostek terytorialnych przeznaczonych do obrony okręgów przemysłowych i innych ważnych obiektów, a
także do prowadzenia działań dywersyjno-sabotażowych na terenach czasowo
zajętych przez potencjalnego przeciwnika. Przewidywano, że jednostki te mogą
mieć wielkość brygady a nawet dywizji4. Propozycje te jednak odrzucono wobec przeprowadzonej w tym okresie reorganizacji Korpusu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Polegała ona na rezygnacji z utrzymywania niewielkich jednostek (bataliony operacyjne i ochrony, kompanie konwojowe) i utworzeniu w ich
miejsce czterech brygad i dziesięciu pułków KBW, których struktura organizacyjna wzorowana była na jednostkach ogólnowojskowych. Nowo utworzone
jednostki KBW rozlokowane były w poszczególnych województwach, co nadawało im charakter typowo terytorialny5.
W listopadzie 1947 r., podczas ustalania przyszłościowego składu wojska,
pojawił się wniosek sformowania armii obrony wybrzeża, która miałaby charakter terytorialny oraz czterech dywizji artylerii przeciwlotniczej do obrony
obszaru kraju6. W czasie dyskusji wysunięto projekt utworzenia armii terytorialnej typu milicyjnego, która w przypadku zajęcia obszaru kraju pełniłaby
rolę partyzantki. Zastanawiano się jednak nad rolą tej armii w sytuacji powodzenia działań własnych wojsk operacyjnych. Alternatywnie zakładano możliwość wykorzystania jednostek terytorialnych jako bazy mobilizacyjnej do formowania w czasie wojny nowych dywizji piechoty7.
W marcu 1948 r. dokonano przeformowania wojsk ochrony pogranicza,
gdzie w miejsce istniejących oddziałów WOP zostało utworzonych dwanaście

2

J. P ro ch wi cz , Powstanie wojsk ochrony pogranicza, Biuletyn „Problemy Ochrony Granic” 2011, nr 15, s. 5-6.
3
H. Do mi n icz a k , Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1945-1948, Warszawa 1971, s.
125.
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Pismo przewodniczącego Komisji Planowania gen. dyw. Stefana Mossora nr 0166 z
31.10.1947 r. do szefa I Oddziału Sztabu Generalnego gen. Półturzyckiego. Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW) IV 501.1/A/866, k. 11.
5
M. J a wo r s k i , Korpus Bezpieczeństwa…, s. 130.
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Pismo przewodniczącego Komisji Planowania gen. dyw. Stefana Mossora nr 00183/OVII
z 19.11.1947 r. do szefa Oddziału III Sztabu Generalnego gen. bryg. Steca. Ibidem, CAW
IV 501.1/A/866, k. 10.
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Protokół z konferencji w dniu 9.12.1947 r. CAW 501.1/A/1209, k. 34-35.
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brygad WOP i jeden samodzielny batalion, które liczyły ogółem ponad 21 tys.
żołnierzy.
W sierpniu 1948 r. podjęto kwestię wprowadzenia sytemu terytorialnego w
procesie przygotowania rezerw osobowych na wypadek wojny. Istotą tego sytemu było objęcie szkoleniem wojskowym większej liczby poborowych, gdyż
przy tradycyjnym szkoleniu w ramach dwuletniej służby zasadniczej przeszkoleniem obejmowano niespełna 50% (rocznie było to 64 tys. poborowych na ok.
140 tys. podlegających obowiązkowi służby wojskowej). Z przeprowadzonych
wówczas kalkulacji wynikało, że przeszkolenie wszystkich poborowych wymagałoby zwiększenia liczebności armii do blisko 400 tys. żołnierzy. Szkolenie
w systemie terytorialnym miało być rozwiązaniem istniejącego problemu. Zakładano, że będzie ono realizowane w kilku okresach (od 1 do 4 miesięcy) w
ciągu 4 lat. W celu zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia planowano
przeniesienie na etaty terytorialnych dywizji piechoty aż czternastu dywizji
spośród szesnastu istniejących w Wojsku Polskim. Dwie pozostałe dywizje
miały być dywizjami kadrowymi, w tym 1. Dywizja Piechoty jako jednostka
reprezentacyjno-doświadczalna i 12. Dywizja Piechoty, zabezpieczająca granicę zachodnią.
Terytorialne dywizje piechoty miały liczyć ponad 10 tys. żołnierzy, z czego 80% stanowić mieli żołnierze szkoleni okresowo. W całym wojsku szkolenie odbywać miało ok. 119 tys. żołnierzy w ciągu roku. W rezultacie tych
zmian przeszkoleniem wojskowym objęto by prawie całe roczniki poborowych,
co zapewniało odpowiednio przygotowane rezerwy podczas mobilizacji. Uzupełnieniem systemu terytorialnego miało być szkolenie wojskowe młodzieży w
ramach organizacji Służba Polsce, gdzie prowadzone byłoby szkolenie początkowe i szkolenie podstawowe poprzedzające szkolenie w jednostkach terytorialnych. Do zalet systemu terytorialnego zaliczono możliwość zredukowania
wojska o 25 tys. żołnierzy oraz skrócenia czasu trwania służby wojskowej i
wykorzystania młodzieży do pracy w gospodarce. Wadą były stosunkowo duże
nakłady na przygotowanie odpowiedniej infrastruktury (ośrodki szkolenia i
magazyny), obniżenie dotychczasowego poziomu wyszkolenia oraz konieczność równomiernej dyslokacji jednostek na terenie kraju, co utrudniałoby ich
szybką koncentrację na zagrożonych kierunkach8.
Jesienią 1948 r. uznano, że terytorialny system szkolenia należy wprowadzić nie w czternastu a w dziesięciu dywizjach, co związane było z planowanym przeniesieniu czterech dywizji piechoty na etaty dywizji pancernych i
zmotoryzowanych. Szkolenie szeregowych w dywizjach terytorialnych miało
być realizowane przez cztery lata, w tym 4 miesiące w pierwszym roku (3 miesiące w jednostce i jeden na poligonie) i po jednym miesiącu w kolejnych
trzech latach. Dla pozostałych poborowych, stanowiących nadwyżkę w rejonie
dyslokacji dywizji terytorialnej, planowano skrócenie szkolenia do 3 miesięcy,
8

Krótkie tezy o wprowadzeniu systemu terytorialnego w Wojsku Polskim z 30.08.1948 r.
CAW IV 501.1/A/461, k. 17-35.
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po którym przechodziliby do rezerwy mobilizacyjnej. W rezultacie szkolenie
miało objąć wszystkich poborowych danego rocznika zapewniając powszechność służby wojskowej9.
W toku dalszych analiz zakładano, że okres szkolenia dostosowywany będzie do potrzeb sił zbrojnych. Do jednostek terytorialnych mieli trafiać specjaliści, których łączny okres szkolenia wynosić miał od 12 do 24 miesięcy. Pozostali, jako nie specjaliści, mieli być szkoleni od 4 do 16 miesięcy. Nadliczbowa
liczba poborowych, po odbyciu szkolenia podstawowego w organizacji Służba
Polsce, miała być kierowana do nowo utworzonych jednostek obrony terytorialnej lub gwardii narodowej. Dla najmniej przydatnych dla wojska przewidywano zorganizowanie batalionów pracy, gdzie odbywaliby zastępczą służbę
wojskową10.
W przyjętym do realizacji Planie rozwoju wojska na lata 1949-1955 ujęto
przeniesienie na system terytorialny ośmiu a nie dziesięciu dywizji piechoty, co
wynikało z wykorzystania pozostałych dywizji do utworzenia dwóch korpusów
piechoty i dwóch korpusów pancernych. Plan przewidywał również przekształcenie istniejących trzech samodzielnych pułków przeciwlotniczych w pułki
obrony przeciwlotniczej obszaru kraju oraz utworzenie samodzielnej dywizji
artylerii obrony przeciwlotniczej. W 1950 r. na system terytorialny przeszły
dwie dywizje piechoty (7. i 15.). Utworzona została też 9. Dywizja Artylerii
Obrony Przeciwlotniczej, która miała osłaniać Warszawę i Poznań. W 1951 r.
miano objąć systemem terytorialnym kolejne trzy dywizje piechoty (2., 3. i 6.),
a w 1952 r. ostatnie trzy (1., 9. i 18.)11. Wybuch wojny koreańskiej i przyjęcie
przyśpieszonego Planu rozwoju wojska na lata 1951-1952 spowodowały rezygnację ze szkolenia w systemie terytorialnym i powrót do wcześniejszych rozwiązań. Skutkowało to ponownym przeniesieniem dwóch terytorialnych dywizji piechoty na etaty typowych dywizji piechoty, co praktycznie zakończyło
realizację wcześniej przyjętych planów szkolenia w systemie terytorialnym.
Jedynymi przedsięwzięciami o charakterze terytorialnym była dalsza rozbudowa jednostek obrony przeciwlotniczej obszaru kraju.
Pomimo że terytorialne dywizje piechoty nie były typowymi jednostkami
obrony terytorialnej, to przewidywany w nich system szkolenia znacznie
wpływał na zdolności obrony terytorialnej kraju poprzez przygotowanie dużej
liczby przeszkolonych rezerw, które oprócz uzupełnienia mobilizacyjnego
wojsk operacyjnych mogły być wykorzystane do tworzenia jednostek rezerwowych i zapasowych oraz jednostek obrony terytorialnej lub gwardii narodowej
stanowiących istotny element systemu terytorialnego. Objęcie młodzieży powszechnym przeszkoleniem wojskowym zapewniało dużą elastyczność w two9

Tezy szkolenia szeregowych dla potrzeb Planu „L”, Sztab Generalny, Oddział VIII z
18.10.1948 r., CAW IV 501.1/A/1210, k. 105-106.
10
Notatka Oddziału VIII Sztabu Generalnego WP z 20.11.1948 r., Ibidem, k. 195-196.
11
Terminowy plan rozbudowy Wojska Polskiego na czas wojny 1950-1955 z 19.10.1955 r.
CAW 1219/21, k. 141-150.
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rzeniu nowych jednostek i uzupełnianiu już istniejących. Było też podstawą do
podjęcia w czasie wojny aktywnych działań nieregularnych w przypadku zajęcia części lub całości terytorium kraju przez potencjalnego przeciwnika.
Przyjęty w 1951 r. plan rozbudowy wojska, który oficjalnie był tylko modyfikacją wcześniej realizowanego planu, przewidywał utworzenie nowych
związków taktycznych mających charakter jednostek wojsk obrony terytorialnej, do których należały trzy brygady przeciwdesantowe nazywane też brygadami obrony wybrzeża12. Było to nawiązanie do koncepcji rozpatrywanych w
1947 r., kiedy to zakładano utworzenie armii obrony wybrzeża, a także doświadczeń wojny koreańskiej, gdzie desanty morskie znacznie wpłynęły na jej
przebieg. Jednostki te miały charakter typowo osłonowy zabezpieczając terytorium kraju przed uderzeniem od strony morza. Był to jedyny otwarty kierunek
zagrożenia obszaru Polski w ówczesnych uwarunkowaniach geopolitycznych.
Rozszerzono też zakres rozbudowy jednostek obrony przeciwlotniczej, co było
również rezultatem analizy doświadczeń wojny koreańskiej.
Wiosną 1951 r. utworzone zostają trzy brygady przeciwdesantowe (2., 3. i
5.), które podporządkowano dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego. W
tym samym okresie, w ramach zamierzeń rozwoju wojsk obrony przeciwlotniczej obszaru kraju, zaczęto formowanie 7. Korpusu Artylerii OPL, który miał
osłaniać rejon Górnego Śląska oraz sześciu samodzielnych pułków zapewniających obronę przeciwlotniczą takich miast jak: Gdynia, Szczecin, Poznań,
Zgierz, Mielec i Nisko. W 1952 r. rozwiązano dowództwo 7. Korpusu Artylerii
OPL, a podległe mu jednostki włączono w skład nowo utworzonej 13. Dywizji
Artylerii OPL z dowództwem w Bytomiu. Natomiast w oparciu o samodzielne
pułki OPL powstała 15. Dywizja Artylerii OPL z dowództwem we Wrocławiu.
W 1953 r. podjęto działania związane z utworzeniem korpusu przeciwdesantowego rozpoczynając formowanie jego dowództwa. Po kilku miesiącach zrezygnowano z tego zamiaru pozostawiając samodzielne brygady przeciwdesantowe podporządkowane dowódcy OW Pomorze13. Jesienią 1954 r. wszystkie trzy
dywizje artylerii OPL (9., 13. i 15.) oraz samodzielne pułki OPL podporządkowano Dowództwu Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Kraju.
W styczniu 1955 r. w ramach przeprowadzonych w Moskwie uzgodnień
dotyczących składu bojowego Sił Zbrojnych PRL przyjęto, że istniejące trzy
brygady przeciwdesantowe w przypadku wojny zostaną przekształcone w trzy
dywizje obrony wybrzeża podlegające bezpośrednio dowództwu Frontu Polskiego14. W październiku tego samego roku, podczas kolejnych konsultacji
podjęto decyzję o rozwiązaniu brygad przeciwdesantowych i utworzeniu w ich
12

Plan zamierzeń organizacyjnych na lata 1951-1952 z dnia 12.02.1951 r. CAW 1210/21.
k. 169.
13
Rozkazy organizacyjne MON nr 038/Org. z 1.06.1953 r. i nr 079/Org. z 17.12.1953 r.
CAW 1545/73/45, k. 133 i 270.
14
Protokół uzgodnień do planu rozwoju Sił Zbrojnych PRL na lata 1955-1960 z dnia
5.01.1955 r., Instytut Pamięci Narodowej (dalej IPN) 02958/425, k. 239-275.
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miejsce zmotoryzowanej dywizji obrony wybrzeża. W czasie wojny na bazie
tej dywizji miała być zmobilizowana druga dywizja tego typu 15. Pomysł ten nie
został jednak wdrożony do praktycznej realizacji. W zamian, w październiku
1956 r. rozformowano jedną z brygad przeciwdesantowych, reorganizując jednocześnie dwie pozostałe brygady w brygady obrony wybrzeża, które w czasie
wojny miały przekształcić się w dwie dywizje obrony wybrzeża16. W przyjętym
w listopadzie Planie zamierzeń organizacyjnych WP na lata 1956-1960 zakładano utworzenie na wypadek wojny 3 Armii, w skład której miały wchodzić
obie dywizje obrony wybrzeża oraz jednostki wzmocnienia, jak: dywizja artylerii armat, dywizja artylerii przeciwlotniczej, brygada artylerii przeciwpancernej,
pułki: czołgów, saperów i pontonowy. Była to praktyczna realizacja koncepcji z
1947 r. utworzenia armii obrony wybrzeża17. Rozwiązanie to zostało usankcjonowane w kolejnych konsultacjach z dowództwem Układu Warszawskiego
przeprowadzonych w styczniu 1957 r.18 Decyzja o kolejnej redukcji wojska
spowodowała, że w 1958 r. brygady obrony wybrzeża zostały rozformowane, a
w ich miejsce utworzono 23. Dywizję Piechoty, która miała pełnić rolę jednostki obrony wybrzeża19.
W 1957 r. w składzie Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Kraju
sformowano trzy korpusy OPL, z których każdy miał w swoim składzie jednostki lotnicze, artylerii OPL i radiotechniczne. 1 Korpus OPL z dowództwem
w Warszawie dysponował: czterema pułkami lotnictwa myśliwskiego, dwiema
dywizjami i trzema pułkami artylerii OPL i dwoma pułkami radiotechnicznymi.
2 Korpus OPL z dowództwem w Bydgoszczy posiadał: cztery pułki lotnictwa
myśliwskiego, trzy pułki artylerii OPL i pułk radiotechniczny. 3 Korpus OPL z
dowództwem we Wrocławiu miał: cztery pułki lotnictwa myśliwskiego, dwa
pułki artylerii OPL i dwa pułki radiotechniczne20.
W wyniku przeprowadzonych w latach 1945-1958 zmian organizacyjnych
formacji wojskowych charakterze terytorialnym ukształtowała się ich ogólna
struktura, która obejmowała podległe Ministerstwu Obrony Narodowej jednostki obrony wybrzeża i wojsk obrony przeciwlotniczej kraju oraz podporządkowane Ministerstwu Spraw Wewnętrznych jednostki wojsk ochrony pogranicza i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zabezpieczającego ochronę
władz państwowych i ważnych obiektów oraz przygotowywanego do zwalczania działalności dywersyjno-sabotażowej na terenie kraju.
15

Protokół uzgodnień w sprawie zmian w planie rozwoju Sił Zbrojnych PRL przyjętym
5.01.1955 r. z dnia 19.10.1955 r., IPN 02958/425, k. 186-194.
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Rozkaz organizacyjny MON nr 0046/Org. z 18.10.1956 r. CAW 1545/73/68, k. 145-148.
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1210/10, k. 139.
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Zbrojnych PRL z 25.01.1957 r. IPN 02958/425, k. 159-165.
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M. Mi ko ł aj cz u k , Rozwój lotnictwa polskiego w latach pięćdziesiątych. III etap lata
1957–1958, „Lotnictwo Wojskowe” 2001, nr 2, s. 36-37.
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Plany rozwoju wojsk obrony terytorialnej kraju w latach 1959-1989
W maju 1959 r. Komitet Obrony Kraju (KOK) przyjął uchwałę zmian organizacyjnych sił zbrojnych na wypadek wojny i ich dalszego rozwoju do 1965
r. W dokumencie tym po raz pierwszy wyodrębniono wojska Obrony Terytorialnej Kraju (OTK), jako siły przeznaczone do: zapewnienia porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony władz politycznych i administracyjnych,
obiektów ważnych dla obronności państwa, ośrodków gospodarczych i komunikacyjnych przed uderzeniami lotnictwa, desantów powietrznych i grup dywersyjnych oraz do likwidacji skutków zniszczeń wojennych21.
W ślad za uchwałą KOK w grudniu 1959 r. opracowany został zarys organizacji sytemu OTK na wypadek wojny. Zakładano w nim, że całością spraw
związanych z obroną terytorialną kierować będzie Komitet Obrony Kraju poprzez ministra ON i Sztab Generalny WP. Obszar kraju podzielony został na
trzy okręgi wojskowe. Dowódca OW miał sprawować bezpośrednie dowodzenie podległymi wojskami. Ochronę granic lądowych, utrzymanie porządku
publicznego i bezpieczeństwa na obszarze kraju zapewniać miał minister Spraw
Wewnętrznych, któremu podlegać miały: wojska ochrony pogranicza (WOP),
siły milicji obywatelskiej (MO), terenowej obrony przeciwlotniczej (TOPL) i
straży przemysłowej.
Zasadniczą rolę w obronie terytorialnej kraju przed napadem środków powietrznych przypisywano wojskom obrony przeciwlotniczej obrony powietrznej kraju (OPK), które miały się składać z: lotnictwa myśliwskiego, artylerii
przeciwlotniczej, oddziałów radiolokacyjnych i oddziałów przeciwdziałania
radiolokacyjnego liczących łącznie 27 tys. żołnierzy w czasie pokoju i 47 tys.
żołnierzy w czasie wojny. Lotnictwo myśliwskie miało dysponować czternastoma pułkami posiadającymi na uzbrojeniu 532 samoloty bojowe. W artylerii
przeciwlotniczej zakładano wykorzystanie 2 dywizji i 7 samodzielnych pułków
artylerii przeciwlotniczej posiadających łącznie 1249 armat przeciwlotniczych.
Wojska radiolokacyjne miały się składać z 10 batalionów radiolokacyjnych
dysponujących 71 stacjami radiolokacyjnymi zapewniającymi wykrywanie
celów powietrznych i naprowadzanie własnych samolotów na odległości do
250 km i wysokości na północnym i północno-zachodnim obszarze kraju od 0,5
do 18 km i na pozostałym obszarze od 2 do 18 km. W jednostkach przeciwdziałania radiolokacyjnego miały być: trzy bataliony zakłóceń radionawigacyjnych,
trzy kompanie zakłóceń łączności radiowej i piętnaście plutonów zakłóceń celowników bombowych.
Do obrony naziemnej przewidywano wykorzystać: jednostki KBW, jednostki zapasowe i szkolne (akademie, szkoły oficerskie i centra szkolenia),
komendy garnizonów oraz siły i środki MO. W czasie pokoju było to łącznie
21

Uchwała KOK z dnia 14.05.1959 r. w sprawie stanu organizacyjnego Sił Zbrojnych na
wypadek wojny oraz ich rozwoju w latach 1959-1965, CAW 1806/92/1, k. 11 i 13.
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176 tys. osób, w tym: 34 tys. żołnierzy, 55 tys. milicjantów i 87 tys. członków
ochotniczej rezerwy milicji obywatelskiej (ORMO). W czasie wojny liczba ta
zwiększała się do 452 tys. osób, w tym: 269 tys. żołnierzy, 83 tys. milicjantów i
100 tys. członków ORMO. Jednostki KBW przeznaczone do walki z desantami, grupami dywersyjnymi, ochrony ważnych ośrodków przemysłowych, administracyjnych i komunikacyjnych miały w czasie wojny posiadać siedemnaście brygad i trzy samodzielne pułki zmechanizowane liczące ogółem 110 tys.
żołnierzy. Ich wzmocnieniem miały być: jednostki zapasowe złożone z dwudziestu siedmiu pułków, jednostki szkolne (w tym pododdziały szkolne i zabezpieczenia z 4 akademii wojskowych, 9 szkół oficerskich i 13 ośrodków
szkolenia) oraz żołnierze ze 160 komend garnizonów. Przewidywano, że jednostki te będą liczyć ogółem 159 tys. żołnierzy.
Do ochrony i obrony granic lądowych i morskich planowano użyć jednostki WOP liczące 25 tys. żołnierzy w czasie pokoju i 38 tys. w czasie wojny
(osiem brygad i cztery oddziały) i oddziały obrony wybrzeża posiadające 13
tys. żołnierzy w czasie pokoju i 40 tys. w czasie wojny. Obronę wybrzeża zapewnić miały siły wydzielone przez wojska operacyjne, marynarkę wojenną i
wojska obrony pogranicza. W ich składzie przewidywano: 2 dywizje ogólnowojskowe, 2 brygady WOP, baterie artylerii stałej rozmieszczone wzdłuż wybrzeża i część jednostek pływających marynarki wojennej.
Terenową obronę przeciwlotniczą zapewnić miały oddziały inżynieryjnotechniczne KBW złożone z 2 brygad i 9 pułków inżynieryjno-technicznych,
liczące 6 tys. żołnierzy w czasie pokoju i 18 tys. w czasie wojny oraz zmilitaryzowane oddziały TOPL organizowane na bazie przedsiębiorstw budowlanych
posiadające w czasie wojny 50 tys. żołnierzy. Ich uzupełnieniem były organy i
służby TOPL w miastach i zakładach pracy przewidziane do likwidacji skutków napadów powietrznych oraz organizacje społeczne TOPL w osiedlach
mieszkaniowych.
Do osłony infrastruktury komunikacyjnej i telekomunikacyjnej na terenie
kraju planowano wykorzystać zmilitaryzowane oddziały organizowane na bazie
specjalistycznych przedsiębiorstw. Do osłony technicznej sieci kolejowych
przewidywano: 12 oddziałów odbudowy nawierzchni kolejowej, 12 oddziałów
odbudowy mostów kolejowych, 9 oddziałów odbudowy urządzeń zabezpieczenia ruchu i łączności oraz 7 batalionów samochodowych. Do osłony technicznej dróg miały powstać 4 oddziały budowy i odbudowy dróg i 2 oddziały budowy i odbudowy mostów. Do zabezpieczenia infrastruktury portowej planowano zorganizować oddział odbudowy portów morskich i 10 oddziałów techniczno-remontowych. Sieci telekomunikacyjne ochraniać miały: 3 bataliony
telekomunikacyjne, kompania radiokomunikacyjna, kompania radiofonii i
kompania telekomunikacji i odbudowy. Siły te w czasie wojny liczyć miały 28
tys. żołnierzy.
Ogółem wszystkie formacje obrony terytorialnej kraju w czasie pokoju
miały posiadać 154 tys. żołnierzy i funkcjonariuszy (bez ORMO), a w czasie
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wojny 673 tys. Były to siły przeznaczone w całości do działań na terytorium
kraju, mające zabezpieczyć możliwości funkcjonowania państwa w warunkach
zagrożenia wojennego22.
W latach 1960-1961, w ramach procesu dostosowywania wojsk terytorialnych do potrzeb planowanego systemu OTK, przeprowadzono reorganizację
Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Utworzono w nim dwa zasadnicze
piony: ogólnowojskowy, złożony z czterech brygad i dziewięciu samodzielnych
pułków i inżynieryjny obejmujący: jeden pułk mostowo-pontonowy, trzy bataliony pontonowo-mostowe i pięć batalionów inżynieryjnych 23.
W 1962 r. dokonano podziału wojsk lotniczych i obrony przeciwlotniczej
obszaru kraju na wojska lotnicze i wojska obrony powietrznej kraju (OPK)24.
W składzie tych drugich wojsk, uznawanych za wojska terytorialne, znalazły
się trzy korpusy OPK przeznaczone do obrony terytorium kraju przed środkami
napadu powietrznego. Był to kolejny ważny krok związany utworzeniem systemu OTK. W tym samym roku dokonano także podziału marynarki wojennej
na siły operacyjne i obronę wybrzeża w ramach systemu OTK25.
W listopadzie 1962 r. Komitet Obrony Kraju przyjął Plan operacyjny
obrony terytorialnej kraju, zawierający główne założenia organizacji nowego
systemu. Dokładnie sprecyzowano tam potencjalne zagrożenia, których neutralizacją miały zająć się poszczególne elementy sytemu OTK. Do zasadniczych
zagrożeń czasu wojny zaliczono: zmasowane uderzenia lotnictwa i bezpilotowych środków napadu powietrznego (rakiet różnych klas) przy użyciu ładunków konwencjonalnych i nuklearnych, działania desantów powietrznych i morskich oraz grup dywersyjnych.
Przyjęto, że na terytorium Polski znajduje się 345 potencjalnych celów
uderzeń jądrowych, w tym: 2 cele kategorii specjalnej (Warszawa i Górny
Śląsk), 70 celów I kategorii (24 obiekty wojskowe, 13 przemysłowych i 33
węzły komunikacyjne) i 273 cele II kategorii (76 obiektów wojskowych, 20
przemysłowych i 177 węzłów komunikacyjnych). Ich zniszczenie miało spowodować: okresowe obezwładnienie systemu kierowania państwa, zniszczenie
ok. 30% zakładów przemysłowych ważnych dla produkcji zbrojeniowej, zniszczenie 35% kolejowych węzłów komunikacyjnych oraz skażenie terenu, wody i
żywności. Zagrożenia desantami morskimi spodziewano się w rejonie Zatoki
Gdańskiej i Zatoki Pomorskiej oraz w rejonie Kołobrzegu i Łeby. Uważano też,
że na terytorium kraju będzie mogło prowadzić działania ok. 70-90 grup dywersyjnych przeciwnika. Adekwatnie do oczekiwanego zagrożenia określono
22
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rejony głównego wysiłku obronnego wojsk OTK. W zakresie obrony przed
środkami napadu powietrznego wyznaczono 5 rejonów: 1) Warszawa - Łódź Kielce, 2) Wrocław - Górny Śląsk - Kraków, 3) Poznań - Bydgoszcz - Toruń,
4) Gdańsk - Gdynia - Elbląg, 5) Szczecin. W zakresie obrony przed desantami
powietrznymi i grupami dywersyjnymi określono 4 rejony: 1) Włodawa - Kielce - Bieszczady, 2) Olsztyn - Białystok - Suwałki, 3) Kostrzyń - Bolesławiec Piła i 4) Bory Tucholskie.
W składzie wojsk OTK planowano skupić wszystkie funkcjonujące wcześniej rodzaje wojsk o charakterze terytorialnym, w tym: wojska OPK, wojska
wewnętrzne w postaci jednostek KBW, wojska ochrony pogranicza, wojska
obrony wybrzeża, wojska drogowo-mostowe, wojska inżynieryjno-techniczne
(wydzielone z TOPL), oddziały regulacji ruchu oraz jednostki zapasowe i
szkolne.
W skład wojsk inżynieryjno-technicznych przeznaczonych do utrzymania
przepraw na rzekach Wiśle i Odrze miało wejść: 5 pułków pontonowomostowych, 9 pułków inżynieryjnych i 14 batalionów inżynieryjnobudowlanych.
W czasie wojny planowano dodatkowo zmobilizowanie jednostek OT w
postaci pułków OT w każdym mieście wojewódzkim lub większym mieście
powiatowym (łącznie 23 pułki) oraz w każdym powiecie po jednym batalionie
OT (łącznie 317 batalionów). Do zadań tych jednostek należały: ochrona lub
wzmocnienie ochrony obiektów gospodarki narodowej i administracyjnych
oraz instytucji, urządzeń technicznych, źródeł wody itp.; patrolowanie i ochrona szlaków komunikacyjnych, mostów, przepraw, linii łączności, energetycznych i urządzeń hydrotechnicznych; współudział w prowadzeniu akcji ratunkowych po uderzeniu broni masowego rażenia; utrzymanie ładu i porządku
publicznego w miastach i osiedlach wspólnie z milicją; zwalczanie małych grup
dywersyjnych oraz współdziałanie w akcjach przeciwdesantowych i przeciwdywersyjnych prowadzonych przez wojska OTK; zapewnienie łączności przy
użyciu środków ruchomych oraz udział w pracach na rzecz gospodarki narodowej i likwidacji klęsk żywiołowych w czasie pokoju.
Wojska OTK uzupełniały zmilitaryzowane oddziały resortu gospodarki narodowej i administracji państwowej przeznaczone do odbudowy linii i węzłów
komunikacyjnych, utrzymania linii łączności, obiektów przemysłowych i ośrodków administracyjnych. Ministerstwo Komunikacji miało zorganizować
następujące jednostki zmilitaryzowane: 12 pociągów odbudowy mostów kolejowych, 12 pociągów odbudowy nawierzchni kolejowej, 40 pociągów odbudowy urządzeń zabezpieczenia ruchu, 4 oddziały odbudowy dróg kołowych, 2
oddziały odbudowy mostów drogowych. Ministerstwo Łączności formowało:
10 oddziałów telekomunikacyjnych, kompanię telekomunikacyjną, kompanię
radiokomunikacyjną i kompanię radiofoniczną. Ministerstwo Żeglugi organizowało 12 oddziałów awaryjno-remontowych, 4 oddziały wydobycia wody.
Resort gospodarki komunalnej miał utworzyć służbę schronową w 77 miastach,
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służbę ratownictwa technicznego w 76 miastach, służbę odkażania i dezaktywacji w 56 miastach. Resort budownictwa wystawiał: 48 oddziałów ratownictwa technicznego, oddział odbudowy portów morskich i 4 oddziały odbudowy
energetyki.
Do zasadniczych zadań tak zorganizowanego systemu OTK należały:
obrona ważnych ośrodków polityczno-administracyjnych i gospodarczych,
infrastruktury komunikacyjnej, obiektów i urządzeń obronnych, wojsk własnych i sojuszniczych przed środkami napadu powietrznego; zabezpieczenie
mobilizacji, przegrupowania przez terytorium kraju i rozwinięcia do działań na
froncie zewnętrznym wojsk własnych i sojuszniczych; obrona przed desantami
taktycznymi i działaniami grup dywersyjnych obiektów przemysłowych, infrastruktury komunikacyjnej, stanowisk kierowania władz państwowych i innych
ważnych obiektów; likwidacja skutków działania broni masowego rażenia,
odbudowa sieci komunikacyjnej, obiektów przemysłowych, komunalnych,
ochrona i zabezpieczenie ludności; przygotowanie rezerw ludzkich i materialnych dla wojsk operacyjnych i OTK26.
W kwietniu 1964 r. Sztab Generalny WP opracował założenia operacyjne
obrony terytorialnej kraju, w których doprecyzowano potencjalne zagrożenia w
czasie wojny na obszarze państwa i sposoby zminimalizowania ich skutków.
Do największych zagrożeń zaliczono: uderzenia środków napadu powietrznego,
działania wojsk specjalnych przeciwnika oraz desanty powietrzne i morskie.
Uznano, że na obszar kraju przeprowadzone zostaną zmasowane uderzenia przy
pomocy broni rakietowo-jądrowej. Już w pierwszych godzinach wojny oczekiwano 72 uderzeń jądrowych różnej mocy mających na celu dezorganizację
systemu OPK, utrudnienie komunikacji wewnętrznej i tranzytowej oraz osłabienie potencjału ekonomicznego. W następnych dniach początkowego okresu
wojny spodziewano się kolejnych 273 uderzeń jądrowych w celu pogłębienia
dezorganizacji systemu OPK i sytemu komunikacyjnego.
Zagrożenie działaniami sił specjalnych rozpatrywano w dwóch wariantach.
W pierwszym przewidywano zrzucenie na terytorium kraju 70-90 grup specjalnych przeciwnika w rejony dogodne do działań dywersyjnych nieobjęte uderzeniami jądrowymi. W drugim zakładano, że podobna liczba grup specjalnych
zostanie zrzucona w rejony uderzeń jądrowych bezpośrednio po ich wykonaniu
w celu rozpoznania skutków i ich spotęgowania.
Odnosząc się do zagrożenia desantami uważano, że przy pomyślnych działaniach wojsk Układu Warszawskiego i blokadzie Cieśnin Duńskich będzie ono
niewielkie. Nie wykluczano jednak możliwości wykonania przez przeciwnika
w pierwszych 4 dniach wojny desantów morskich na wybrzeżu w sile 2-3
związków taktycznych (brygad, dywizji) w celu opanowania baz morskich i
portów oraz desantów powietrznych w sile 3-4 związków taktycznych na linii
26

Plan operacyjny obrony terytorialnej kraju. Załącznik do Uchwały Komitetu Obrony
Kraju z dnia 16.11.1962 r. w sprawie przygotowania obrony terytorialnej kraju, CAW
1806/92/3, k. 193-218.
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Szczecin-Gubin w celu opanowania przyczółków na rzece Odrze. Obronę wybrzeża miały realizować: jednostki manewrowe wojsk wewnętrznych, pułki i
bataliony OT, dywizjony artylerii nadbrzeżnej, siły baz morskich marynarki
wojennej, siły i środki Floty Bałtyckiej, jednostki lotnictwa operacyjnego i
wojsk rakietowych, a także jednostki operacyjne II rzutu oraz jednostki OT
organizowane doraźnie na bazie jednostek szkolnych i zapasowych. Do walki z
desantami powietrznymi zamierzano wykorzystać: brygady manewrowe wojsk
wewnętrznych, jednostki szkolne wojsk lądowych, jednostki lądowe wojsk
operacyjnych oraz jednostki pancerne i artylerii organizowane doraźnie na bazie jednostek szkolnych. Pomocniczo mogły być angażowane jednostki OT i
WOP27.
W marcu 1965 r. Komitet Obrony Kraju przyjął koncepcję rozwoju wojsk
OTK w latach 1966-1970. Jej głównym założeniem było objęcie przeszkoleniem wojskowym całej młodzieży zdolnej do służby wojskowej. Celowi temu
miała służyć rozbudowa jednostek OT, w których realizować miano trzy formy
szkolenia: skoszarowaną, dochodzącą i mieszaną. Pierwsza, realizowana przez
2 lata po 8 miesięcy rocznie, w tym 2 miesiące szkolenia ogólnowojskowego i
6 miesięcy prac na rzecz gospodarki narodowej, miała być prowadzona w wojewódzkich brygadach i pułkach OT oraz powiatowych batalionach OT posiadających niezbędną bazę szkoleniową. Formę dochodzącą i mieszaną realizować miały pozostałe bataliony OT. Do 1970 r. planowano sformowanie 18 brygad i pułków OT o stanie osobowym 50 tys. żołnierzy i 350 batalionów OT o
stanie osobowym 280 tys. żołnierzy, w tym: 50 tys. szkolonych w formie skoszarowanej i 230 tys. szkolonych w formie dochodzącej lub mieszanej. Podstawowymi kierunkami prac na rzecz gospodarki narodowej były: w brygadach i
pułkach OT – roboty wodno-melioracyjne, budowlano-montażowe i drogowokolejowe, natomiast w batalionach OT – roboty związane z budową i remontami dróg lokalnych, wydobyciem surowców budowlanych i regulacją małych
rzek. Były to prace zbliżone do tych, które realizowano by podczas wojny w
ramach usuwania skutków uderzeń środków napadu powietrznego. W uzasadnieniu koncepcji stwierdzano, że służba w jednostkach OT odgrywać będzie
ważną rolę w przeszkoleniu wojskowym i przygotowaniu młodzieży do zawodu. Wynikło to m.in. z faktu, że w 1964 r. większość poborowych nie posiadała
żadnego przygotowania do zawodu, gdyż 50% miało ukończone tylko 1-4 klasy
szkoły podstawowej, 30% 5-6 klas, a 7,3% stanowili karani sądownie. Według
przyjętych prognoz do odbycia służby w jednostkach OT kwalifikowało się w
1965 r. 214 tys. poborowych, a w kolejnych latach ich liczba miała systematycznie wzrastać do 376 tys. w 1970 r.28
27

Założenia operacyjne obrony terytorialnej kraju, Zarząd III Sztabu Generalnego WP,
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Koncepcja rozwoju jednostek obrony terytorialnej kraju w latach 1966-1970. Załącznik
do uchwały Komitetu Obrony Kraju z dnia 6.03.1965 r. w sprawie rozwoju jednostek OT w
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W ślad za koncepcją, w założeniach do planu rozwoju wojska na lata
1966-1970 przyjęto następujące kierunki ich dalszej rozbudowy: kontynuowanie procesu modernizacji technicznej wojsk OPK, dostosowanie struktury
wojsk wewnętrznych do przewidywanych zadań operacyjnych, rozwinięcie
jednostek OT szczebla wojewódzkiego i powiatowego w celu zapewnienia
przeszkolenia całej młodzieży podlegającej obowiązkowi służby wojskowej
nieobjętej służbą w innych rodzajach wojsk. W wojskach OPK planowano dalszą realizację procesu pakietyzacji poprzez utworzenie 10-11 dywizjonów ogniowych, które miały osłaniać kierunek północno-zachodni umożliwiając docelowo przejście na system osłony strefowo-obiektowej. W wojskach wewnętrznych zakładano wydzielenie: jednostek zabezpieczenia Komitetu Obrony Kraju
i wojewódzkich komitetów obrony, jednostek zabezpieczenia przegrupowania
wojsk operacyjnych, jednostek obrony przed bronią masowego rażenia oraz
jednostek obrony lądowej obszaru kraju. W jednostkach OT przewidywano
rozwinięcie jednostek szczebla wojewódzkiego do 31,5 tys. żołnierzy i powiatowego do 49,5 tys. żołnierzy, w tym 4,5 tys. w batalionach skoszarowanych 29.
W Planie zamierzeń organizacyjnych Wojska Polskiego na lata 1966-1970
przewidziano sformowanie jednostek zabezpieczenia Komitetu Obrony Kraju i
wojewódzkich komitetów obrony poprzez przeformowanie dwóch brygad
KBW na brygady przemieszczenia KOK i zabezpieczenia działów KOK, utworzenie na bazie innych jednostek KBW: dwóch pułków zabezpieczenia KOK,
batalionu zabezpieczenia działów KOK, pułku łączności KOK, batalionu łączności radioliniowo-kablowej KOK, dwóch batalionów łączności działów KOK
i osiemnastu kompanii łączności wojewódzkich komitetów obrony. Jednostki
obrony lądowej miały powstać w wyniku przeformowania czterech pułków
KBW na cztery pułki wojsk obrony wewnętrznej, które na wypadek wojny
miano przekształcać w brygady manewrowe. Jednostki obrony przed bronią
masowego rażenia planowano utworzyć w oparciu o pięć batalionów inżynieryjnych KBW, które przeformowano w pięć batalionów inżynieryjnych wojsk
obrony wewnętrznej rozwijanych w czasie wojny w pułki. Poza tym miały też
powstać trzy kompanie obrony przeciwchemicznej okręgów wojskowych. W
skład jednostek zabezpieczenia przegrupowania wojsk operacyjnych i OTK
miały wejść sformowane na bazie jednostek KBW dwa pułki pontonowomostowe, dwa pułki pontonowe i dwa bataliony pontonowe oraz sześć batalionów regulacji ruchu organizowanych w czasie wojny. W ramach jednostek OT
zakładano sformowanie 76 batalionów OT w systemie skoszarowanym i 257
batalionów OT w systemie dochodzącym 30.
W czerwcu 1967 r., po wojnie sześciodniowej na Bliskim Wschodzie, w
założeniach do perspektywicznego planu rozwoju wojska do 1985 r., przewi29
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dywano utworzenie do 1970 r. jednego pułku rakiet przeciwlotniczych, do 1975
r. dwóch następnych pułków do osłony Warszawy i do 1985 r. kolejnych
dwóch pułków do osłony Śląska i Poznania31. W sierpniu 1967 r. wprowadzono
plan dodatkowych przedsięwzięć organizacyjnych na lata 1967-1970, który
przewidywał wzmocnienie wojsk OPK znajdujących się w systemie OTK poprzez sformowanie jednostek do osłony ważnych obiektów wojskowych. Zakładano utworzenie: pułku rakiet przeciwlotniczych, dywizjonu armat przeciwlotniczych 100 mm, 27 baterii armat 85 mm, 16 baterii armat 57 mm, 50 baterii
armat 37 mm oraz 237 drużyn wielkokalibrowych przeciwlotniczych karabinów maszynowych32.
W myśl postanowień uchwały Komitetu Obrony Kraju z 1965 r. wojska
OTK miały do 1970 r. osiągnąć stan 100 tys. żołnierzy w systemie skoszarowanym oraz 230 tys. żołnierzy w systemie dochodzącym i mieszanym. Ze
względu na trudności z zapewnieniem odpowiednich obiektów koszarowych
oraz wymaganej liczby kadry zawodowej ich rozwój został jednak znacznie
ograniczony. Do końca 1970 r. wojska te liczyły tylko 52 tys. żołnierzy w systemie skoszarowanym 33 tys. żołnierzy w systemie dochodzącym 33.
Po roku 1970 nie przewidywano dalszej rozbudowy jednostek wojsk OT i
wojsk obrony wewnętrznej. Zrezygnowano z utrzymywania części batalionów
OT funkcjonujących w tzw. systemie dochodzącym oraz kilku pułków OT. W
wojskach obrony wewnętrznej doskonalono struktury organizacyjne poszczególnych jednostek przenosząc je na etaty wojenno-pokojowe gwarantujące
wyższy poziom gotowości bojowej. Trzy pułki, które wcześniej na wypadek
wojny miały być brygadami manewrowymi, przystosowano do możliwości
formowania na ich bazie dowództw i sztabów rezerwowych dywizji zmechanizowanych przewidzianych do wsparcia wojsk operacyjnych 34. Szczególnie intensywnie doskonalono wojska OPK, które uzbrajano w systemy rakiet przeciwlotniczych, co wiązało się z ich głęboką reorganizacją.
W latach 80. kontynuowano likwidację jednostek OT. W drugiej połowie
lat 80. proces ten przyspieszono, co w efekcie doprowadziło do całkowitego
rozwiązania wszystkich jednostek tego typu. Również wojska obrony wewnętrznej uległy poważnej redukcji. Część jednostek została rozformowana,
część przeformowano w jednostki ochrony, a pozostałe przekazano do dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W 1989 r. wojska OPK wyłączono z
systemu OTK i połączono z wojskami lotniczymi tworząc wojska lotnicze i
31
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obrony powietrznej. W wyniku tych zmian na początku lat 90. system OTK
przestał istnieć.
Koncepcje i plany rozwoju wojsk obrony terytorialnej w latach 1990-2016
Zmiany polityczno-militarne w Europie Środkowo-Wschodniej i związane
z tym nowe zagrożenia bezpieczeństwa Polski spowodowały, że w listopadzie
1990 r. podjęto próbę reaktywacji wojsk OT. W myśl przyjętych wówczas założeń planowano utworzenie brygad i pułków obrony regionalnej podporządkowanych dowództwom okręgów wojskowych. Jednostki te wzorowane organizacyjnie na formacjach wojsk wewnętrznych miały być wsparciem dla wojsk
operacyjnych35. W 1992 r. w opracowanym modelu rozwoju wojska Siły Zbrojne-2005 wojska obrony regionalnej przemianowano na wojska OT zakładając,
że w każdym z czterech okręgów wojskowych powstanie jedna brygada OT. Na
wypadek wojny w oparciu o każdą z tych brygad miano utworzyć: 2-3 brygady
OT, 3-5 pułków OT, pułk saperów i pułk pontonowy. Łącznie w skali całego
kraju byłoby to: 8-12 brygad OT, 9-15 pułków OT, 4 pułki saperów i 4 pułki
pontonowe. Oprócz tego formowane byłyby: samodzielne bataliony OT, bataliony forteczne i bataliony ochrony obiektów. W wojskach lotniczych przewidywano sformowanie batalionów ochrony, a w marynarce wojennej batalionów
obserwacyjnych36. Pierwsze trzy brygady OT sformowano w latach 1994-1995
na tzw. ścianie wschodniej, jako element wzmocnienia znajdujących się tam
stosunkowo nielicznych wojsk operacyjnych.
W styczniu 1999 r. przyjęto nową Koncepcję rozwoju obrony terytorialnej,
w której założono, że wojska te do 2003 r. osiągną stan 10 tys. żołnierzy, a na
wypadek wojny 120 tys. żołnierzy. W każdym województwie miała powstać
jedna brygada OT, poza Mazowszem, gdzie miały być dwie brygady. Planowano także utworzenie jednostek specjalistycznych w postaci: brygad pontonowomostowych i batalionów ratownictwa inżynieryjnego. Rozbudowę wojsk OT
rozłożono na trzy etapy do 2012 roku. Z jednostek lądowych OT miało powstać
łącznie: 17 brygad OT, 4 brygady pontonowo-mostowe, 48 batalionów OT oraz
8 batalionów ratownictwa inżynieryjnego. W wojskach lotniczych zakładano
sformowanie: 5 batalionów ochrony i 2 bataliony rozbudowy fortyfikacyjnej, a
w marynarce wojennej: 5 dywizjonów OT, 4 bataliony obserwacji brzegu i 4
bataliony obrony i ochrony37.
Realizując przyjęte założenia w latach 1999-2001 utworzono cztery kolejne brygady OT zwiększając ich ogólną liczbę do siedmiu. Rozpoczęcie w 2001
r. realizacji programu modernizacji technicznej sił zbrojnych ukierunkowanego
35
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na wojska operacyjne spowodowało całkowite zahamowanie dalszego rozwoju
wojsk OT. W 2002 r. przyjęto koncepcję przebudowy wojsk OT zmniejszając
ich stan do 2-3 tys. żołnierzy w czasie pokoju i 50-70 tys. w czasie wojny38. W
2003 r. rozwiązano brygadę OT w Gliwicach, a w 2005 r. brygadę OT w Mińsku Mazowieckim. Pozostałe brygady otrzymały niższe stany etatowe, co powodowało, że nie mogły one w pełni realizować powierzonych im zadań. W
Programie rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2005-2010 przyjęto wariant przekształcenia istniejących wówczas pięciu brygad OT w bataliony OT będące
mobilnymi pododdziałami wsparcia terytorialnego. Na wypadek wojny na bazie tych batalionów miały powstać 3-4 brygady OT oraz 24 bataliony OT. Brano też pod uwagę wariant bardziej radykalny, który przewidywał, że po 2010 r.
nastąpi włączenie wszystkich batalionów OT w skład wojsk operacyjnych 39. W
praktyce połączono oba te warianty przekształcając na przełomie 2007 i 2008 r.
brygady OT w bataliony OT, które z kolei do połowy 2008 r. przeformowano w
bataliony zmechanizowane i włączono do wojsk operacyjnych. Realizacja tych
zamierzeń uzasadniana m.in. procesem profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP zakończyła funkcjonowanie jednostek wojsk OT w czasie pokoju. W planach
mobilizacyjnych przewidywano formowanie batalionów OT dopiero na wypadek wojny. Łącznie miały one liczyć ok. 50 tys. żołnierzy.
Kolejny powrót do koncepcji tworzenia jednostek wojsk OT w czasie pokoju nastąpił na przełomie 2015 i 2016 r. Przyjęto, że na poziomie krajowym
powstanie dowództwo wojsk OT. Na szczeblu wojewódzkim zostanie sformowanych 17 brygad OT, po jednej z każdym województwie, w tym dwie w województwie mazowieckim. Pierwsze trzy brygady miały być sformowane do
końca 2016 r. W kolejnych latach na poziomie powiatu miały powstać 364
kompanie OT, po jednej w każdym powiecie. Kompanie miano pogrupować w
86 batalionów podporządkowanych pod względem szkoleniowym brygadom
OT. Łącznie stan osobowy wojsk OT miał wynieść 35 tys. żołnierzy40. W listopadzie 2016 r. dokonano korekty tej koncepcji zmniejszając liczbę batalionów
OT do 63. Określono też kolejne etapy rozwoju wojsk OT zakładając, że do
końca 2017 r. osiągną one stan 21 tys. żołnierzy, a w 2019 r. 53 tys. żołnierzy41.
Wojska OT mają stanowić element wsparcia wojsk operacyjnych i posiadać
zdolność do prowadzenia działań nieregularnych oraz być w gotowości do
udziału w likwidacji skutków klęsk naturalnych czy katastrof.
38

Wojska obrony terytorialnej w Polsce w latach 1990-2008, <http://militarium.net/wojskaobrony-terytorialnej-w-polsce-w-latach-1990-2008-czesc-i/> (10.09.2016).
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Wystąpienie gen. Jerzego Baranowskiego na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej,
„Biuletyn Komisji Obrony Narodowej” 2005, nr 4489/IV.
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Szef MON podpisał koncepcję obrony terytorialnej kraju,
<http://www.pap.pl/aktualnosci/news,510965,szef-mon-podpisal-koncepcje-obronyterytorialnej-kraju.html>, (8.09.2016).
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Szef MON: obrona terytorialna będzie nowym rodzajem sił zbrojnych
<http://wiadomosci.wp.pl/kat,8311,title,Szef-MON-obrona-terytorialna-bedzie-nowymrodzajem-sil-zbrojnych,wid,18571286,wiadomosc.html>, (4.11.2016).
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Podsumowanie
Koncepcje i plany rozwoju wojsk OT w Polsce były wyrazem ciągłych dążeń Ministerstwa Obrony Narodowej do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa
państwa w obliczu licznych zagrożeń wynikających z sytuacji politycznomilitarnej w Europie i na świecie. Skład bojowy wojsk OT dostosowywano do
bieżących potrzeb obronnych uwzględniając stopień zagrożenia terytorium
państwa ewentualnymi atakami. Do końca lat 80. XX w. priorytet wśród rodzajów wojsk o charakterze terytorialnym miały wojska obrony powietrznej kraju,
które miały zminimalizować skutki uderzeń środków napadu powietrznego, w
tym zwłaszcza broni masowego rażenia. Zasadniczy wpływ na ich intensywny
rozwój miały doświadczenia z konfliktów lokalnych, takich jak wojny w Korei,
Wietnamie, czy na Bliskim Wschodzie. Z kolei rozwój wojsk specjalnych i
związane z tym zagrożenie działaniami o charakterze dywersyjnym spowodował konieczność utworzenia formacji przeznaczonych do ich zwalczania, którą
to rolę przejęły wojska obrony wewnętrznej. „Klasyczne” jednostki OT do
końca zimnej wojny spełniały praktycznie funkcje pomocnicze związane z
ochroną ważnych obiektów, likwidacją skutków zniszczeń wojennych i klęsk
żywiołowych. Takie ich usytuowanie wynikało z ówczesnego położenia geopolitycznego Polski, która nie graniczyła bezpośrednio z potencjalnym przeciwnikiem.
Od początku lat 90., na wskutek zmiany sytuacji polityczno-militarnej w
Europie Środkowej i przyjęcia przez Polskę strategii samowystarczalności
obronnej, pojawiły się koncepcje tworzenia wojsk OT o nowym charakterze,
dostosowanych do bezpośredniego wsparcia wojsk operacyjnych na polu walki
i przygotowanych do prowadzenia działań nieregularnych na tyłach przeciwnika. Rozwój tych wojsk został zahamowany po przystąpieniu Polski do NATO
ze względu na wynikającą ze zobowiązań sojuszniczych konieczność modernizacji technicznej Wojska Polskiego, co pochłonęło większość budżetu MON.
Ostatecznie koncepcję rozwoju wojsk OT zarzucono pod koniec pierwszej dekady XXI wieku w związku z profesjonalizacją Sił Zbrojnych RP. Kolejna reaktywacja wojsk OT, już jako samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, nastąpiła w
2015 r. Koncepcje ich rozwoju znacznie zbliżone do tych z lat 90. mają podnieść poziom bezpieczeństwa państwa w sytuacji potencjalnego zagrożenia.
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Polska
LIKWIDACJA UKRAIŃSKIEJ POWSTAŃCZEJ ARMII NA TLE
POLSKICH DOŚWIADCZEŃ W PROWADZENIU DZIAŁAŃ
PRZECIWPARTYZANCKICH W XX WIEKU
(LIQUIDATION OF THE UKRAINIAN INSURGENT ARMY AS AN EXAMPLE OF THE POLISH COUNTERINSURGENCY IN 20TH CENTURY)
Streszczenie:
Polskie Siły Zbrojne po raz pierwszy przeprowadziły działania przeciwpartyzanckie w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919 oraz polsko-radzieckiej
1919-1920, podejmując akcje przeciwko ugrupowaniom nieregularnym, działającym z inspiracji przeciwnika na tyłach wojsk polskich. Głównymi działaniami
żołnierzy Wojska Polskiego było odcinanie od zaplecza materiałowego i ludnościowego i systematyczne rozbijanie grup partyzanckich. Nie wypracowano
przy tym ogólnych instrukcji działań nieregularnych. Pierwsze dni II wojny
światowej zweryfikowały te zaniechania, kiedy oddziały Wojska Polskiego musiały zmierzyć się z niemiecką piątą kolumną oraz antypolskimi wystąpieniami
ludności ukraińskiej. Problem stanowiły zwłaszcza dobrze zorganizowane niemieckie grupy dywersyjne, podległe wywiadowi III Rzeszy (np. ustanowiona we
Wrocławiu specjalna Kampfgruppe), które przeprowadziły szereg skutecznych
akcji na terenie Polski. W późniejszym okresie wojny jak i po jej zakończeniu
przejawem działalności przeciwpartyzanckiej była walka z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii, prowadzona najpierw przez oddziały samoobrony i
jednostki Armii Krajowej, a następnie przez Armię Czerwoną i oddziały Wojska
Polskiego, przy czym – wzorem sowieckim – jednym z jej głównych przejawów
były czystki etniczne w postaci przymusowych przesiedleń ludności.
Summary:
The Polish military undertook counterguerilla operations for the first time during the war with the Soviet Union and during the Polish-Ukrainian war. That
regarded the operations conducted in the polish support area against the guerilla groups and armed gangs inspired by the Bolsheviks. Tactics adopted by
the Polish troops to fight these groups were to cut off supply routes, suppress
cities supporting subversion groups and fight subversion groups. The military
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had no choice but use the art of war innovatively. They hastily worked out general rules of couterguerilla tactics. The first day of World War II drastically
verified foregoing views on the role of antiguerilla activities. A major problem
the Polish units had to face was the so called fifth column. The Germans got
thoroughly prepared for conducting subversion activities in the Polish support
area. Before the outbreak of war the Wrocław Abwehra outpost established
a special formation (Kampfgruppe). Its task was to conduct subversion activities before the outbreak of war. Fighting the Ukrainian Insurgent Army is another example of counterguerilla activities conducted initially by Polish selfdefence groups and the Polish Home Army, and since 1944 by regular Polish
military units. The Ukrainian’s main form of warfare was depolonisation. The
ending of military activities with the Germans did not stop Polish-Ukrainian
struggle. The solution of the Ukrainian issue adopted by the Polish militaryadministrative authorities was to use Stalin-style of nationality policy. They
followed ways practiced by the Soviets, namely suppressing whole ethnic
groups. In this model the activities were based on military-police pacification
of the territory, forced resettlement and using the rule of collective responsibility.
Słowa kluczowe:
działania nieregularne, przeciwpartyzantka, Armia Krajowa, Ukraińska Powstańcza Armia, Akcja „Wisła”
Keywords:
irregular activities, counterinsurgency, Home Army, Ukrainian Insurgent Army, Operation “Vistula”
Wstęp
W historii konfliktów o charakterze zbrojnym można znaleźć charakterystyczne zachowania i działania, które dziś określa się mianem nieregularnych.
Różnie są one definiowane. Przytoczę, w uproszczeniu, jedną ze współczesnych definicji tej formy walki zbrojnej: działania nieregularne polegają na
unikaniu rozstrzygających starć z przeważającymi siłami przeciwnika, zaskakującym atakowaniu słabych miejsc jego ugrupowania bojowego (struktury organizacyjnej), formacjami umiejętnie wykorzystującymi teren, działającymi na
znacznym obszarze. Działania tego typu mogą być prowadzone na szczeblu
taktycznym, operacyjnym lub strategicznym1. Działania nieregularne, często
nazywane partyzanckimi, zwykle podporządkowane są ogólnym planom działań stron konfliktu. Wraz z rozwojem sztuki wojennej ewoluowały na prze1

R. J ak ub c za k, J. Mar cza k , Obrona terytorialna Polski na progu XXI wieku, Warszawa
1998, s. 188.
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strzeni wieków. Wykorzystywane były już w czasach starożytnych. Dobitnie
świadczy o tym bitwa armii Hannibala nad Jeziorem Trazymeńskim czy zwycięstwo plemion germańskich nad regularną armią rzymską w Lesie Teutoburskim. Formy działań nieregularnych charakterystyczne są także dla staropolskiej sztuki wojennej. Ich elementy pojawiły się już w dobie Piastów, jednak
szczególnego znaczenia nabrały w XVII w. Szczególnie użyteczne były w
okresie potopu szwedzkiego, gdy część regularnych wojsk I Rzeczypospolitej
podporządkowała się najeźdźcy, a reszta nie była w stanie prowadzić otwartych
działań przeciwko przeważającemu przeciwnikowi. Swoje apogeum działania
nieregularne osiągnęły w trakcie powstania styczniowego, stając się podstawową i zarazem jedyną formą walki zbrojnej. Działania przeciwpartyzanckie, sugerując się nazwą tej formy walki, są przeciwnością działań partyzanckich. Ich
celem jest walka z przeciwnikiem zorganizowanym w oddziały partyzanckie, a
w dalszej kolejności rozbicie i całkowita ich likwidacja. Żołnierze polscy, dysponując bogatymi doświadczeniami historycznymi z zakresu prowadzenia działań nieregularnych, okresowo zmuszeni byli także zwalczać partyzantkę i grupy
dywersyjne przeciwnika. Większość związanych z tym doświadczeń miała
miejsce w I połowie XX w.
Doświadczenia okresu dwudziestolecia międzywojennego
Działaniom o charakterze partyzanckim towarzyszyło nieodłącznie, przybierając różne formy, przeciwdziałanie strony przeciwnej, która dysponowała
zwykle jednostkami regularnymi. W dorobku polskiej myśli wojskowej okresu
II Rzeczypospolitej, oprócz rozważań dotyczących wykorzystywania wojska do
realizacji funkcji zewnętrznej, rozpatrywano także ewentualne wykorzystanie
zwartych pododdziałów wojskowych w celu zapewnienia porządku wewnętrznego. Wzorowano się na dorobku teoretycznym oraz na doświadczeniach praktycznych, zarówno własnych jak i obcych. Wojsko Polskie zetknęło się z problemem zwalczania działań nieregularnych w trakcie wojny z Rosją radziecką
w latach 1919-1920 oraz, w ograniczonym zakresie, w trakcie konfliktu polskoukraińskiego o Małopolskę Wschodnią w latach 1918-1919. Tego typu formy
walki prowadziły na polskim zapleczu oddziały partyzanckie oraz różnego rodzaju bandy o charakterze zbrojnym. Operowały one głównie na Polesiu i Wołyniu. Działania większości nieregularnych oddziałów inspirowane były przez
bolszewików. Ich nasilenie przypadło na lata 1919-1920. Do zwalczania tego
typu grup stosowano zwykle taktykę odcięcia od zaplecza. Powszechnym sposobem działania były pacyfikacje miejscowości uznawanych za sprzyjające
partyzantom (dywersantom) oraz zwalczanie nieregularnych grup przez wydzielone pododdziały wojsk regularnych. Działania o charakterze dywersyjnym
nasilały się wraz ze stagnacją regularnych walk na froncie.
Zakończenie wojny o granice nie oznaczało jednoczesnego końca niepokojów społecznych, czego szczególnym przykładem były Kresy Wschodnie.
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Działały tam nadal bandy i grupy zbrojne podporządkowane lub wspierane
przez bolszewików. Kulminacja ich aktywności przypadła na lata 1921-1924.
Władze państwowe, przeciwdziałając szerzącej się anarchii i bandytyzmowi,
postanowiły użyć zwartych jednostek wojskowych w celu zaprowadzenia porządku wewnętrznego na terenie województw wschodnich. Tego typu użycie
wojska traktowano jako działania asystencyjne. Podstawę prawną asystencji
wojskowej stanowił dekret Naczelnika Państwa2 (wszedł w życie 2 stycznia
1919 r.) oraz ogłoszone cztery miesiące później (25 kwietnia 1919 r.) rozporządzenie Rady Ministrów3. Na dużą skalę użyto wojska w latach 1923-1924. Brakuje jednak całościowych badań nad tym problemem. Zgodnie z badaniami
cząstkowymi, w 1923 r. w działaniach asystencyjnych mogło wziąć udział
2,5 tys. oficerów i 85 tys. szeregowych4. Znacząco trudniejsza sytuacja miała
miejsce w 1924 r. Do bezpośrednich działań przeciwpartyzanckich użyto wówczas trzech pułków piechoty i pięciu pułków kawalerii5. Zaburzenia porządku
publicznego miały miejsce także w innych regionach Polski. Do ich zwalczania
używane było również wojsko, które musiało uciekać się do stosowania nietypowych zasad sztuki wojennej. Wypracowano wówczas ogólne zasady taktyki
działań przeciwpartyzanckich.
W 1924 r. Dowództwo Okręgu Korpusu nr V Kraków, na polecenie władz
wojskowych, opracowało instrukcję określającą zasady prowadzenia asystencji
wojskowej. Za cel asystencji uznano: dodanie zarządzeniom władz politycznych
powagi, a w razie biernego lub czynnego oporu ludności, wymuszenie siłą ich
wykonania6. Zgodnie z jej założeniami Wojsko do pomocy władzom cywilnym
może być używane tylko w okolicznościach, gdy siły i środki władzy cywilnej
okażą się niewystarczające, i tylko w ściśle określonych wypadkach7. Do działań właściwych dla asystencji wojskowej zaliczono: akcje zapobiegawcze i
ratownicze podczas klęsk żywiołowych, zapobieganie aktom gwałtu publicznego, tłumienie zbrojnych wstąpień antypaństwowych, zabezpieczenie życia i
całości mienia obywateli oraz inne przypadki określone w przepisach administracyjnych i sądowych8. Pododdziały wojska nie mogły w trakcie asystencji
wykonywać zadań właściwych dla policji i innych służb porządkowych. Oddziałom wojskowym wykonującym działania asystencyjne towarzyszył, bez
prawa wydawania poleceń, przedstawiciel władzy cywilnej. Decyzję o wykorzystaniu wojska do asystencji podejmował dowódca Okręgu Korpusu na wniosek dowódcy garnizonu. Wojsko miało prawo użycia broni w ściśle określo2

Dekret o używaniu wojska w wypadkach wyjątkowych, Dz.Pr. 1919, nr 1, poz. 80.
Rozporządzenie Rady Ministrów o sposobie użycia wojska dla zabezpieczenia porządku
publicznego, Dz.Pr. 1919, nr 35, poz. 276.
4
P. Sta we c ki , Polityka wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1981, s. 149.
5
Ibidem.
6
Instrukcja dla asystencji wojskowej, Dowództwo Okręgu Korpusu nr V, Kraków 1924. s.
4.
7
Ibidem.
8
Ibidem, s. 6.
3
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nych okolicznościach. Do okoliczności tych zaliczono przede wszystkim brak
reakcji tłumu na wezwania o spokój, agresywną postawę zgromadzonego tłumu
oraz czynną napaść na interweniujące pododdziały wojskowe9. Ponadto w instrukcji określono szczegółowe zasady przeprowadzania rewizji, dokonywania
aresztowań oraz organizacji wojska biorącego udział w akcji.
Doświadczenia z użycia wojska do prowadzenia działań nieregularnych
skłoniły ministra spraw wojskowych do wydania 7 kwietnia 1925 r. rozkazu
określającego między innymi zasady asystencji wojskowej. Krytycznie ocenił
w nim dotychczasową praktykę użycia regularnych jednostek wojska, o czym
świadczy poniższa wypowiedź: Oddziały asystencyjne są ochroną folwarków
i prywatnego mienia, patrolujące oddziały samodzielnie działają jako patrole
policyjne, posterunki wojskowe strzegą mostów i obiektów kolejowych, konwoje
wojskowe ochraniają pociągi, oddziały asystencyjne wykonują bezskutecznie
pościgi za pojedynczymi przestępcami, wojsko jest rozpraszane na liczne garnizony przejściowe i używane do zajęć ubocznych10. Zgodnie z wydanym rozkazem pododdziały WP miały być kierowane do asystencji w wypadkach szczególnych. Wymienione zostały w nim okoliczności wymagające ich użycia oraz
zasady zachowania w nietypowych dla wojska okolicznościach. W celu doprecyzowania zasad użycia zwartych jednostek wojskowych w sytuacjach szczególnych w kolejnych latach podjęto na szczeblu państwowym działania
o charakterze prawotwórczym. Ich efektem były między innymi następujące
akty prawne: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 19 marca 1928 r.
o postępowaniu doraźnem11, Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 marca
1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 1919
r. o sposobie użycia wojska dla zabezpieczenia porządku publicznego12 oraz
Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia
Rady Ministrów o sposobie użycia wojska dla zabezpieczenia porządku publicznego13.
Mimo wykazanych powyżej doświadczeń, elity wojskowe II RP nie przywiązywały większej wagi do działań przeciwpartyzanckich. Odzwierciedleniem
tego podejścia jest nader skromny dorobek międzywojennej myśli wojskowej w
tym zakresie oraz marginalizacja tego typu działań w praktyce szkolenia wojsk.
Powyższe sugeruje, że nie traktowano działań partyzanckich jako perspektywicznych w potencjalnym kolejnym konflikcie zbrojnym. Charakterystyczną
cechą dwudziestolecia międzywojennego, zarówno w odniesieniu do dorobku
powszechnej jak i polskiej myśli wojskowej był fakt, że najwybitniejsze autorytety wojskowej refleksji teoretycznej zwykle pomijały problematykę działań
nieregularnych. W związku z powyższym nie prowadzono teoretycznych prac
9

Ibidem, s. 11.
P. Sta we c ki , op. cit., s. 148.
11
Dz.U. 1928, nr 33, poz. 315.
12
Dz.U. 1934, nr 29, poz. 244.
13
Dz.U. 1939, nr 52, poz. 328
10
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dotyczących zwalczania działań nieregularnych przez regularne jednostki wojska.
Wzrost znaczenia działań partyzanckich na przykładzie
wojny obronnej 1939 r.
Pierwsze dni II wojny światowej drastycznie zweryfikowały dotychczasowe polskie poglądy na rolę działań przeciwpartyzanckich. Poważnym problemem, z jakim przyszło się zmierzyć regularnym jednostkom WP, była tzw.
piąta kolumna14. Strona niemiecka gruntownie przygotowała się do prowadzenia działań dywersyjnych na polskim zapleczu. Bazowano w tym względzie na
legalnie działających w Polsce organizacjach mniejszości niemieckiej, a w tym:
Jungdeutsche Partei (działała na terenie całego kraju), która tylko w przemysłowych ośrodkach wschodniej części Górnego Śląska liczyła 1200 członków15, Deutsche Vereinigung (Pomorze i Poznańskie)16, Deutscher Volksbund
für Polnisch-Schlesien (Śląsk)17 oraz Deutscher Volksverband in Polen (Łódzkie)18. Ponadto kuźnią kadr dla bojówek działających w ramach piątej kolumny,
poza legalnymi organizacjami, były tajne związki i stowarzyszenia. Podstawowym zadaniem tych organizacji było skompletowanie, wyposażenie, przygotowanie i szkolenie grup zdolnych do prowadzenia działań dywersyjnych.
Wszystkie wymienione organizacje, łącznie z nielegalnymi, utrzymywały kontakty z partyjnymi i państwowymi centralami w III Rzeszy. Kierowanie działaniami operacyjnymi piątej kolumny w Polsce powierzono niemieckiemu wywiadowi19. Na przykład wrocławska placówka Abwehry sformowała przed
wybuchem wojny specjalną grupę bojową – Kampfgruppe. Jej zadaniem było
prowadzenie akcji dywersyjnych przed wybuchem wojny20. Najprężniej dywersyjna działalność piątej kolumny realizowana była w rejonach największych
skupisk mniejszości niemieckiej (Śląsk, Wielkopolska i Pomorze). Do doraźnego zwalczania niemieckich dywersantów używano jednostek liniowych. Nie
14

Mała Encyklopedia Wojskowa, t. 2, Warszawa 1970, s. 591.
K. Grü nb er g, Nazi-Front Schlesien. Niemieckie organizacje polityczne w woj. śląskim
w latach 1933-1939, Katowice 1963, s. 170.
16
P. Hau ser , Kolonista niemiecki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku – mit i rzeczywistość, Poznań 1994, s. 14.
17
P . Kacp rz a k , Niemiecka mniejszość narodowa w Polsce w latach 1919-1939, „Prace
Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie”, s. 155,
<http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34657/008.pdf> (04.11.2016).
18
Ch. R ai tz von Fr e n tz , „Deutscher Volksverband”. A Lesson Forgotten: Minority Protection Under the League of Nations: the Case of the German Minority in Poland, 19201934. Münster 1999, s. 250-251.
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L. Go nd e k, Działalność Abwehry na terenie Polski 1933-1939, Warszawa 1974, s. 41.
20
A. Sze fer , Piąta kolumna na Śląsku w przededniu wybuchu wojny i w pierwszych tygodniach okupacji, [w:] Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie w walce z okupantem hitlerowskim
1939-1945. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w 30 rocznicę najazdu hitlerowskiego na Polskę, Katowice 1970, s. 39.
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były one przygotowane do prowadzenia tego typu formy działań zbrojnych.
Ogólnie stosowaną taktyką była próba otoczenia i odcięcia zbrojnych formacji
przeciwnika lub wyłapywanie pojedynczych dywersantów. Pomocna w tym
względzie była ludność cywilna narodowości polskiej, która wskazywała podejrzane osoby. Do działań przeciwdywersyjnych we wrześniu 1939 r. używano także Policji Państwowej.
W kampanii 1939 r. miały także miejsce pierwsze próby zbrojnych wystąpień ludności narodowości ukraińskiej, która samorzutnie organizowała się w
oddziały partyzanckie i milicje ludowe. Obszarem działania Ukraińców były
województwa południowo-wschodnie II RP, gdzie stanowili zdecydowaną
większość mieszkającej tam ludności. Starcia zbrojne na tym obszarze nie miały charakteru szeroko zorganizowanych działań i nie przerodziły się w antypolskie powstanie. Atakowano pododdziały WP oraz sporadycznie patrole Armii
Czerwonej (ACz), wkraczającej od 17 września na Zachodnią Ukrainę. Zwykle
obiektem ataku byli pojedynczy żołnierze lub ich małe grupy21. Cel ataku stanowiła broń oraz sprzęt i wyposażenie wojskowe, które pozyskiwano również z
pól bitewnych22. Do większych walk dochodziło sporadycznie, w tym od 10 do
15 września na południe od Lwowa, w okolicach miejscowości Szczerzec, Mikołajew i Stryj23 oraz na południowym Polesiu24. W tym okresie, w chaosie i
zamieszaniu wojennym, a w zasadzie dzięki przyzwoleniu władz radzieckich,
doszło do pierwszych ukraińskich mordów na polskiej ludności cywilnej 25.
Wydarzenia te miały miejsce tuż po wkroczenia ACz i nie przybrały masowego
charakteru. W przypadku ukraińskich zbrojnych wystąpień, podobnie jak w
przypadku niemieckiej piątej kolumny, do walki skierowano najbliższe jednostki frontowe. Powszechnie stosowaną formą działań były pacyfikacje miejscowości, w których doszło do ukraińskich rebelii.
Działania przeciwko UPA
Największymi w XX w., pod względem zaangażowanych sił i środków,
działaniami przeciwpartyzanckimi prowadzonymi przez stronę polską były
21

Relacja Adama Stefana Kotuły, żołnierza baonu fortecznego KOP „Sarny”, [w:] Wrzesień 1939 na Kresach w relacjach, wybór i oprac. Cz. Grzela k, Warszawa 1999, s. 275;
Cz. P io tro ws k i , Krwawe żniwa nad Styrem, Horyniem i Słuczą, Warszawa 1995, s. 34.
22
G. Mo t yk a , Ukraińska partyzantka 1942-1960, Warszawa 2006, s. 70.
23
R. T o rzec k i , Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na
terenie II Rzeczpospolitej, Warszawa 1993, s. 28; G. Mo t yka , Ukraińska partyzantka…, s.
71; K. Gr ü nb er g, B. Sp r e n ge l , Trudne sąsiedztwo. Stosunki polsko-ukraińskie w X–XX
wieku, Warszawa 2005, s. 528; W. P o liszcz u k , Dowody zbrodni OUN i UPA. Integralny
nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu. Działalność ukraińskich struktur nacjonalistycznych w latach 1920-1999, t. 2, Toronto 2000, s. 109-111.
24
R. T o rzeck i , op. cit., s. 28; K. Gr ü nb er g, B. Sp re n ge l , op. cit., s. 528.
25
J. Sto b n ia k -S mo go r ze ws ka , op. cit., s. 264-269; G. Mo t yk a , Ukraińska partyzantka…, s. 72.
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walki z Ukraińską Powstańczą Armią (UPA). Początkowo walczyły z nią polskie samoobrony i oddziały partyzanckie Armii Krajowej. Od połowy 1944 r.
działania przeciwko UPA podjęły regularne jednostki wojska polskiego. W
latach 1943-1947 UPA, będąca zbrojnym ramieniem Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów (OUN), podjęła szeroko zakrojoną walkę zbrojną. Jej celem było
utworzenie niepodległego państwa ukraińskiego. Główną formą walki z Polakami, w zasadzie z ludnością cywilną, na kresach południowo-wschodnich byłej II RP była tzw. depolonizacja tych ziem. Polegała ona, teoretycznie w początkowej fazie, na zmuszeniu ludności narodowości polskiej do opuszczenia
dotychczas zamieszkiwanych terenów i przesiedlenia się na etniczne ziemie
polskie. Praktycznie od samego początku działania Ukraińców nosiły znamiona
czystki etnicznej, której ostatecznym celem była biologiczna likwidacja ludności polskiej. W myśl ogólnych założeń polska społeczność Kresów Wschodnich
i innych „ziem ukraińskich” stała się elementem niepożądanym. Liderzy OUN i
UPA byli przekonani o konieczności kompleksowego rozwiązania sprawy polskiej. Polegało ono na usunięciu raz na zawsze żywiołu polskiego z terenów
uważanych przez nich za etnicznie ukraińskie. Tego typu podejście ukraińscy
nacjonaliści uzasadniali twierdzeniem, że dopóki będzie tam funkcjonował
naród polski, państwo polskie zawsze będzie opowiadało się po jego stronie.
Przedstawiona argumentacja stała się jedną z przesłanek do siłowego rozwiązania kwestii polskiej. W drugiej połowie lutego 1943 r. miały miejsce pierwsze
masowe mordy na Wołyniu. Początkowo jako sprawców wskazywano partyzantkę Bulby-Borowcia. Istniejące dokumenty przeczą zarówno tej tezie, jak i
obarczaniu winą ukraińskich jednostek policyjnych na Wołyniu 26. Rzeczywistym sprawcą i inspiratorem eksterminacji ludności narodowości polskiej była
partyzantka banderowska27. W połowie 1943 r. terror ukraiński w stosunku do
ludności polskiej ogarnął cały Wołyń. Na przełomie marca i kwietnia czystki
etniczne sięgnęły południowego Polesia, a w drugiej połowie 1943 r. sporadycznie również Galicji Wschodniej i południowo-wschodniej Lubelszczyzny.
Ostatnia fala mordów na Wołyniu miała miejsce na przełomie 1943 i 1944 r. w
czasie wycofywania się jednostek niemieckich i węgierskich, tuż przed wkroczeniem wojsk radzieckich. Zasadniczą część tzw. antypolskiej akcji28 przeprowadzono w 1943 r. na Wołyniu i w 1944 r. w Galicji Wschodniej.
Działania UPA przeciwko ludności polskiej spowodowały bardzo duże
straty biologiczne. Literatura tematu wymienia różne, często bardzo rozbieżne
26

R. T o rzec k i , op. cit., s. 258; E. P r us, Atamania UPA. Tragedia Kresów, Wrocław
1996, s. 96-99; W. P o lis zcz u k , Akcja „Wisła”. Próba oceny, Toronto 1997, s. 25-26; W.
P o lis zcz u k , Fałszowanie historii najnowszej Ukrainy. Wołyń – 1943 i jego znaczenie,
Warszawa 1996, s. 17.
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W. F ila r , Eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu w drugiej wojnie światowej, Warszawa 1999, s. 18-20.
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Nazwa (forma oznaczenia kodowego) banderowskiej operacji usuwania ludności polskiej
z terenów uznawanych przez OUN za rdzennie ukraińskie, vide: G. Mo t yk a , Ukraińska
partyzantka 1942-1960, Warszawa 2006, s. 308-309.
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szacunkowe dane dotyczące liczby ofiar. Zdaniem Ryszarda Torzeckiego straty
te wynosiły: na Wołyniu i w Galicji Wschodniej po ok. 30-40 tys., a na Lubelszczyźnie i Polesiu ok. 10-20 tys. osób29. Łącznie maksymalnie do 100 tys.
zamordowanych. Podobne dane podaje Grzegorz Motyka w książce Od rzezi
wołyńskiej do akcji „Wisła”30. Według jego szacunków zamordowano na Wołyniu 40-60 tys., w Galicji Wschodniej 30-40 tys., a na ziemiach dzisiejszej
Polski 6-8 tys. osób. Zdaniem Grzegorza Hryciuka straty polskie w Galicji
Wschodniej w latach 1941-1945 wynoszą 20-25 tys.31 i 40-60 tys. osób w latach 1941-1944 r. na Wołyniu32. Władysław i Ewa Siemaszko wyliczają, że na
Wołyniu zamordowano 36,5-36,7 tys. osób33. Jednak zdaniem autorów, co
znajduje potwierdzenie u innych badaczy, nie są to pełne dane, ponieważ rzeczywiste straty są znacznie wyższe i mogą wynosić 50-60 tys. osób34. Oprócz
strat bezpośrednich działania Ukraińców spowodowały masową ucieczkę ludności pochodzenia polskiego na inne tereny Generalnego Gubernatorstwa
(GG), co nie miało swojego odpowiednika w przypadku ludności pochodzenia
ukraińskiego. Szacuje się, że do wkroczenia Armii Czerwonej na te tereny w
wyniku terroru ukraińskich nacjonalistów uciekło ok. 300 tys.35, a po jej wkroczeniu do rozpoczęcia zorganizowanych działań przesiedleńczych kolejne
100 tys.36 ludności narodowości polskiej.
Mordy dokonywane przez ukraińskich nacjonalistów spotkały się z akcjami odwetowymi organizujących się polskich samoobron i mobilizowanych
oddziałów AK. W ich wyniku straty poniosła cywilna ludność narodowości
ukraińskiej37. Po wkroczeniu na Kresy jednostek ACz działania przeciwko partyzantce ukraińskiej prowadziły przede wszystkim Istriebitielnyje Bataliony
NKWD (IB)38. W okresie gdy służyła w nich największa liczba Polaków39 (sty-
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czeń 1944-sierpień 1945 r.), IB przeprowadziły ogółem 26 328 akcji bojowych40. W ich wyniku zabito 11,2 tys. i aresztowano 173,6 tys. osób, z czego
11,1 tys. zabitych i 30,4 tys. aresztowanych zaliczono do kategorii bandytów i
ich pomocników. W praktyce trudna pozostaje do ustalenia szacunkowa liczba
ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej, którą należałoby przypisać batalionom. Z powodu trudności związanych ze szczegółowym wyliczeniem strat
ukraińskiej ludności cywilnej w czasie konfliktu polsko-ukraińskiego opracowania fachowe podają dane często znacznie odbiegające od siebie. Grzegorz
Hryciuk szacuje, że na Wołyniu zginęło ok. 2 tys. Ukraińców41, a w Galicji
Wschodniej do połowy 1944 r. ok. 55042. Według Grzegorza Motyki łączne
straty ludności ukraińskiej wynoszą maksymalnie do 15 tys. 43 lub 15-20 tys.44,
z tego: na Wołyniu 2-3 tys., w Galicji Wschodniej 1-2 tys. lub 3-8 tys., a na
ziemiach dzisiejszej Polski 8-10 tys. lub 10-12 tys. osób.
O zaciętości walk polsko-ukraińskich świadczy rozkaz dowódcy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK z 10 lutego 1944 r., mówiący o bezwzględnym
traktowaniu uzbrojonych grup ukraińskich45. Zgodnie z nim należało oszczędzać jedynie kobiety i dzieci ukraińskie. Szczególnie tragiczny przebieg miały
wydarzenia na Chełmszczyźnie w 1944 r. W dniach 13-14 marca 1944 r. polskie oddziały partyzanckie spaliły 14 wiosek ukraińskich. W czasie tej pacyfikacji zginęło około 1,5 tys. Ukraińców, z czego ponad połowę (70%) stanowiły
kobiety i dzieci46. Do lata 1944 r. spalono około 150 ukraińskich miejscowości,
w których mieszkało około 15 tys. osób. Podobna sytuacja miała miejsce na
terenie powiatów hrubieszowskiego, włodawskiego i biłgorajskiego. Polskie
oddziały partyzanckie także tam podjęły akcje odwetowe. Do walki na froncie
antyukraińskim skierowano najsilniejsze oddziały partyzanckie. Walki polskiego i ukraińskiego podziemia na Chełmszczyźnie, Zamojszczyźnie i Lubelszczyźnie trwały do czerwca 1944 r. Przyniosły one obu stronom poważne straty
wśród ludności cywilnej i w mieniu. Niezbyt jasna jest do dnia dzisiejszego
rola, jaką w konflikcie polsko-ukraińskim odegrały operujące na terenie Polski
opanowanego terenu. Formowano je w oparciu o przymusowy nabór. W ich szeregach
znalazły się częściowo oddziały AK ujawnione w czasie akcji „Burza”.
39
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radzieckie grupy dywersyjno-rozpoznawcze i oddziały partyzanckie. W wielu
przypadkach przypisuje się im działania zmierzające do pogłębienia polskoukraińskiego antagonizmu.
Zakończenie działań zbrojnych przeciwko Niemcom hitlerowskim nie
przerwało walk polsko-ukraińskich. Prowadzone one były w dalszym ciągu. Po
wyznaczeniu linii granicznej między Polską a Związkiem Radzieckim, głównym obszarem operacyjnym UPA w Polsce były województwa krakowskie i
rzeszowskie. Zamieszkiwało je około 650 tys. obywateli polskich narodowości
ukraińskiej. W większości współpracowali oni, lub co najmniej (często z obawy
o własne życie) sympatyzowali z ukraińskimi oddziałami partyzanckimi. Ludność cywilna narodowości ukraińskiej stanowiła naturalne zaplecze logistyczne
dla oddziałów „leśnych”. Wśród niej, dobrowolnie lub pod przymusem, prowadzono werbunek w celu uzupełnienia strat wynikających z prowadzonych działań zbrojnych. Ukraińska Powstańcza Armia operująca w granicach powojennej
Polski, jako formacja zbrojna, była dobrze zorganizowana i przygotowana do
prowadzenia działań o charakterze nieregularnym. W jej skład wchodziły oddziały partyzanckie, szacowane na 2 tys. żołnierzy oraz grupy wiejskiej samoobrony w sile około 2,5 tys. bojowników. Ponadto dysponowała szeroko rozbudowaną terenową siecią informatorów (wywiadowczą) i rozbudowaną bazą
zaopatrzeniowo-logistyczną (magazyny z wyposażeniem i żywnością, szpitale
polowe, ukrycia-schrony dla oddziałów)47.
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, dążąc do stworzenia namiastki
ukraińskiej państwowości na południowo-wschodnich obszarach powojennej
Polski, szybko stała się poważnym zagrożeniem dla integralności terytorialnej i
bezpieczeństwa jej obywateli. Ponadto UPA ze względu na kilkuletnie doświadczenie bojowe w prowadzeniu działań nieregularnych, a także wysoki
poziom zorganizowania i żelazną dyscyplinę była poważnym przeciwnikiem, z
którym musiały się liczyć także jednostki regularnego wojska. O jej sile
i możliwościach decydowały następujące czynniki48:
 UPA działała na własnym terenie, zamieszkałym w przytłaczającej
większości przez ludność ukraińską, która dobrowolnie lub pod przymusem udzielała jej poparcia;
 teren sprzyjał działaniom typu partyzanckiego (lasy, góry, słaba infrastruktura);
 UPA była dobrze przygotowana do działań partyzanckich (dobrze wyposażone, duże oddziały partyzanckie, wiejskie oddziały samoobrony,
rozbudowana terenowa siatka wywiadowcza, rozbudowana i zamaskowana infrastruktura terenowa – magazyny, szpitale polowe, bunkry,
schrony, kryjówki itp.);
 doświadczona kadra dowódcza i wypracowane latami metody szkolenia
47
48
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przygotowujące do prowadzenia działań nieregularnych;
 dobre uzbrojenie i wyposażenie.
Przyjęte przez polskie władze wojskowo-administracyjne rozwiązanie problemu partyzantki ukraińskiej sprowadzało się w praktyce do zastosowania
stalinowskiego modelu polityki narodowościowej. Wzorowano się na typowych dla ZSRR metodach represji wobec całych grup narodowych. Polegały
one na wojskowo-policyjnej pacyfikacji terenu, przymusowych przesiedleniach
oraz stosowaniu zasady odpowiedzialności zbiorowej.
Za podjęciem radykalnych działań w celu rozwiązania tzw. problemu ukraińskiego, w kontekście szerzącego się bezprawia oraz grabieży i mordów na
ludności polskiej, opowiadały się różne ośrodki reprezentujące opinię społeczności lokalnych zamieszkujących tereny objęte konfliktem. Przykładem powyższego są między innymi: wniosek posłów PSL z września 1946 r. w sprawie
stanu bezpieczeństwa na terenach województwa rzeszowskiego i lubelskiego,
list przemyskiego biskupa rzymskokatolickiego ks. Franciszka Bardy
z 25 czerwca 1946 r. do marszałka Michała Roli-Żymierskiego z prośbą o przeciwstawienie się terrorowi nacjonalistów ukraińskich oraz sporządzone 30 listopada 1946 r. przez starostę powiatu przemyskiego Michała Haśkę Sprawozdanie sytuacyjne z zakresu społeczno-politycznego za miesiąc listopad49. Jak
słusznie dowodzi Wiktor Poliszczuk, Polska mimo braku pełni suwerenności
była jednak podmiotem prawa międzynarodowego i nie mogła godzić się na
terrorystyczną działalność zbrojnych struktur OUN-UPA zmierzającą do oderwania od niej Zakerzonia w celu utworzenia tam namiastki ukraińskiego nacjonalistycznego państwa50. Potwierdzenia słuszności radykalizacji działań
władz polskich można także doszukać się w źródłach ukraińskich. Edward
Prus, powołując się na 16 tom Latopisu UPA, pisze: …gdyby nie było akcji
Wisła, to UPA działałaby w Krainie Kierzońskiej jeszcze dziesięć lat…51. Podobnego zdania jest także wspomniany wcześniej Wiktor Poliszczuk. Odnosi
się on do tezy pojawiającej się w źródłach ukraińskich, mówiącej w sposób
jednoznaczny, że porażka UPA i podziemnych struktur OUN w zakerzońskiej
Ukrainie nie była tylko i wyłącznie skutkiem przewagi militarnej WP na tym
terenie. Była ona spowodowana przede wszystkim odcięciem nacjonalistów
ukraińskich od wspierających ich mas ludowych 52. Masowe przesiedlenia i
wymiany ludności były często stosowanym, zwłaszcza w Europie Środkowej i
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Wschodniej, działaniem zmierzającym do likwidacji zagrożeń na tle etnicznym53.
W okresie od listopada 1946 r. do marca 1947 r. znacząco zmniejszyła się
intensywność działań przeciwko UPA. Głównym zadaniem WP w tym czasie
było zabezpieczenia wyborów do Sejmu Ustawodawczego, które odbyły się 19
stycznia 1947 r. Do realizacji tego celu zaangażowano niemal 3/4 sił przeznaczonych dotychczas do zwalczania ukraińskiej partyzantki. W miesiącach lutymarzec 1947 r. przeprowadzono demobilizację. Z jednostek dyslokowanych na
obszarze Polski południowo-wschodniej odeszła znaczna liczba żołnierzy starszych roczników, którzy mieli duże doświadczenie w walce przeciwpartyzanckiej. Pomimo tego UPA w dalszym ciągu znajdowało się w głębokim kryzysie.
Ukraińskie oddziały w większości odcięte były od zaopatrzenia z okolicznych
wiosek. Tym samym zmuszone zostały, w warunkach ostrej zimy, do pozostania w lesie. Rozbudowany w latach 1944-1945 system bunkrów i ukryć umożliwiał tego typu bytowanie. Jednak upływający czas i ograniczone możliwości
aprowizacyjne poważnie zredukowały zgromadzone zapasy. Ukraińcom coraz
częściej dawał się we znaki brak żywności i ciepłej odzieży. Pogarszające się
warunki powodowały częste choroby i sprzyjały dezercjom. Na skutek powyższego stan osobowy w oddziałach polowych UPA znacznie zmniejszył się,
osiągając w marcu 1947 r. poziom około 1,4 tys. ludzi54.
Na posiedzeniu Państwowej Komisji Bezpieczeństwa (PKB) 27 marca
1947 r., gen. Stefan Mossor przedstawił projekt akcji wysiedlenia ludności
ukraińskiej. Minister Bezpieczeństwa Publicznego Stanisław Radkiewicz,
uczestniczący w obradach PKB, został upoważniony do przedstawienia go
członkom Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej
(BP KC PPR). Czynnikiem, który propagandowo przyspieszył planowany od
stycznia 1947 r. radykalny wariant działań przeciwko OUN-UPA i pozostającej
w Polsce ludności ukraińskiej, była śmierć II Wiceministra Obrony Narodowej
gen. broni Karola Świerczewskiego55. Wiceminister zginął 28 marca 1947 r. w
czasie inspekcji jednostek WP stacjonujących w Bieszczadach. Stało się to oficjalnym pretekstem do kontrakcji aparatu władzy. Mimo że prawdopodobnie
dysponowano tylko zawierającym wiele nieścisłości telefonogramem Dowódcy
Krakowskiego Okręgu Wojskowego i nie znano sprawców zabójstwa wiceministra, BP KC PPR na posiedzeniu 29 marca 1947 r. podjęło decyzję o kompleksowym przesiedleniu Ukraińców56. W ramach akcji represyjnej wobec ludności ukraińskiej postanowiono wykonać następujące przedsięwzięcia:
 w szybkim tempie przesiedlić Ukraińców i rodziny mieszane na tereny
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odzyskane (przede wszystkim do Północnych Prus), nie tworząc przy
tym zwartych grup i nie zasiedlając tą ludnością 100 km pasa wzdłuż
granicy;
 akcję wysiedlenia uzgodnić z rządami Związku Radzieckiego i Czechosłowacji;
 opracowanie danych o ludności ukraińskiej w Polsce oraz opracowanie
projektu jej przesiedlenia zlecono ministrowi BP i I wiceministrowi ON
(czas realizacji 1 tydzień)57.
Powyższa decyzja sprawującej wówczas faktyczną władzę w Polsce partii
została wprowadzona w życie 24 kwietnia 1947 r. uchwałą Prezydium Rady
Ministrów58. Akcję „Wisła” rozpoczęto 24 kwietnia 1947 r. Działania deklaratywnie skierowane były przeciwko ukraińskiemu podziemiu zbrojnemu. W
rzeczywistości zamierzony cel militarny zrealizowano poprzez wysiedlenie
ludności ukraińskiej i zasiedlenie nią, w sposób rozproszony, wyznaczonych
obszarów tzw. Ziem Odzyskanych. Do bezpośredniej realizacji działań antyukraińskich powołano Grupę Operacyjną „Wisła” w składzie: pięć dywizji piechoty, 1. Dywizja Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dwa pułki odwodowe, eskadra lotnictwa, cztery pociągi pancerne, miejscowi żołnierze i funkcjonariusze Wojsk Ochrony Pogranicza, Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa i SOK59. Dawało to łącznie około 21 tys. żołnierzy i funkcjonariuszy.
Siły ukraińskie wynosiły szacunkowo ok. 2,5 tys. ludzi w oddziałach leśnych60.
W trakcie akcji, według różnych autorów61, wysiedlono od 140 do 150 tys.
osób, a około 1,5 tys. ukraińskich partyzantów wzięto do niewoli lub zabito.
Straty własne wyniosły 61 zabitych i 91 rannych. Akcja „Wisła” była najwięk57
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szą operacją militarną o charakterze przeciwpartyzanckim przeprowadzoną
przez WP na terytorium Polski po zakończeniu II wojny światowej.
Zakończenie
Analizując historię polskiej wojskowości należy jednoznacznie podkreślić,
że jest ona bardzo bogata w liczne przykłady działań nieregularnych (partyzanckich) przeciwko potężniejszemu liczebnie przeciwnikowi. Wśród nich
wymienić należy w pierwszym rzędzie siedemnastowieczną taktykę wojny
szarpanej (działań podjazdowych) oraz działania zbrojne okresu powstania
styczniowego. W polskich doświadczeniach pojawiają się także elementy działań przeciwpartyzanckich (przeciwdywersyjnych), których celem było zwalczanie nieregularnych oddziałów i grup zbrojnych. Doświadczenia związane ze
zwalczaniem nieregularnego przeciwnika nie zostały jednak w szerszym zakresie uwzględnione w rozważaniach teoretycznych i w szkoleniu wojsk. Przykładem powyższego była praktyka szkolenia Sił Zbrojnych II RP, które, poza elementami asystencji wojskowej, nie zostały należycie przygotowane do działania przeciwko przeciwnikowi prowadzącym walkę zbrojną w sposób nieregularny. Negatywne skutki zaniechania szkolenia w tym zakresie uwidoczniły się
już w pierwszych dniach wojny obronnej 1939 r.
W okresie II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu jednostki WP, różnej orientacji politycznej, nie były przygotowywane do walki z przeciwnikiem
nieregularnym. Kolejne, bardzo bogate doświadczenia z zakresu prowadzenia
działań partyzanckich, w tym rodzime przykłady, nie znalazły przełożenia na
szkolenie w zakresie zwalczania przeciwnika nieregularnego. Po raz kolejny,
podobnie jak w dwudziestoleciu międzywojennym, podstawowym sposobem
walki z formacjami nieregularnymi było nasycenie terenu wojskami własnymi i
pacyfikacje. Ponadto, wzorując się na rozwiązaniach radzieckich, dążąc do
odcięcia „oddziałów leśnych” od zaplecza (wspierającego je społeczeństwa)
zastosowano także przymusowe przesiedlenia ludności.
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KONCEPCJA BUDOWY OBRONY TERYTORIALNEJ W PROGRAMIE AKCJI WYBORCZEJ SOLIDARNOŚĆ A KONCEPCJA OBRONY
TERYTORIALNEJ RZĄDU PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
(THE CONCEPT OF TERRITORIAL DEFENCE IMPLEMENTATION IN
THE SOLIDARITY ELECTORAL ACTION AND THE LAW AND JUSTICE
POLITICAL PARTIES: A COMPARATIVE STUDY)
Streszczenie:
W obecnej dyskusji o organizacyjnej i prawnej formie oraz o celach sformowania Obrony Terytorialnej powinno się sięgnąć nie tylko po historyczne doświadczenia w dziedzinie wojny nieregularnej polskiej sztuki wojennej, ale
przede wszystkim do doświadczeń związanych z pracą i koncepcjami utworzenia Obrony Terytorialnej z lat 1997-2001 w czasach rządów koalicyjnych Akcji
Wyborczej Solidarności i Unii Wolności pod przywództwem premiera Jerzego
Buzka, bowiem rząd Beaty Szydło w zasadzie kontynuuje linię polityczną Akcji
Wyborczej Solidarność.
Summary:
Obecna koncepcja Obrony Terytorialnej po części pokrywa się założeniami
Akcji Wyborczej Solidarność. Należy podkreślić, że proces odbudowy Obrony
Terytorialnej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości ma swoje korzenie w zmieniającym międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa Polski – wynika on nie
tyle z podstaw programowych partii, ale głównie z powodu rozpoczęcia wojny
na Ukrainie oraz narosłego politycznego napięcia między UE i NATO z jednej
strony a Rosją będącego rezultatem aneksji Krymu. Nadto, do sformowania OT
przyczynił się zorganizowany ruch społeczny na rzecz odbudowy powszechnej
formacji obronnej narodu odwołującej się do Armii Krajowej.
Słowa kluczowe:
siły obrony terytorialnej, Polska, Akcja Wyborcza Solidarność, Prawo i Sprawiedliwość
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W trwającej obecnie dyskusji nad formą organizacyjną, prawną oraz celami powołania Obrony Terytorialnej (OT) należy sięgnąć nie tylko do doświadczeń historycznych w zakresie polskiej sztuki wojennej w zakresie działań nieregularnych, ale przede wszystkim do doświadczeń związanych z pracami i
koncepcjami powołania OT za czasów działającego w latach 1997-2001 rządu
Jerzego Buzka, w ramach koalicji Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności, gdyż obecny rząd Beaty Szydło w zasadniczym swoim trzonie personalnym
jest kontynuatorem linii politycznej AWS.
W okresie minionych kilkunastu lat powstała bogata literatura naukowa
dotycząca zasadności budowy tej formacji i napisano na ten temat sporo artykułów naukowych i publicystycznych. Zasadniczym problemem, z którym mieliśmy do czynienia pomiędzy latami 1997 a 2015, była niezrozumiała kwestia
likwidacji jednostek OT, która trwała zarówno za rządów SLD-PSL jak i PiS.
Największa jednak destrukcja tej formacji nastąpiła za rządów PO-PSL, kiedy
to praktycznie doprowadzono do jej likwidacji – jedynie na czas wojny istniały
wysoce skadrowane pododdziały OT. Wiele pytań budzi to, że pracownicy
naukowi, którzy przez kilkanaście ostatnich lat uzasadniali konieczność powstania OT, a wielu wypadkach budowali teoretyczne i praktyczne podstawy
jej powołania, nie stanowią obecnie bezpośredniego zaplecza tworzenia tej
formacji. Chodzi tu zwłaszcza o profesorów: Ryszarda Jakubczaka, Józefa
Marczaka, Romualda Szeremietiewa, Jacka Pawłowskiego czy też dr. Krzysztofa Gąsiorka1.
Wydaje się, iż powstanie w ostatnich latach masowego ruchu organizacji
proobronnych, wymusiło na parlamentarnych partiach powrót do wspomnianej
koncepcji w jej ograniczonej formie.
1

Vide: J . Mar cza k , J . P awł o ws k i, O obronie militarnej Polski przełomu XX-XXI
wieku, Warszawa 1995; R. J ak ub cza k, J . M arcz a k, K . Gą s io re k , W . J ak ub cza k ,
Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, Warszawa 2008; J.
Marcz a k, R. J a k ub cz a k, M. Ł uc za k, K. Gą sio r e k , System obrony terytorialnej III
Rzeczypospolitej Polskiej, „Zeszyty Naukowe AON” 1998, nr 1(30); R. J ak ub cz a k , J .
Marcz a k, Obrona terytorialna Polski na progu XXI w., Warszawa 1998; R. J a k ub cza k, Obrona terytorialna III RP. Strategia, sztuka operacyjna, taktyka. Militarne bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej u progu trzeciego tysiąclecia, Warszawa [b.d.w.]; R .
Szer e mi et ie w, Obronić Polskę, Warszawa 1997; Działania nieregularne w erze globalizacji, red. R. J ak ub cz a k, M. Mi n k i na , Siedlce 2011; R. Jakubczak, Współczesne wojska obrony terytorialnej, Warszawa 2002-2014; Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI w.
Wyzwania i strategie, red. R. J ak ub c za k, J . Fl is , Warszawa 2006; R. J a k ub cza k , K.
Gą sio r e k, H. M . Kr ó l i ko ws k i, J . Mar cza k , Działania nieregularne. Elementy
strategii bezpieczeństwa narodowego Polski, Warszawa 2011; Rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa, red. A. T o mc za k , Warszawa 2016; J . N o wa k - J ez io ra ń s k i, Słoń i jeż, „Wprost” 19.07.1998, nr 29.
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Zasadniczym problemem badawczym, który autor przyjął w tym artykule,
jest odpowiedzenie na pytanie w jakim zakresie współczesna koncepcja OT
pokrywa się z założeniami koncepcji AWS oraz na ile zmiana założeń w zakresie stworzenia OT była spowodowana załamaniem się dotychczasowej struktury bezpieczeństwa światowego. Należy zadać sobie także pytanie na ile na
zmianę polskiej polityki bezpieczeństwa miała tocząca się od 2014 roku wojna
na Ukrainie i czy jej doświadczenia w postaci użycia przez obydwie strony
wspomnianego konfliktu jednostek paramilitarnych nie spowodowały zmiany
myślenia w ośrodkach decyzyjnych w obszarze bezpieczeństwa Polski.
Program Akcji Wyborczej Solidarność w zakresie tworzenia
Obrony Terytorialnej
Koncepcję programu Akcji Wyborczej Solidarność w zakresie obronności
RP opracowywał zespół pod kierownictwem Romualda Szeremietiewa. Zawarto w nim takie zagadnienia jak: kwestia pełnego członkostwa Polski w NATO,
budowa Narodowego Systemu Obrony Państwa czy też przebudowa Sił Zbrojnych RP w kierunku uzawodowienia wojsk operacyjnych z jednoczesną rozbudową wojsk obrony terytorialnej. W programie wyraźnie zaznaczono, iż wojska
OT mają za główne zadanie obronę swego miejsca zamieszkania. W tym celu
miano tworzyć system lokalnych wspólnot obronnych jako społecznego zaplecza dla formacji OT. Docelowo wojska OT miały liczyć 1,5 mln żołnierzy a
wojska operacyjne 150 tys. żołnierzy. Osobą odpowiedzialną za kierowanie SZ
RP w czasie wojny miał być Generalny Inspektor Sił Zbrojnych RP, którego
przewidywano na naczelnego dowódcę w czasie wojny. W czasie pokoju miał
on mieć rangę wiceministra ON. AWS postulował finansowanie SZ RP na poziomie 3% PKB, a środki kierowane do budżetu MON miały być rozliczane w
trakcie jednego roku budżetowego. Postulowano także reaktywację Funduszu
Obrony Narodowej, który miał zapewniać finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa. Dodatkowo podkreślano, iż polski przemysł obronny i lotniczy
jest gwarantem zachowania suwerenności Polski. Wskazywano na pilną potrzebę przygotowania doktryny obronnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczególnym problemem, który powodował postawienie nacisku na zawarcie w programie AWS tworzenia OT, był fakt zahamowania w latach 19951997 procesu rozbudowy tej formacji. Praktycznie wszystkie koncepcje z tego
okresu były odsyłane ad acta, bez podejmowania dalszych decyzji. Dodatkowo
kierownictwo Sztabu Generalnego WP zaczęło wprost ośmieszać idę tworzenia
OT, a kierownictwo cywilne ministerstwa nie rozumiało istoty tej formacji i nie
przejawiało żądnego zainteresowania tym problemem. Już w tym okresie część
generalicji WP głosiła program małej sprawnej armii zawodowej w sytuacji
posiadania ok. 4 mln przeszkolonych rezerw do 50. roku życia. Według ekspertów Akademii Obrony Narodowej wojska OT powinny liczyć na czas pokoju
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ok.15-20 tys. żołnierzy, a w ramach trzymiesięcznego szkolenia poborowych
powinno się rocznie przeszkalać 70-100 tys. żołnierzy2.
Biorąc pod uwagę powyższe, program AWS w zakresie bezpieczeństwa
państwa odnosił się także do budowy nowego systemu przysposobienia wojskowego młodzieży szkolnej i akademickiej, opartego o zasady pełnej dobrowolności uczestnictwa. W odniesieniu do służby wojskowej wspomniany program zakładał: utrzymanie zasady powszechnej służby wojskowej (przy czym
w jednostkach OT okres służby miał wynosić trzy miesiące), przywrócenie
obowiązkowej służby podoficerów rezerwy dla absolwentów szkół wyższych
czy też wprowadzenie ochotniczej służby oficerów rezerwy. Pewnym novum
miało być wprowadzenie zasady preferencji dla określonych stanowisk w państwie dla osób podejmujących dodatkowy wysiłek na rzecz obronności, wraz z
zasadą zarezerwowania pewnych stanowisk do wyłącznej obsady przez oficerów i podoficerów rezerwy. Istotnym elementem działań na rzecz obronności
państwa miał być zakaz zatrudniania w administracji państwowej i samorządowej osób uchylających się od wypełniania obowiązków obronnych3.
Całościowym elementem wspomnianego programu był dokument: Podstawowe założenia Narodowej Strategii Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, w
którym zwrócono istotną uwagę na to, iż istotą strategii obronnej jest jej powszechność, która sprowadza się do przygotowania oraz wykorzystania w planowanej walce korzyści strategicznych wynikających z obrony własnego terytorium. Do istotnych elementów powszechności zaliczono:
 prowadzenie obrony na całym terytorium oraz wykorzystanie jego walorów w trakcie przygotowywania się do obrony;
 wojska obrony terytorialnej jako masowy komponent sił zbrojnych;
 współudział całego społeczeństwa przy wykorzystaniu zasobów materialnych do wsparcia sił zbrojnych oraz prowadzeniu obrony cywilnej;
 prowadzenie działań nieregularnych w masowej skali;
 korzystanie ze wsparcia i pomocy politycznej oraz militarnej sojuszników4.
Podstawą programową rządu AWS-UW była umowa koalicyjna, w której
w pkt. 27 zapisano, iż zostanie stworzony Narodowy System Obrony Państwa,
a w zakresie jego realizacji jest reorganizacja operacyjnych Sił Zbrojnych, których celem ma być armia mniej liczna o większej wartości bojowej… (pkt. 27.3)

2

Obrona Terytorialna (OT) II RP, opracowanie Katedry Obrony Terytorialnej i Cywilnej
Wydziału Strategiczno-Obronnego Akademii Obrony Narodowej z 10 stycznia 1998 r., s
15, 18, 23, 24.
3
Program Akcji Wyborczej Solidarność w zakresie obronności RP (opracowany przez
Zespół Programowy AWS ds. Bezpieczeństwa Narodowego), Warszawa 1-17 września
1997, s. 5-11.
4
Ibidem, s.12-19.
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oraz rozbudowanie wojsk obrony terytorialnej, stworzenie sprawnego systemu
obrony terytorialnej (pkt. 27.4)5.
Wspomniane zapisy zostały podkreślone uchwałą Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP z 31 marca 1998 r., która została skierowana do Ministra
Obrony Narodowej. Zostały w niej uwzględnione kwestie związane z OT –
uchwała stanowiła, iż obrona terytorialna winna stanowić istotny element naszego systemu obronnego, który będzie zdolny do: brania bezpośredniego
udziału w walce, zabezpieczania działań wojsk operacyjnych, obronnego przygotowania terenu, ochrony obiektów i szkolenia rezerw, jak również udzielania
wsparcia systemowi ratownictwa i obrony cywilnej w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń czasu pokoju i wojny. Ponadto we wspomnianej
uchwale komisja ON wskazała, iż oczekuje że w terminie do 31 maja 1998 r.
zostanie przedstawiona docelowa koncepcja systemu obrony terytorialnej oraz
struktura OT6. Ministerstwo Obrony Narodowej wspomnianego terminu nie
dotrzymało.
W czerwcu 1998 r. zespół naukowców wyłonionych z pracowników Akademii Obrony Narodowej opracował Koncepcje systemu obrony terytorialnej7.
We wspomnianym dokumencie podkreślono, iż na obronę wydaje się tylko
2,4% PKB. W momencie powstawania dokumentu liczba przeszkolonych rezerw wynosiła około 6 mln. W dokumencie ponadto podkreślono niezbędność
powszechności omawianej formacji. W chwili powstania dokumentu funkcjonowały trzy Brygady OT (BOT), powstałe na bazie likwidowanych jednostek
operacyjnych, a mianowicie: 1. BOT w Gdańsku, 2. BOT w Mińsku Mazowieckim i 3. BOT w Zamościu. W dokumencie dodatkowo postulowano powołanie w Ministerstwie Obrony Narodowej Inspektoratu Obrony Terytorialnej, a
w poszczególnych województwach – na bazie Wojskowych Sztabów Wojewódzkich – powołanie Dowództw Wojewódzkich OT (a w stosunku do lokalnych potrzeb i możliwości – Dowództw Powiatowych OT w powiatach oraz
Dowództw Obrony Miast w dużych miastach). W dokumencie postulowano
także przekazanie na szczebel wojewódzki obowiązków, zadań i uprawnień w
sferze obronności. Według wspomnianej koncepcji wojewoda powinien posiadać kompetencje planowania i koordynacji obrony i ochrony województwa,
dysponowania formacjami służb ochrony państwa oraz użycia jednostek OT w
akcjach niemilitarnych bez zgody władz nadrzędnych czy też finansowania
szkolenia obronnego i ratowniczego OT. Na szczebel powiatu postulowano
przekazać kompetencje stosowne do wojewody a odnoszące się do powiatu,
włącznie z jednostkami powiatowymi OT, wykorzystywanymi za zgodą wojewody. Do głównych cech OT zaliczono: dużą samodzielność w podejmowaniu
działań bojowych oraz ratowniczo-ochronnych, powszechność i właściwe przestrzenne rozmieszczenie oraz strukturę dostosowaną do zadań, krótkotermino5

„Rzeczpospolita”, 12.11.1997.
Opinia nr 4 Komisji Obrony Narodowej dla Ministra Obrony Narodowej, 31.03.1998.
7
Koncepcja systemu obrony terytorialnej, AON, Warszawa 1998.
6
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wą zasadniczą służbę wojskową, lekkie wyposażenie, rozwinięcie mobilizacyjne równoczesne z osiąganiem gotowości bojowej w rejonach przewidzianych
do działań bojowych, równoczesne przygotowanie do działań regularnych i
nieregularnych czy też zdolność do zorganizowania działań w rozproszeniu8.
Istotnym – oprócz finansowego – problemem w kontekście decyzji o zakresie osobowym budowanych formacji OT, był stan ilościowy karabinków
automatycznych na wyposażeniu armii. Zasadniczo nie chciano się przyznać, iż
w latach 90. sprzedano za granicę z magazynów mobilizacyjnych około milion
karabinków AK-47, tak że w okresie tworzenia OT na wyposażeniu armii było
ich do 600 tys. sztuk9. Należy podkreślić, iż w 1998 r. stan liczebny Sił Zbrojnych RP wynosił 240,6 tys. żołnierzy, a stan liczebny rezerw 343 tys. żołnierzy10.
Do końca 1998 r. terytorium Polski było podzielone na cztery okręgi wojskowe: Pomorski, Śląski, Warszawski i Krakowski. Od stycznia 1999 r. wprowadzono nowy podział na dwa okręgi wojskowe: Pomorski i Śląski o strukturze dywizyjno-brygadowej oraz Korpus Powietrzno-Zmechanizowany o strukturze brygadowej. W terenie, po reformie administracyjnej państwa, powstało
16 Wojewódzkich Sztabów Wojskowych. Same wojska lądowe liczyły wówczas etatowo 135 tys. żołnierzy przy około 40% uzawodowieniu.
Zasadniczy potencjał wojskowy Wojsk Lądowych był zlokalizowany w
Pomorskim Okresu Wojskowym (pięć dywizji zmechanizowanych i jednostki
wsparcia) oraz w Śląskim Okręgu Wojskowym (jedna dywizja zmechanizowana, dywizja kawalerii pancernej i jednostki wsparcia). W Korpusie PowietrznoZmechanizowanym znajdowało się 6 samodzielnych brygad wraz z jednostkami wsparcia. W 1999 r., w ramach integracji z NATO i tworzeniem nowej
struktury SZ RP, rozpoczęto w Szczecinie tworzenie Korpusu „PółnocnoWschodniego”, któremu operacyjnie podporządkowano 12. Dywizję Zmechanizowaną. Formą współpracy międzynarodowej było utworzenie dwóch batalionów, w składzie których w trakcie misji pokojowych znalazły się pododdziały z innych państw. Dotyczyło to batalionu polsko-litewskiego w Orzyszu i
batalionu polsko-ukraińskiego w Przemyślu.
Proces rozwoju OT był od samego początku brany pod uwagę w dwóch
wariantach. W pierwszym – na czas pokoju w 1998 r. miały istnieć trzy BOT
liczące 1 640 żołnierzy a w czasie wojny rozwijane do sześciu BOT liczących
31 500 żołnierzy (podobnie było w II wariancie). W 2003 r. w jednostkach na
czas pokoju miało służyć 9 500 żołnierzy, zaś w jednostkach na czas wojny
72 926 (nieznacznie mniejsza liczba miała być w II wariancie). Docelowo planowano roku, iż w 2012 r. w czasie pokoju w OT będzie liczyło 10 000 żołnierzy (około połowę mieli stanowić żołnierze zawodowi) rozwijanych w czasie
8

Ibidem, s. 19.
M. Li ko ws k i , Gdzie jest milion karabinów? „Nasz Dziennik” 1999, nr 171.
10
Vide: The Military Balance, The International Institute for Strategic Studies, Oxford
1997-2002.
9
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wojny do 132 496 żołnierzy (wariant II mówił o mniejszych stanach na czas
pokoju tj. 7 946 żołnierzy i takich samych stanach w czasie wojny). Czyli planowano dziesięciokrotną rozbudowę jednostek OT na czas wojny11.
Na dzień 30 czerwca 1999 r. stan wojsk OT był następujący – istniały trzy
BOT (Gdańsk, Mińsk Mazowiecki, Zamość), gotowe do rozwinięcia na czas
wojny były BOT w Kielcach, Opolu, Łodzi. Do końca 1999 r. miano zorganizować BOT w Gliwicach i Kłodzku. We wspomnianych jednostkach służbę
pełniło 4 390 żołnierzy. Poza planem, do końca 1999 r. powołano 14. BOT w
Przemyślu12.
Poza standaryzacją SZ RP związaną ze wstąpieniem do NATO, podjęto
działania mające na celu zwiększenie uzawodowienia w armii o 20%. Należy
zauważyć, iż od 1990 r. praktycznie do dzisiaj trwa permanentna reorganizacja
wojska w szerokim wymiarze, co jest niezwykle kosztowne i koncentruje wysiłek SZ RP w dużym stopniu na ciągłym dostosowywaniu organizacyjnym i
sprzętowym armii do nowych celów politycznych. Oczywiście w pewnym zakresie reformy są niezbędne, ale w dotychczas wdrażanych brakuje długofalowych wizji, które wprowadzałyby w armii istotną przewidywalność organizacyjną. W omawianym okresie już doszło do początków załamania szkolenia
wojskowego w formie służby wojskowej, ocenianej wówczas na około 14%
populacji mężczyzn w Polsce (wówczas jeszcze w Niemczech wskaźnik ten
wynosił około 75% a w Austrii, Finlandii czy Szwecji ponad 90%).
Sam fakt przystąpienia Polski do NATO w maju 1999 r. spowodował głęboką zmianę w myśleniu elit politycznych i wojskowych. Nastąpiła redefinicja
odpowiedzialności za obronę terytorium RP i przeniesienie jego głównego ciężaru z własnych sił zbrojnych na rzecz Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zgodnie z logiką tego myślenia rozpoczęto dalszą redukcję SZ RP i ich reformę
(m.in. zlikwidowano ok. 70 garnizonów), która miała na celu istotne przygotowanie komponentów w WP do szerszego uczestnictwa w misjach poza granicami państwa.
Powyższym działaniom towarzyszyły opracowania eksperckie – m.in. pracowników AON profesorów Józefa Marczaka i Ryszarda Jakubczaka – które
wskazywały na ich nietrafność. Główne zarzuty, które kierowano w stronę rządu i MON, można streścić jako:
 omijanie celów zapisanych w wówczas obowiązującej Strategii obronności RP;
 bardzo wąskie środowisko (zasadniczo ograniczające się do kilku osób
ze Sztabu Generalnego RP) opracowujące zasadnicze koncepcje dotyczące obronności RP;
 likwidacja licznych oddziałów wojsk operacyjnych poprzez ich przekształcanie w brygady OT;
11
12

Załącznik do interpelacji poselskiej nr 2113 z 19.07.1999.
Ibidem.
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 wstąpienie do NATO spowodowało de facto zanik świadomości w
MON i Sztabie Generalnym co do konieczności pracy na rzecz przygotowania i urządzenia obronnego przestrzeni kraju;
 brak poważnego traktowania raportów NIK, co do konsekwencji powodzi z 1997 r. i braku wojskowych systemów wsparcia dla samorządów,
 lekceważenie przez Sztab Generalny obrony ważnych miejscowości;
 brak koncepcji przygotowania obrony i ochrony Warszawy oraz władz
państwowych w okresie kryzysu i wojny;
 nadmierna rozbudowa dowództw szczebla operacyjnego (13) przy
gwałtownie malejącej liczbie związków taktycznych (23 łącznie z brygadami artylerii i saperów);
 likwidacja, a w niektórych wypadkach miniaturyzacja terytorialnych
dowództw, które byłyby przyszłościowe dla OT;
 zniszczenie Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych, które miały za zadanie ochronę administracji państwa;
 blokowanie tworzenia dowództwa OT, bez którego nie było możliwe
funkcjonowanie i rozwój OT;
 likwidacja kolejnych garnizonów, które mogły stanowić bazę dla formacji OT;
 załamanie szkolenia rezerw państwowych;
 zaniechanie szkolenia przyszłych kadr oficerskich poprzez praktyczną
likwidację szkolnictwa wojskowego dla absolwentów studiów wyższych13.
Wspomniane uwagi wskazują na rzeczywisty brak przełożenia programu
AWS na kierunki modernizacji SZ RP w zakresie wdrażania powszechnej OT.
Co prawda należy podkreślić, iż uchwalona 4 stycznia 2000 r. (czyli jeszcze za
rządu AWS-UW) Strategia Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, w pkt.
4.6.2 (Organizacja Sił Zbrojnych) wprost definiowała, iż: W skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wchodzą trzy rodzaje wojsk: wojska lądowe,
wojska lotnicze i obrony powietrznej oraz marynarka wojenna. We wszystkich
rodzajach sił zbrojnych występują wojska operacyjne i wojska obrony terytorialnej (…). Wojska obrony terytorialnej przeznaczone są do wspierania i zapewniania swobody działania wojsk operacyjnych oraz wykonywania lokalnych
zadań obronnych w ścisłym współdziałaniu z niemilitarnymi ogniwami struktury państwowej. Skład i struktura wojsk obrony terytorialnej oraz system kierowania nimi są dostosowane do ustroju i podziału terytorialnego państwa oraz
lokalnych potrzeb i warunków14. Wydawało by się, iż tak jasno sprecyzowane
założenia programowe staną się jednoznacznymi wyznacznikami dla MON i
13

Strategiczna ocena systemu wojskowego i założeń „Programu przebudowy i modernizacji … w latach 2001-2006”, AON, Warszawa 2000, mps w posiadaniu autora.
14
Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument przyjęty przez Radę
Ministrów 4.01.2000, Warszawa 2000, s. 22, 23.
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Sztabu Generalnego WP. Praktyka jednak pokazała, iż wspomniane zapisy
ignorowano, a nawet im zaprzeczano w pragmatyce działań polegających na
likwidowaniu i ograniczaniu formacji OT, pomimo obowiązywania wspomnianej Strategii do 2007 r.
Plan Armia 2012, którego ramy programowe zostały opracowane jeszcze
za premierostwa Włodzimierza Cimoszewicza (1996-1997), stał w zupełnej
sprzeczności z programem rządzącego AWS i umowy koalicyjnej AWS -UW,
zwłaszcza w odniesieniu do pkt. 27 – reforma wojska. Należy podkreślić, iż
sam program przebudowy Sił Zbrojnych RP w latach 2001-2006 był także w
sprzeczności ze Strategią obronności RP z 23 maja 2000 r.
W trakcie prac nad programem ujawnił się konflikt pomiędzy ministrem
ON Januszem Onyszkiewiczem, który traktował armię jako element polityki
krajowej i międzynarodowej, a wiceministrem ON Romualdem Szeremietiewem, dla którego armia była przede wszystkim istotnym elementem systemu
obronnego RP. Oczywiście sam konflikt rozpoczął się dużo wcześniej – w
momencie, kiedy w wyniku umowy koalicyjnej AWS-UW Janusz Onyszkiewicz został ministrem ON a jego pierwszym zastępcą miał zostać Romuald
Szeremietiew (czego Onyszkiewicz nie przyjmował do wiadomości i opóźniał
powołanie Szeremietiewa – dopiero po osobistej interwencji premiera Jerzego
Buzka Onyszkiewicz napisał stosowny wniosek)15.
Onyszkiewicz nie pozwalał Szeremietiewowi na realizację zapisów programowych AWS, co doprowadziło do tego, iż ten ostatni oficjalnie zwrócił się
do Klubu AWS z informacją, że nie jest w stanie realizować programu Akcji16.
W odpowiedzi na pismo Romualda Szeremietiewa 31 marca 1998 r. Komisja
Obrony Narodowej pod przewodnictwem Bronisława Komorowskiego – jak
wcześniej zaznaczono – uchwaliła opinię nr 4, która m.in. stwierdzała, iż w
ramach programu integracji i modernizacji Sił Zbrojnych RP zostanie przedstawiona docelowa koncepcja systemu obrony terytorialnej oraz struktura
wojsk OT, harmonogram ich formowania, system dowodzenia OT oraz system
szkolenia i wyposażenia wojsk OT17. Minister Onyszkiewicz nie dotrzymał
terminu wskazanego przez komisję, a oczekiwany dokument przedstawił w
późniejszym okresie. Ostatecznie za niezrealizowanie programu AWS był odpowiedzialny właśnie Janusz Onyszkiewicz18.
W okresie prac nad OT Romuald Szeremietiew wielokrotnie podnosił
kwestię powszechności obrony Polski i sprzeciwiał się redukcji armii, postulując przesuwanie zwalnianych etatów z jednostek operacyjnych na rzecz OT.

15

S. M a ń ka, Rozbrajanie armii, „Nasza Polska”, 11.02.1998, nr 7.
P . Gur s zt yn , Czekając na konflikt, „Nowe Państwo”, 27.02.1998, nr 9.
17
Kopia opinii w zbiorach autora.
18
J . Malo j , W służbie UW i prezydenta, „Nasza Polska”, 05.04.2000, nr 14.
16
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Uważał też, że zwalniane kompleksy koszarowe powinny być także przekazywane OT19.
Działania rządu SLD-PSL, który sprawował władzę w latach 2001-2005 i
podjął decyzję o wysłaniu WP do Iraku, nadały polskiej armii priorytetowy w
jej rozwoju charakter „misyjny”. Z uwagi na ten fakt Sztab Generalny ostatecznie zredefiniował główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP. Do Iraku wysłano 2 500 żołnierzy i jak podkreślał płk Ryszard Chwastek, było to trzykrotnie
więcej niż ówczesne rzeczywiste możliwości20.
W innej ekspertyzie wspomniany autor, w oparciu o swoje doświadczenia
ze służby, formułował daleko idące wnioski, m.in., że prawdziwa reforma systemu obronnego, ukształtowanego zgodnie z polską racją stanu, będzie możliwa dopiero po zmianie elit politycznych rządzących Polską21. Wspomniane
wnioski były tym bardziej znamienne, że Chwastek pisał je jako ekspertyzy dla
nowej formacji, która w 2001 r. weszła do Sejmu RP, tj. Ligi Polskich Rodzin.
Wspomniany autor zgodnie z rzeczywistością zwracał uwagę, iż przyjęta przez
Sejm Ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-200622, czyli tzw.
„plan Komorowskiego”, spowodowała, iż w sposób „barbarzyński” wykonano
egzekucje na wielu jednostkach wojskowych już w pierwszym roku jej obowiązywania. Niestety MON za urzędowania ministra Szmajdzińskiego w dalszym
ciągu konserwował zbiurokratyzowany system administracyjny w wojsku kosztem likwidacji – poprzez restrukturyzację – m.in. jednostek OT. Przypomnieć
należy, iż to właśnie za rządu SLD-PSL, w 2002 r., ostatecznie rozwiązano
Jednostki Nadwiślańskie MSW, które początkowo planowano przyjąć w struktury MON i OT, a które dysponowały lekkim uzbrojeniem i wyposażeniem
specjalistycznym. Ostatecznie pododdziały te włączono głównie do Biura
Ochrony Rządu, Policji i Straży Granicznej. Właśnie minister Jerzy Szmajdziński już 30 września 2003 r. rozwiązał 23. Śląską Brygadę OT.
Należy w tym miejscu podkreślić, iż Program przebudowy i modernizacji
technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006 w
świetle informacji Rady Ministrów o jego realizacji w 2001 roku przewidywał
redukcję liczebności sił zbrojnych z 220 tys. do 180 tys. do roku 2004. Zgodnie

19

System obrony powszechnej. Rozmowa z Romualdem Szeremietiewem sekretarzem stanu
w MON, „Polska Zbrojna” 1997, nr 50.
20
R. C h wa s te k , Wpływ militarnego zaangażowania w Iraku na proces reformy Wojska
Polskiego, ekspertyza w zbiorach autora.
21
R. C h wa s te k , Główne założenia reformy systemu obronnego RP. „O naprawę Rzeczypospolitej, czyli w chorym państwie, chore wojsko…”, ekspertyza w zbiorach autora, s.4.
22
Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, Dz.U. 2001 nr 76 poz.
804.

S t r o n a | 93
z doniesieniami prasowymi ówczesny minister Obrony Narodowej stwierdzał,
że program ten pozwoli na pełną integrację polskiej armii z NATO23.
Rola Obrony Terytorialnej w programie PiS
Kontynuację polityki rządu SLD-PSL w zakresie głównego ukierunkowania Sił Zbrojnych na zapewnienie sprawności WP w misjach zagranicznych
realizował także koalicyjny rząd PiS-LPR-Samoobrona. Za politykę w zakresie
bezpieczeństwa narodowego w gabinetach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego odpowiadał Radosław Sikorski, sprawujący funkcję ministra ON w latach 2005-2007 (w 2007 r. ministrem ON był Aleksander Szczygło), który zlikwidował 2. Mińsko-Mazowiecką BOT24.
O budowie OT program PiS z 2005 r. nic nie mówił25. Jak wspomniano
powyżej głównymi priorytetami PiS w zakresie bezpieczeństwa było: Umocnienie silnych dwustronnych stosunków polsko-amerykańskich. Będziemy działali na rzecz umocnienia strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi, które są naszym kluczowym sojusznikiem i głównym gwarantem bezpieczeństwa. Współpraca z USA wzmacnia pozycję Polski w UE. Polska może odgrywać znaczącą rolę w formowaniu ładu międzynarodowego oraz podejmować
działania na rzecz współodpowiedzialności Europy za światowe bezpieczeństwo
oraz kształtowania dobrych relacji Unii z USA (…) Stworzenie sił zbrojnych
zdolnych do skutecznej obrony Polski. Wraz z końcem Zimnej Wojny zmienił się
charakter oraz uległy one globalizacji. Polska, będąc frontowym krajem NATO,
a także z uwagi na swe szczególne, naznaczone historią położenie strategiczne,
nie może rezygnować także z tradycyjnego podejścia do obrony terytorium kraju. Polska powinna dysponować minimalną konieczną zdolnością do rekonstrukcji sił na wypadek klasycznej agresji zbrojnej. W celu utrzymania odpowiednich rezerw, niecelowa jest całkowita rezygnacja z powszechnego obowiązku wojskowego26.
Po dwóch latach rządów koalicji pod przewodnictwem PiS, okazało się, iż
w zakresie polityki obronnej, poza utrzymaniem misji wojskowych poza granicami państwa, główna aktywność rządzących koncentrowała się na likwidacji
WSI i powołaniu nowych służb specjalnych. W odniesieniu do pozostałych
działań zapis był nader lakoniczny: Trwa proces restrukturyzacji polskich sił
23

M. Mró z , Program przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, Biuro Studiów i Ekspertyz sejmu RP, Raport nr 197 z
2001 r.
24
Koncepcja utworzenia wojsk obrony terytorialnej w siłach zbrojnych RP według dr hab.
Romualda Szeremietiewa, <https://obronanarodowa.pl/artykuly/display/koncepcjautworzenia-wojsk-obrony-terytorialnej-w-silach-zbrojnych-rp-wedlug-dr-hab-romualdaszeremietiewa>, (10.12.2016).
25
IV Rzeczpospolita – Sprawiedliwość dla Wszystkich,
<http://old.pis.org.pl/bip/download.php?f=program_2005.pdf> (10.12.2016).
26
Ibidem, s. 40-51.
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zbrojnych. Dbamy, by Polscy żołnierze uczestniczący w misjach wojskowych
byli zaopatrzeni w sprzęt najlepiej chroniący ich zdrowie i życie. Mamy koncepcję dalszej profesjonalizacji sił zbrojnych, zakładając, że: armia będzie liczyła 150 tys. żołnierzy, służba wojskowa będzie odbywana z podziałem na żołnierzy zawodowych, żołnierzy kontraktowej ochotniczej służby wojskowej oraz
narodowych sił rezerwowych27. Tak więc o odbudowie OT nie było wzmianek,
co się przekładało na „dogorywanie” istniejących jeszcze pododdziałów OT.
Potwierdzeniem tego stanu rzeczy była nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 r., w której mówiono już nie o OT ale o Narodowych Siłach
Rezerwowych. W stosownym zapisie we wspomnianym dokumencie czytamy:
W wyniku transformacji, oprócz istniejących wojsk operacyjnych, powinny zostać utworzone wysoce efektywne, nowoczesne i dobrze wyposażone Narodowe
Siły Rezerwowe, przygotowane do realizacji zadań w okresie stanów nadzwyczajnych i stwarzające możliwości zwielokrotnienia potencjału obronnego państwa. Należy doskonalić system wieloletniego planowania rozwoju technicznego oraz ustawicznie modernizować wojskowy sprzęt techniczny zgodnie z wymogami innowacyjności i rozwoju technologicznego w kontekście wizji przyszłych operacji28.
Co prawda jeszcze opracowana w 2009 r. Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej29, która była strategią sektorową dla obowiązującej Strategii
Bezpieczeństwa Narodowego, w punkcie 4.3. (Struktura organizacyjna Sił
Zbrojnych RP) mówiła, że Siły Zbrojne RP dzielą się na: Wojska wsparcia,
przeznaczone do wspierania wojsk operacyjnych i wykonywania zadań obronnych głównie na terytorium kraju we współdziałaniu z pozamilitarnymi elementami systemu obronnego państwa. W ich skład wchodzą jednostki obrony terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej, organy administracji wojskowej oraz jednostki logistyki stacjonarnej, stacjonarne placówki medyczne i inne zabezpieczające w systemie stacjonarnym. W szczególnych sytuacjach jest możliwe czasowe podporządkowanie części tych sił – w strefie bezpośrednich działań na
terenie kraju – dowództwom sojuszniczym i koalicyjnym (…) Inspektorat
Wsparcia Sił Zbrojnych odpowiedzialny za: organizowanie i kierowanie systemem wsparcia logistycznego sił zbrojnych, w tym zabezpieczenie jednostek
wojskowych użytych lub przebywających poza granicami państwa; kierowanie
procesem planowania i realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji państwa-gospodarza (HNS) i państwa wysyłającego; zarządzanie obroną terytorialną, wydzielonymi siłami inżynierii wojskowej i obrony przed bronią masowego rażenia; kierowanie terenowymi organami wykonawczymi Ministra
27

Dbamy o Polskę. Dbamy o Polaków, s. 15-16
<http://docplayer.pl/5417744-Dbamy-o-polske-dbamy-o-polakow.html> (10.12.2016).
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Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 r.,
http://www.msz.gov.pl/resource/7d18e04d-8f23-4128-84b9-4f426346a112, (12.10.2016).
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Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Strategia sektorowa do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009.
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Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej30. Tym niemniej w rzeczywistości były to ostatnie miesiące
działań formacji OT w formie funkcjonujących pododdziałów.
Po objęciu władzy przez rząd PO i PSL pod przewodnictwem Donalda Tuska w październiku 2007 r. ministrem ON został Bogdan Klich (po nim funkcję
sprawował Tomasz Siemoniak). W swoim programie wyborczym PO założyła:
Pełną profesjonalizację sił zbrojnych, z zawieszeniem obowiązku służby wojskowej (poboru) i z zapewnieniem obywatelom możliwości ochotniczego spełniania powszechnego obowiązku obrony w innych formach (…) Zastąpienie
wojsk Obrony Terytorialnej systemem powszechnego przygotowania obronnego
struktur cywilnych i obywateli na szczeblach lokalnych, tworząc nowocześnie
rozumiany system bezpieczeństwa terytorialnego31.
Realizacja programu PO w praktyce oznaczała wyrok na ostatnie pododdziały OT. W rozmowie z dziennikarzami minister Klich przyznał wprost, iż
zniesienie powszechnego poboru było decyzją polityczną i to zadanie przed
ministrem postawił premier Donald Tusk. Zwrócił on także uwagę, iż: Musimy
bardziej nastawić się na obowiązek wynikający z zadań postawionych przed
żołnierzem niż na obowiązek patriotyczny służby w Wojsku Polskim32, co oznaczało w praktyce odchodzenie państwa od polityki promowania patriotyzmu w
WP.
O likwidacji ostatnich poddziałów OT przez PO pisał Romuald Szeremietiew: W lipcu 2008 r. wszystkie istniejące dotąd bataliony OT zostały przeformowane w zmechanizowane. I tak 1 Batalion OT (dawna 1. Gdańska Brygada
Obrony Terytorialnej) 1 lipca 2008, rozkazem dowódcy Wojsk Lądowych, został przekształcony w 1 batalion zmechanizowany, który włączono w skład 7
Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża. Także 1 lipca 2008 r. 14 batalion OT
(była 14. Brygada Obrony Terytorialnej) włączono w skład 21 Brygady Strzelców Podhalańskich jako 14 batalion zmechanizowany. Następnie 22 batalion
piechoty górskiej Obrony Terytorialnej (była 22. Karpacka Brygada Piechoty
Górskiej OT) z dniem 1 lipca 2008 został podporządkowany 21 Brygadzie
Strzelców Podhalańskich zamieniając nazwę na 22 batalion piechoty górskiej.
Rozformowano 18 batalion OT (18. Brygada Obrony Terytorialnej) tworząc na
jego bazie 1 lipca 2009 r. 18 pułk rozpoznawczy. Zakończyła istnienie wybijająca się 3. Zamojska Brygada OT. W styczniu 2008 r. brygadę przeformowano
w batalion OT, a 1 lipca 2008 r. włączono do 3 Brygady Zmechanizowanej w
Lublinie z jednoczesnym przekształceniem w 3 batalion zmechanizowany33.
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Ibidem, s. 20, 22.
Program PO. Polska zasługuje na cud gospodarczy, s. 83-84,
<https://mamprawowiedziec.pl/file/14512>, (12.10.2016).
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Z Bogdanem Klichem minister obrony narodowej, rozmawiają Artur Goławski, Lech
Mleczko, Marek Sarjusz-Wolski, „Polska Zbrojna”, 04.01.2009, nr 1.
33
Koncepcja utworzenia wojsk…
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Realizowana polityka bezpieczeństwa stała się przedmiotem krytyki wielu
specjalistów z zakresu obronności. W 2008 r. prof. Józef Marczak z Katedry
Strategii Wydziału Strategiczno-Obronnego AON pisał wprost, iż: Nomenklatura woroszyłowska po zniszczeniu, w okresie rządów SLD 3/4 struktur wojskowych, 2/3 liczby garnizonów, katastrofalnym załamaniu szkolenia wojskowego młodzieży (tylko ok. 13% populacji) oraz zablokowaniu tworzenia Obrony Terytorialnej, a także niszczeniu już tworzonych jednostek OT, wykorzystując kompletną ignorancję strategiczną obecnego ministra obrony narodowej B.
Klicha i jego bezwolność, dąży do narzucenia Polsce bez akceptacji politycznej
i społecznej zniesienia służby wojskowej pod fałszywym pozorem „profesjonalizacji” wojska (armia najemna-zawodowa)34. Także w Ocenie strategicznej
stanu zdolności organizacji wojskowej Polski (2008) Marczak zwracał uwagę
na istotny element związany z likwidacją OT: W wyniku miniaturyzacji wojsk
operacyjnych, a przede wszystkim zatrzymania tworzenia i zniszczenia utworzonych do 2000 r. jednostek Obrony Terytorialnej, Polska nie posiadając
obronnego systemu wojskowego nie ma jakichkolwiek zdolności odstraszania,
ochrony i obrony własnego terytorium35. Poza krytyką, prof. Marczak, jako
wykładowca AON (czyli uczelni, z której usług eksperckich powinno korzystać
MON) przygotował Koncepcję strategiczną Obrony Terytorialnej Polski w XXI
w.36 Dokument ten, podobnie jak inne krytycznie oceniające działania ówczesnego rządu, został zignorowany przez ówczesnego ministra ON.
W nowym programie PiS z 2009 r. ponownie nie pojawił się żaden zapis o
OT. Wspomniana partia wpisywała się w tym zakresie w koncepcję ówczesnego rządu i kładła nacisk na uzawodowienie armii. W rozdziale programu PiS
poświęconym bezpieczeństwu militarnemu i obronności zapisano, iż: Przyszłością Sił Zbrojnych RP jest ich pełne uzawodowienie (profesjonalizacja)37. Z
kolei w programie PiS z 2011 r. czytamy tylko, że należy zwiększyć potencjał
militarny Sił Zbrojnych oraz Narodowych Sił Rezerwowych do 150 tys. żołnierzy oraz że przyszłością Sił Zbrojnych RP jest ich pełna profesjonalizacja. Tyle
na 6 stronach programu w rozdziale Bezpieczeństwo narodowe i obronność.

34

J . Marc za k, Strategiczna ocena działań zmierzających do zniesienia powszechnej obowiązkowej służby wojskowej w Polsce w 2008 r., Warszawa, 10.06.2008 (kopia w zbiorach
autora).
35
J . Mar cza k, Ocena strategiczna stanu zdolności organizacji wojskowej Polski (2008)
do wypełniania priorytetowej misji zapewnienia skutecznego odstraszani, ochrony i obrony
terytorium Polski oraz realizacji zadań obrony wspólnej NATO, Warszawa, 20.06.2008
(kopia w zbiorach autora).
36
J . Marc za k , Koncepcja strategiczna Obrony Terytorialnej Polski w XXI w. (Wizja
strategiczna Obrony Terytorialnej Polski 2008), Warszawa, 30.06.2008 (kopia w zbiorach
autora).
37
Nowoczesna, Solidarna, Bezpieczna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości, Kraków
2009, <http://old.pis.org.pl/download.php?g=mmedia&f=program_pis_2009.pdf>
(10.12.2016).
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Nic o tym, że istotą obrony narodowej powinna być powszechność38. Jeszcze
gorzej kwestie związane z Siłami Zbrojnymi wyglądały w Raporcie o stanie
Rzeczypospolitej z 2011 r., gdzie na 116 stronach dokumentu programowego
PiS oceniającego sprawy państwa nie poświęcono temu zagadnieniu w ogóle
miejsca39.
W programie PiS, który przygotowywał się do walki wyborczej w 2015 r.
także nic nie przeczytamy na temat OT. W podrozdziale Obrona narodowa i
międzynarodowe bezpieczeństwo Polski można tylko znaleźć ustęp mówiący iż:
Powyższe uwarunkowania oznaczają konieczność konsekwentnej modernizacji
polskiej armii, zapewnienia odpowiednich nakładów na bezpieczeństwo militarne państwa oraz reorganizację sił zbrojnych i nowelizację prawnych uwarunkowań jej funkcjonowania. Modernizacja armii musi służyć bezpośrednio
podniesieniu naszych zdolności do obrony polskiego terytorium. Liczebność
polskiej armii zostanie zwiększona, a system dowodzenia zreorganizowany i
powiązany ze zintegrowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem państwa.
Nie możemy dłużej tolerować sytuacji, z którą mamy do czynienia obecnie –
chronicznego zmniejszania potencjału obronnego kraju (…) W obecnych uwarunkowaniach międzynarodowych, konieczne są zmiany w planowaniu operacyjnym i organizacji Sił Zbrojnych RP. Narzędziami zmian służących poprawie
bezpieczeństwa państwa będzie: restrukturyzacja i reorganizacja Sił Zbrojnych
RP, a także zwiększanie ich potencjału militarnego, zdolności szybkiego reagowania i mobilizacji oraz modernizacja techniczna umożliwiającą przeciwstawienie się liczebnie większej armii40. Należy podkreślić, iż ta wersja programowa do dzisiaj nie została uaktualniona na stronie internetowej partii i w zasadzie tyko do niej się można odnieść41.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż zarówno w kręgach zbliżonych do
PiS jak też w gronie ekspertów zagranicznych wielokrotnie zwracano uwagę na
niezbędność odbudowy OT dla polskiej polityki bezpieczeństwa. W 2012 r.
George Friedman, szef agencji Stratford, wprost pisał iż Polska ma wizję bezpieczeństwa, jakby się wzorowała na maleńkiej Danii. Zwracał uwagę, iż strategia USA polega na interwencji, gdy leży to w jej interesie. W odniesieniu do
warunków udzielenia wsparcia przez Stany Zjednoczone podkreślał, iż Polska
musi się sama obronić przez trzy miesiące42. Podobne uwagi wypowiadał Romuald Szeremietiew, który wprost stwierdzał, iż aby obronić Polskę trzeba
38

Nowoczesna, Solidarna, Bezpieczna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa 2011, s. 225-231;
<http://old.pis.org.pl/download.php?g=mmedia&f=program_pis_2009.pdf> (10.12.2016).
39
Raport o Stanie Rzeczypospolitej, Warszawa 2011,
<htttp://www.rodaknet.com/raport_o_stanie_rzeczypospolitej.pdf> (10.12.2016).
40
Program Prawa i Sprawiedliwości 2014, s. 160-161.
http://pis.org.pl/document/archive/download/128, (12.10.2016).
41
http://pis.org.pl/dokumenty, (10.12.2016).
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G. Fr ied ma n , Polska musi się bronić sama, http://www.rp.pl/artykul/9160,936594George-Friedman--Polska-musi-bronic-sie-sama.html?p=1, (10.12.2016).
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założyć, iż wojska sojusznicze muszą być w pełnym rozwinięciu w Polsce w
chwili ataku43. Szeremietiew pisał wprost: Siły, jakie Polska teoretycznie może
wystawić do obrony kraju, stanowi 15 brygad wojsk operacyjnych. Według
norm taktycznych jedna brygada może bronić terytorium o powierzchni 150 km
kw. Na tej podstawie można wnosić, że polska armia będzie mogła bronić około
0,7 procent terytorium państwowego RP44. W swoich wywodach wtórował mu
dr Grzegorz Kwaśniak, który podkreślał, iż nasza armia musi zmienić swój
charakter z ekspresyjnego na obronny45.
Nie ma się co dziwić głównej partii opozycyjnej w zakresie niezrozumienia istoty obrony powszechnej dla bezpieczeństwa Polski, jeżeli w opracowanej
wspólnie przez rząd RP i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Białej Księdze
Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej46 także nie zauważono
roli OT w systemie bezpieczeństwa Polski.
Jeszcze za rządów koalicji PO-PSL rozpoczęły działalność społeczne organizacje, które miały na celu wymusić na rządzących odbudowanie OT. W tym
celu, w oparciu o wojskowych ekspertów i działaczy społecznych, rozpoczęto
tworzenie podstaw koncepcyjnych i prawnych budowy wojsk terytorialnych.
Odbywało to się w sytuacji, kiedy coraz bardziej widoczne było fiasko budowy
Narodowych Sił Rezerwowych. Jedną z takich inicjatyw było opracowanie
przez środowisko stowarzyszenia Obrona Narodowa.pl dokumentu NSR na
rozdrożu. Propozycja kierunków zmian w projekcie Narodowych Sił Rezerwowych47. We wspomnianym dokumencie bardzo wyraźnie wskazano niezbędność budowy powszechnych sił OT dla zapewnienia osłony strategicznej Polski. W tym także okresie można było obserwować masowy „wysyp” stowarzyszeń, których celem było szkolenie poszczególnych społecznośc w celu obrony
miejsc zamieszkania.
W 2014 r., wskutek rozpoczęcia wojny domowej na Ukrainie, w Polsce
wiele środowisk związanych z organizacjami proobronnymi rozpoczęło proces
wymuszania na ówczesnym kierownictwie MON powrotu do koncepcji odtworzenia OT. Jednym z takich ruchów była społeczna organizacja „Odbudujmy
AK”, której patronował prof. Józef Marczak. Wspomniane środowisko rozpoczęło publiczną kampanie, która znajdowała coraz większy posłuch w Polsce,
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R. Sz ere mi et ie w, Obrońmy się sami albo stracimy niepodległość, „Uważam Rze”.
14-20.01.2013, nr 2.
44
R. Sze re mi et ie w, Platforma bierze wojsko, „Uważam Rze”, 28.01-03.02.2013, nr 4.
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Z dr. Grzegorzem Kwaśniakiem, byłym pracownikiem naukowym Akademii Obrony Narodowej, specjalistą w zakresie polityki i strategii bezpieczeństwa. Nie psujmy wojska,
„Uważam Rze”, 28.01- 3.02.2013, nr 4.
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Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013,
<http://www.bialystok.ap.gov.pl/arch/teksty/biala_ksiega.pdf>, (10.12.2016).
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NSR na rozdrożu: Propozycja kierunków zmian w projekcie Narodowych Sił Rezerwowych, Wrocław 2012, <https://obronanarodowa.pl/artykuly/display/nsr-na-rozdrozu--propozycje-kierunkow-zmian-w-projekcie-narodowych-sil-rezerwowych> (10.12.2016).
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zwłaszcza wśród młodzieży48. Działania te doprowadziły do tego, że w listopadzie 2014 r. minister ON powołał gen. Bogusława Packa na pełnomocnika
MON ds. społecznych inicjatyw proobronnych. W tym okresie działało w Polsce już około 67 organizacji związanych z obronnością. Równocześnie wicepremier Siemoniak przyznał, że koncepcja NSR stała się porażką MON. W
tworzonej na szybko koncepcji OT gen. Pacek przyznał z kolei, że koncepcja
AON, której przygotowaniami kierował, mówiła, że w Polsce trzeba zostawić
obecne 120 tysięcy etatów żołnierzy w wojskach operacyjnych. Za wskazane
też uznał zwiększenie uzawodowienia i zwiększenie ilości etatów w wojsku o
10 tysięcy. Ponadto zakładano stworzenie 16 oddziałów terytorialnych OT,
wypełnionych w minimalnym stopniu kadrą zawodową, głównie żołnierzami
NSR49. Trzeba w tym miejscu podkreślić, iż działania mające na celu tworzenie
OT pod koniec rządów PO-PSL bardziej nastawione były na efekt propagandowy związany ze zbliżającą się kampanią wyborczą niż na rzeczywiste zamierzenia ich budowy.
Obserwując presję społeczną i znaczenie wojsk o charakterze ochotniczym
w konflikcie na Ukrainie, po objęciu władzy przez PiS partia ta podjęła nieprogramowane wcześniej działania na rzecz budowy struktur OT w Polsce. Można
powiedzieć, iż PiS przechwycił w trakcie kampanii wyborczej ideę OT, widząc
powszechne jej poparcie w społeczeństwie. Właśnie – poza działaniami na
rzecz obecności wojsk NATO w Polsce – koncepcja OT stała się głównym
celem programowym ministra ON Antoniego Macierewicza.
Działania na rzecz powstania OT zostały potraktowane przez Macierewicza
priorytetowo w wyniku sugestii głównodowodzącego sił USA w Europie gen.
Bena Hodgesa, który wprost stwierdził w grudniu 2015 roku, że „przesmyk
Suwalski” to najbardziej wrażliwy obszar, na który Rosja może dokonać uderzenia, co doprowadziłoby do odcięcia krajów bałtyckich50.
Biorąc pod uwagę powyższe, w pierwszym okresie rządów PiS dosyć chaotycznie i bez głębszej analizy przyjęto koncepcję rozlokowania trzech pierwszych brygad OT właśnie w tym rejonie i uzbrojenie ich także w ciężką broń
wycofywaną z jednostek operacyjnych, co było niczym innym niż budową
wojsk operacyjnych „drugiego sortu” w oparciu o rezerwy, a nie miało nic
wspólnego z rzeczywistą koncepcją budowy OT. Refleksja jednak przyszła po
kilku miesiącach i w marcu 2016 r. pełnomocnik MON ds. budowy OT dr
48

Płk Marczak o pomyśle reaktywacji AK: Potrzeba decyzji o przywróceniu obrony terytorialnej, <http://telewizjarepublika.pl/plk-marczak-o-pomysle-reaktywacji-ak-potrzebadecyzji-o-przywroceniu-obrony-terytorialnej,9952.html>, (10.12.2016).
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Obrona terytorialna skuteczna na hybrydowe zagrożenia. Gen. Pacek dla Defence24
m.in. o konsolidacji formacji proobronnych i reformie NSR,
<http://www.defence24.pl/wywiad_obrona-terytorialna-skuteczna-na-hybrydowezagrozenia-gen-pacek-dla-defence24-min-o-konsolidacji-formacji-proobronnych-ireformie-nsr>, (10.12.2016).
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Przesmyk Suwalski terenem nowej wojny mocarstw?
<http://amerbroker.pl/?go=content&action=show&id=468>, (13.12.2015).
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Grzegorz Kwaśniak przedstawił pierwszą spójną koncepcję tworzenia wspomnianej formacji. Mianowicie do 2019 r. miano stworzyć 17 brygad OT, będących pogrupowanych w 86 batalionów, a łącznie ich stany mobilizacyjne miały
wynosić 35 tys. żołnierzy51. Dosyć szybko, bo już 25 kwietnia 2016 r., także
minister Macierewicz podpisał koncepcję OT. Według niej pierwsze brygady
miały być rozlokowane w trzech województwach wschodniej Polski. Po dwóch
miesiącach w koncepcji tej zaszły pewne zmiany, gdyż zwiększono liczbę docelową OT do 53 tys. żołnierzy52.
Tab. 1. Fazy rozbudowy wojsk OT

Źródło: http://www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/o-nas/plany-budowy-wot-q
(27.12.2016)

Według koncepcji MON wojska OT są kolejnym, piątym rodzajem Sił
Zbrojnych RP. Docelowo w Polsce ma zostać utworzonych 17 brygad OT. Powyższe zestawienie ilustruje rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej. 1 lipca 2016
r. powstało Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej, które do końca 2017 r.
przekształci się w Dowództwo Obrony Terytorialnej z siedzibą w Warszawie;
równolegle powstaną 3 brygady OT, skoncentrowane kolejno w rejonach: Rze51

Obrona Terytorialna – koncepcja dr Grzegorza Kwaśniaka,
<http://www.prawica.net/3787>, (10.03.2016).
52
<http://www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/obrona-terytorialna/obrona-terytorialnadzis-i-jutro-g2016-06-30/,> (30.06.2016).
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szowa, Białegostoku i Lublina. Następnie, przed końcem 2017 r. powstaną trzy
kolejne brygady (dwie na terenie woj. mazowieckiego i jedna w rejonie Olsztyna). Z kolei przed końcem 2018 r. zostanie utworzone pięć kolejnych brygad
(Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Łódź). Zaś w 2019 r. nastąpi utworzenie
ostatnich sześciu brygad (jedna na terenie woj. śląskiego, pozostałe w rejonach:
Opola, Poznania, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry). Cały proces forowania OT ma się zakończyć w 2021 r.
Wnioski
Należy podkreślić, iż proces odbudowy OT przez rząd PiS miał źródła w
większym stopniu w zmianie środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego
Polski (w tym głównie w rozpoczęciu wojny na Ukrainie oraz w napięciu politycznym pomiędzy Unią Europejską i NATO związaną z aneksją Krymu przez
Rosję) niż w podstawach programowych tej partii. Dodatkowo dużą rolę w
kształtowaniu opinii partii na temat OT odegrał ruch organizacji proobronnych
na rzecz odbudowy powszechnej formacji obronnej narodu nawiązującej do
AK.
Istotną różnicą w programie AWS i PiS na korzyść tej pierwszej jest kwestia powszechności formacji OT (program AWS zakładał 1,5 mln żołnierzy w
tej formacji). Docelowe założenia budowania OT przez PiS do stanu 53 tys.
żołnierzy jest dobrym kierunkiem, ale w pierwszym etapie, jeżeli miałyby być
kolejne. Według deklaracji ministra Antoniego Macierewicza wspomniana
liczba żołnierzy OT jest docelowa. Pewne podobieństwo można zauważyć jedynie w kwestii istnienia związków taktycznych w postaci brygad (AWS planował ich 16).
Kolejną różnicą pomiędzy oboma programami jest skala krótkoterminowego szkolenia rezerw. AWS zakładała przeszkolenie rocznie co najmniej 70
tys. poborowych a PiS przeszkolenie ochotników na potrzeby OT, co daje dużo
nisze stany rezerw. Widoczna jest różnica także w podejściu do powszechności
proobronego szkolenia młodzieży. AWS zakładał ich powszechność włącznie z
obowiązkowym szkoleniem studentów, a PiS umożliwienie szkolenia ochotników i powrót do szkół średnich przedmiotu Przysposobienie Obronne. Znamiennym deficytem w koncepcji PiS jest brak preferencji w administracji publicznej dla osób, które przeszły przeszkolenie wojskowe. Zauważa się, iż
obecnie w MON są zatrudniani pracownicy, którzy takowego przeszkolenia nie
przeszli. W programie AWS była natomiast wprost zapisana zasada wyłączenia
pewnych stanowisk do obsady przez oficerów i podoficerów rezerwy oraz zakaz zatrudniania w administracji państwowej i samorządowej osób uchylających się od wypełniania obowiązków obronnych.
W kwestiach funkcjonowania dowództw OT w programie AWS miały one
funkcjonować także na poziomie gmin. Jednak z punktu widzenia działań i
wykorzystania OT najistotniejsza różnica – jak podkreśla Romuald Szeremie-
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tiew – dotyczy próby umiejscowienia przez obecne kierownictwo MON jednostek OT, jako sił wspierających wojska operacyjne, zamiast powszechnej obrony miejscowej53. Dla istotnego wzmocnienia granicy wschodniej państwa należało by odtworzyć dwie operacyjne dywizje zmechanizowane (lecz nie kosztem
przesunięcia ich z zachodniej Polski), zamiast „łatać” potrzeby operacyjne formacjami OT.
Dla rozwoju koncepcji OT w zakresie potrzeb należy przede wszystkim
zdefiniować najbliższe możliwe zagrożenia dla Polski w wymiarze militarnym i
niemilitarnym. Są nimi na pewno zagrożenia nielegalną imigracją czy terroryzm. Oczywiście nie wolno także wykluczyć konfliktu zbrojnego na dużą skalę w pobliżu granic Polski czy też prób wykorzystania sił zbrojnych przez państwa trzecie do zastraszania Polski czy też wprost do agresji.
Bardzo dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa granicy wschodniej jest
prawdopodobna dalsza destabilizacja Ukrainy i eskalacja wojny domowej o
znacznie większej skali, co spowoduje konieczność uszczelnienia naszych granic, w perspektywie niedostatecznych możliwości kadrowych Straży Granicznej. Właśnie ten aspekt działania OT jest prawdopodobny także na granicy zachodniej, w sytuacji wystąpienia w Niemczech masowych zamachów terrorystycznych.
Niezależnie od różnic w koncepcji AWS i PiS w zakresie budowy OT jeden aspekt pozostaje niezmienny, a mianowicie bezalternatywność budowy tej
formacji dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego Polski.
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Poland
POLAND’S MINISTRY OF DEFENCE CONCEPT FOR TERRITORIAL
DEFENCE FORCES
Summary:
A rapid change in the geopolitical sphere – precisely in Ukraine, Georgia
and Moldova – caused by an aggressive posture of Russian Federation (RF)
and difficulties accelerated by an immigration crisis in Europe, for which one
more time Russians play a significant role, have induced an evolution of adhering the Polish Armed Forces (PAF) to the new security circumstances. The
perspective projected by RF for reshaping the order of current World with its
invading foreign policy challenging equally: close neighbours as well as other
partners regardless of their attitude towards recognition of RF’s hostile behaviour aiming at an economic, diplomatic, social and military pressure have irreversibly acquired analysts’ attention on today’s security.
Having considered basic variables affecting the European security, this is
indispensable assumption that strengthening the Polish Armed Forces (PAF)
with additional capabilities will contribute to the intentional tendency subjected
by armies in time of instability and threat.
Consequently, Poland has stepped up and decided to reinforce its PAF by
forming an additional component in response to the current challenges. A fivephases deliberate process was triggered with a following procedural cycle: 1.
Analysing; 2. Planning; 3. Execution; 4. Assessment; and 5. Implementation. It
is flexible enough for any corrections coming from practical effecting, lessons
identified and finally lessons learned. The analysis serving as inputs for activating this cycle was performed by the Territorial Defence Bureau experts of
Polish Ministry of Defence (POL MOD).
The aim of this study is to show some aspects of an official concept of POL
MOD on the development of the Territorial Defence Forces (TDF) in Poland
and basic characteristics related to the synergy gained with non-military system1. TDF are mainly considered as a capability reinforcing PAF by complementing operational forces, nevertheless the added value is to be gained by
1

In accordance with the variables identified by The Development Strategy of National
Security System of the Republic of Poland 2022 – approved by Ministers’ Council on 9
April 2013, Warsaw, p. 36.
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achieving a suitable interaction with non-military actors i.e.: government administration, government organizations (GOs), non-governmental organizations (NGOs) and the other players for having a possible crisis solved in a
comprehensive manner.
Keywords:
national security system, territorial defence, interoperability, planning process.
Introduction
Recent conflicts have shown a determination of various state and non-state
actors for pursuing their interests irrespectively of number of victims, scope of
damages as well as spend finances. No values are respected once the crisis is
started and easily avalanched even though the international community is
heavily engaged. The weakness of the United Nations and/or other international
subject related organizations is virtually touchable due to archaic legislative
procedures usually not meeting contemporary requirements. The examples
pointing at oppressor states commonly being assigned as judges in their cases
prove an inefficiency of the international law intending to be the foundation for
the World’s order. Ukrainian crisis has proven enough multiyear effects of a
permanent leverage provided by RF to its close neighbour. Through 25 years,
RF has been exploiting multiple oppressing tolls in order to keep the Ukrainian
nation under permanent psychological pressure giving little space to the democratic and free political and economic development. The result has been damaging for this fledgling statehood and ending up with invasion and annexation
some of its territory.
There is no doubt that this kind of scenario might be happening to any
RF’s neighbouring country depending upon the weakness of the state and a
geopolitical condition. The irresistible tendency of RF’s foreign policy is clearly proven and has nothing in common with Russian narrative on peaceful solutions and care about nations torn by war zones.
Indeed, threat coming from RF’s posture must be considered in various
domains complementing and crossing each other. In NATO, therefore, the operating environment2 is usually described by a number of interconnected elements including political, military, economic, social, information and infrastructure (PMESII)3. From this perspective, the most significant for PAF is a
2

The operating environment is defined as: a composite of the conditions, circumstances
and influences that affect the employment of capabilities and bear on the decisions of the
commander. Political guidance on ways to improve NATO’s involvement in Stabilization
and Reconstruction, Brussels 2011, paragraph 17.
3
NATO has defined six domains of State’s existence: Political, Military, Economic, Social,
Information and Infrastructure. See: AJP-0.1(E) Draft, NSA 2016, p. 1-5.
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military domain incorporating operational forces and new-born TDF that both
are principally a core of a national security system4. The term of a national security system is defined as the system incorporating external and internal security elements directed for providing the national security in connection with
socio-economic development. The national security system’s goal is an appropriate preparation and exploitation of resources, being at the state’s disposal,
for counteraction against threats striking at the existence of the Polish nation
and statehood, territorial integrity, political independence and sovereignty, efficient state’s administration and socio-economic development. Indeed, knowing
that it is interconnected with the other domains, PAF have to be prepared for
comprehensive response to the emerging challenges.
TDF as the fifth integral part of PAF – mission, goals and tasks
Territorial defence has many definitions nevertheless the basic one was described as a common form of a military preparation and exploitation of a society for providing local protection and security provisions5. The other description
gives a perspective on TDF by defining them as a part of armed forces predicted for conducting tasks connected with the defence of particular regions within
the country’s territory. They are formed with local human resources and materials and composed of different units and services. TDF are designed for regular
and irregular combat operations within areas of responsibility and for support
of operational forces as well as for providing support to the civil defence structure in rescue operations6.
Based on a prolific assessment of contemporary and future threats, Minister of National Defence has been eligible to sign the concept on forming TDF 7
in Poland on 25 April 2016. The foundation for creating TDF is setting the assumption that TDF are to be the fifth component of PAF (see figure 1 below)8.
TDF are neither an inferior nor a better part of PAF but just equally trained and
engaged in the potentially assigned tasks to them that are going to be performed
in operating environment.

4

The Development Strategy..., p. 13.
J . Marcza k, R. J a k ub c za k , Strategic Report: Polish Armed Forces in the second
decade of the 21st century. A Strategic Concept of Territorial Defence, Warsaw 2014, p. 77.
6
Dictionary for a national security terminology, 6th edition, Warsaw 2008, p. 167.
7
It is related to G. K waś n i ak , Concept on forming TDF (Stage I 2016-2017), Warsaw
2016.
8
DT 3.40.1 TDF Manual (Draft), Bydgoszcz, November 2016, p. 2-3.
5
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Figure 1. Components of the Polish Armed Forces, including TDF

Polish Armed
Forces

Source: Work of Territorial Defence Bureau

Looking at the perspective of TDF’s engagement, it distinguishes the necessity of having their units acting within permanent areas of responsibility
(PAOR) due to their personnel descending from territorial system. The overwhelming number of TDF’ soldiers would have its origin in the regions allocated to PAORs that is why the rule linking personnel with regions and estates is
justified and has got many benefits. TDF’s linkages to the regions will
strengthen social connections setting the patriotic examples of devotional service to the country. This would reinforce the social perception on well provided
security in a safekeeping area. Furthermore, TDF may positively influence a
local economic development contributing by it to the increase of regional GDP.
TDF are prepared for defending a country locally and regionally and for
supporting non-military system by being an active part of a national crisis response system described in Poland as a crisis management.9 Consequently,
TDF will offer additional capabilities to the Alliance’s common defence by

9

Crisis management is the activity of the public administration constituting an element of
the national security management which is enclosing prevention of crisis situations, control
by planned activities, response to the crisis situations and reconstructing infrastructure to
the point of pre-crisis conditions. Crisis Management Act, 26 April 2007 (JoL no 89, 590,
with subsequent amendments).
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making an interoperability10 of primary importance based on NATO’s standards and requirements.
In accordance with POL MOD Concept on forming TDF, the fifth component of PAF will be composed of 17 Territorial Defence Brigades (TDBs)11.
Some 53 thousands soldiers are to be serving within TDF’s structure mainly
prepared for defending country locally and regionally and for supporting nonmilitary system by being an active part of a crisis response process. Both approaches of employing TDF personnel are at stake because a core of the structure is incorporating highly trained professional soldiers, tasks of whom consequently are aiming at integration territorial service soldiers selected from motivated volunteers.
TDF consist of units and subunits formed by local personnel and resources
of PAF. A mission of TDF is to reinforce a deterring capability of PAF in order
to ensure the ability for preserving the integrity of Poland’s territory and to
strengthen a national situational awareness and socio-territorial links. During
peace time it is shown by a durable building respected force, appearance of
invincible PAF and participation in activities guaranteeing protection to the
society and its belongings as well as establishing of secured and safe environment. By crisis time, this mission is perceived as a readiness for carrying out
combat operations and immediate response to the emergent situations, including prevention, counteraction and mitigation of crisis’ effects. And finally during a war time, TDF’s mission is conducted by setting out the regional defence
system in cities and towns including provisions for security of significant infrastructure – defended from the perspective of military purposes and economic
use, reinforcement of borders and creating the circumstances for freedom of
movement of PAF12.
This will be done in cooperation with other components and services as
well as local government administration, civilian services, GOs and NGOs in
support to the Polish society in any moment of a crisis development and regardless of its momentum.
The abovementioned missions are determined by strategic goals which will
synchronise deliberately planned tasks for the achievement necessary capabilities of TDF. The first strategic goal is held as multiplying the capability of
PAF. In order to prepare the optimal circumstances for full exploitation of
PAF’s operational capabilities, TDF is planned to be equipped with modular
weaponry completing the capacity of PAF and allowing TDF’s soldiers to conduct a wide array of regular and irregular operations within PAORs. The second strategic goal of TDF would aim at promoting a patriotic posture of a local
10

Interoperability stands for the ability to act together coherently, effectively and efficiently
to achieve Allied tactical, operational and strategic objectives. AAP-6 (2014) NATO Glossary of terminology and definitions, 2014, p. 223.
11
G. K wa ś ni a k , op. cit.
12
DT 3.40.1 TDF Manual (Draft), p. 2-1.
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society which is the foundation for national willingness of defending Fatherland.
Based on the missions and strategic goals, particular tasks are assigned to
TDF, separately and respectively for peace, crisis and war time. Nevertheless,
all of the tasks were designed for reinforcing a national defence system in response to the current and future threats. TDF’s tasks include conducting irregular and unconventional activities; information operations countering adversary’s propaganda and disinformation; being a part of counterterrorism and
countersabotage operations; non-military crisis response operations; and activities aiming at strengthening patriotism, ethical and moral values.
Forming process and capability building
TDF are different from operational forces in many aspects indicating more
flexible structure, equipment and their functioning. They have some of higher
freedom of manoeuvre at a tactical level due to expectations of an immediate
engagement. This is supported by perfect knowledge on a local geography and
its usage for defence. The literature of a subject might also point at light
equipment and high effectiveness of TDF’s capabilities directed against armoured adversary and his low-altitude aircrafts13. TDF base on ubiquitous
presence by their dense deployment to any corner of the country and relatively
low cost of their maintenance. Moreover, a strict cooperation with civilian
players would minimize possibilities for an adversary’s aggression.
POL MON has decided that TDF are to be formed by the process composed of four stages14. The first one has already been induced during 2016. In
the end of 2016, three TDF Brigades were deployed to the eastern flank of Poland’s territory. Next TDBs are going to be built respectively: in 2017 – three
TDBs; in 2018 – five TDBs; and in 2019 – last six TDBs. In total seventeen
TDBs will be built and together with Territorial Defence Command (TDC) will
compose the entire TD system in military domain. As it was mentioned above,
this needs to be supported by other civilian components and selectively taken
players who are crucial in order to solve a crisis in a comprehensive manner.
Despite the TDF’s units and subunits has already been stipulated, it might
be assumed that an ongoing Strategic Defence Review will answer questions on
the conclusive chain of command designed for PAF. However, the imperative
is that TDF will serve on possibly two levels – tactical for TDB and operational
for TDC. It is shown by figure 2.

13

K. Lo fte k, Concept on Revitalization of Territorial Defence as one of milestones for
security of Eastern Poland, Warsaw 2014, p. 217.
14
G. K wa ś ni a k , op. cit.
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Figure 2. Planned levels of TDF’s structure

Source: Own work on the basis of G. Kwaśniak, op. cit.

Having specified TDF’s mission, goals and particular tasks, POL MOD
planners were faced with requirements of capability building process. A formula of Doctrine, Organization, Training, Material, Leadership, Personnel, Facilities and Interoperability (DOTMLPFI) was undertaken as the most efficient
methodology. Having said so, DOTMLPFI would perfectly allow us to complete the specifications for new TDF’s units and subunits once it is supported
by a process based on analysing-planning-execution-assessment-implementation circle. Figure 3 schematizes this process.
Considering a doctrinal dimension, rudimentary conditions for existence of
TDF are specified within an act titled Common Defence Obligation of the Republic of Poland15 which has already been approved by both Chambers of Poland’s Parliament and then signed by the President of Poland. The document
puts its emphasis on unusual circumstances identified for territorial duty volunteers and their employers. A harmonising rules and synergic effort were agreed
in order to encourage both parties for devotion and benefits at once. An enacted
act will pave the way for any other executive papers which will constitute the
development and engagement of TDF.

15

The act on Common Defence Obligation of the Republic of Poland, signed by the President of Poland on 21 December 2016 (previous JoL of 2016 item 1534 with subsequent
amendments).
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Figure 3. A cycle of TDF forming
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Source: Own work.

As it is well understood, some characteristics are applied to any Armed
Forces around the World however, we can distinguish the specifics related to
TDF. Organizational challenges have to be balanced with a respected coefficient: costs vs. effect, due to imposed geographical and social restrains. All
those known and unknown factors determining conditions for effectively constructed structure and procedures must be converted into successful project
called TDF in the context of a quality of service, proficiency, allegiance and
efficiency.
Having got more challenges i.e. time limitations, demanding operational
and tactical tasks as well as a terrain constrained by PAOR, explicit methods of
education and training must be employed. Therefore, e-learning system was
designed for gaining a basic level of knowledge by territorial service soldiers.
This will be supported with an employment of Mobile Training Teams (MTT)
to create best possible conditions for preparation of TDF’s personnel for accomplishing TDF’s duty. Moreover, MTT will initially fill the gap when TDF’s
units are deprived of specific SMEs i.e. those who are solely preserved for Special Operation Forces.
Training and education are firmly connected to another sphere of a capability building – leadership. Having well trained, mentally and physically resisted
TDF’s leading personnel is the cornerstone for any military structure. Durability against variables coming from external environment will determine unchanged approach towards educational model of PAF’s officers and NCOs. In
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this case, leadership efficiency of superiors is considered as a platform enabling
subordinated personnel to conduct their daily missions with a full acceptance
and satisfaction.
TDF’s successful engagement will not be conceivable without suitable
equipment. Units have to meet requirements of both NATO’s and national
standards. This is entrenched into ability to cooperate in specific and often distinguished scenarios of current battle-space. The mentioned above an interoperability definition of NATO plays a significant role in here pointing at the necessity of being a part of joint forces modelled by crisis’ circumstances. That is
why TDF’s units and subunits must be characterized by multi-functionality and
capability for defending a country’s territory and reinforcing operational forces16. TDF’s weaponry system has to be flexible enough for performing appropriate manoeuvres related to the joint fire and tactical movement. These require
modern and standardized equipment on every level of TDF’s structure and well
organized and lenient logistical support. A tendency of having mobile and light
TDF’s units and subunits able to call for precise support will be practised during joint and common exercises in near future.
Capability building process cannot be considered without personnel. The
criteria for recruitment and selection are transparent and clear. All standards
prepared for candidates to TDF are described in order to give them the opportunity for self-development and future acquiring new skills. They include basic
rules such as: having a Polish citizenship, being eighteen-year-old, mentally
and physically fit and other characteristics which enable to consider every applicant thoroughly17. But most importantly these rules will open the career path
of territorial defence service soldiers that would make provisions for volunteers’ settlement. However, the theoretical approach even written down in an
executive documents and training doctrines must address practical behaviour of
TDF’s soldiers that is based on commonly recognized ethical and moral rules
injected into TDF’s DNA. TDF are constructed for connecting Polish society.
The written rules do not discriminate any religion, candidate’s believes, race
and/or political conveniences. But the foundation is that TDF is similarly apolitical as it is in case of the entire PAF. This imposes on officers, NCOs and
other TDF’s soldiers transparent behaviour which could not be exploited
against Polish society.
Conclusion
The level of an external threat constitutes the attitude of any society towards privilege of defending its country. Among the other countries, Poland
has admitted changes in geopolitical sphere by adopting a defensive posture
visualised with strengthening its national security system. Amid this adoption,
16
17

W . Lid wa , Cooperation in a land combat, Toruń 2000, p. 66.
The act on Common Defence Obligation...
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recently created TDF are the most significant power contributing through PAF
to the national defence system. Next to Land Forces, Navy, Air Forces and
Special Operation Forces, TDF are the fifth equally prepared and used component of PAF.
Since an iron curtain’s collapse, Poland has undergone a comprehensive
modernization including its military domain. NATO’s standards forced us to
challenge a post-soviet way of thinking what positively made its stamp on the
quality of PAF’s engagement. Polish soldiers have proved their loyalty, devotion and professionalism by serving in the most demanding battle-spaces
around the World giving the notion to Poland’s society of being pleased and
proud of.
And moreover, having reached the level of 2 % GDP, Poland has created
the best possible conditions for development of its armed forces in a democratic
country. This practice is appreciated by NATO and allows PAF to expand the
capability with TDF as a new component and upgrading of operational forces,
simultaneously. Both ways of development of PAF are appropriate and operationally justified. Potentials of components have to complete each other and be
enough flexibly engaged in order to tackle the current and future threats including RF’s hybrid activities. Being a part of PAF, TDF have to ensure the security to the local citizens of Poland and provide the trustful image for building a
right social perception of today’s events.
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THE POLITICAL-MILITARY VIEW OF THE PURPOSE OF THE
CREATION OF TERRITORIAL DEFENSE SYSTEM IN POLAND
Summary:
Creation of the Territorial Defense System (TDS) in Poland is a very serious step in military, political and economic terms. Therefore, it is important to
understand if this decision is an effective response to Russian threat or a politically motivated populist mistake. Article explains, why military conflict between NATO and Russia is not realistic. At the same time, some interest groups
in American elite (mainly, the so called “hawks”) are interested in construction of the “geopolitical wall” between Russia and the EU, creating artificial
“Russian threat” for Europe and twisting spiral of confrontation between two
sides with the help of Baltic states and Poland (concept of “Intermarium”).
Contemporary Polish ruling elite follows this strategy, because sees America
as a main guarantor of Poland’s security and wants to be its main ally in Europe. Also exploits “Russian threat” to strengthen its popularity internally.
Creation of TDS – one of the populist steps in this direction. But it can be paradoxically useful in case of possible disintegration of Ukraine.
Keywords:
Poland, Territorial Defense System (TDS), American elite, “hawks”, “traditionalists”, “isolationists”, Donald Trump, Vladimir Putin, Russia, Baltic region, Baltic states, “Intermarium”, Ukraine
Introduction
Carl von Clausewitz once described a war as a continuation of politics by
other means. Creation of Territorial Defense System (TDS) in Poland is a very
important decision in political and military terms with serious consequences for
Polish security planning and economy. But the problem is that sometimes such
decisions can be wrong, because there is no adequate understanding of the strategic situation, or because they are reasoned by the interests of some elite
groups, not the state. In order to understand the point of the creation of TDS in
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Poland, it is necessary to “catch” the essence of the global and regional geopolitical confrontation between the West (NATO) and the East (Russia). Then it
will be possible to say, if TDS has been created because of the real Russian
threat or it is more internally motivated.
Three elites of the United States and Russia’s strategy
In the United States for the moment there are three camps of elite with different external strategies. First group (the so called “hawks”) prefers “ruled
chaos” approach, described by Steven R. Mann1. His main idea is that it is possible to create the points of tension in different regions and use them for promotion of national interest. Only a few examples. In Syrian conflict America used
to support opposition groups in their war against Bashar Assad and use the continuation of this confrontation for strengthening of its influence in the Middle
East. In Ukraine American “hawks” support Kiev regime fight against Donbas,
which, in turn, is supported by Moscow. In this way, Russia has permanent
military tension on its border, what is useful for the US, because Kremlin is
seen as a geopolitical enemy by the “ruled chaos” proponents. Finally, in the
East Asia aggressive part of Washington elite seeks to create problems for China, for example, using geopolitical competition between Beijing and Tokyo and
China policy in the South China Sea.
Second influential group in the American governmental system (the so
called “traditionalists”) consists of adherents of the “policy of spheres of influence”, seeing Moscow as a player at the table you should deal with. In practice
this approach is very similar to the political process during the Cold War and
means that America must be great, but creating balance and making deals (for
example, on Ukraine, if Russia gives Washington something in return), not
chaos.
It seems that the former president of the United States Barack Obama was
closer to the second camp, but could not counter the influence of “hawks”. The
foreign policy course of the elected president Donald Trump is unclear for the
moment, but it can have strong isolationist element. D. Trump’s interview to
“The Washington Post” is very indicatory in this context2.
In it he stressed several crucial points: And yet you know I watched as we
built schools in Iraq and they’d be blown up. And we’d build another one and it
1

S. R. Ma n n, Chaos Theory and Strategic Thought, “Parameters” (US Army War College
Quarterly), Vol. XXII, Autumn 1992, pp. 54-68.
<http://www.thelivingmoon.com/91_PDF_Database/DTIC_NWO_Docs/Chaos%20Theory
%20and%20Strategic%20Thought.pdf> (10.12.2016).
2
A transcript of Donald Trump’s meeting with The Washington Post editorial board,
Washingtonpost.com, <https://www.washingtonpost.com/blogs/postpartisan/wp/2016/03/21/a-transcript-of-donald-trumps-meeting-with-the-washington-posteditorial-board/?utm_term=.73887f222d7a> (10.12.2016).
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would get blown up. And we would rebuild it three times. And yet we can’t
build a school in Brooklyn. We have no money for education, because we can’t
build in our own country. And at what point do you say hey, we have to take
care of ourselves. (…) I look at the Ukraine situation and I say, so Ukraine is a
country that affects us far less than it affects other countries in NATO, and yet
we are doing all of the lifting, they’re not doing anything. And I say why is it
that Germany is not dealing with NATO on Ukraine? Why is it that other countries that are in the vicinity of the Ukraine not dealing with – why are we always the one that’s leading, potentially the third world war, okay, with Russia?
Why are we always the ones that are doing it? (…) Well if you look at Germany, if you look at Saudi Arabia, if you look at Japan, if you look at South Korea – I mean we spend billions of dollars on Saudi Arabia, and they have nothing but money. And I say, why? Now I would go in and I would structure a
much different deal with them, and it would be a much better deal. When you
look at the kind of money that our country is losing, we can’t afford to do this.
Certainly we can’t afford to do it anymore.
This means that D. Trump (people behind him) actually declares neoMonroe doctrine ideas and thinks that the problems of different regions should
be solved primarily by the main countries of these regions themselves. We will
stop looking to topple regimes and overthrow governments. Our goal is stability, not chaos because we wanna rebuild our country. It’s time, – D. Trump
resumed clearly3. But at the same time he speaks to such “traditionalists” as
Henry Kissinger, who, in turn, had many meetings with the president of the
Russian Federation Vladimir Putin and explains that America cannot ignore the
global role of Russia any more. To make a long story short, D. Trump wants to
limit the role of the United States in the world and make America’s policy more
compromise oriented.
When V. Putin came to power in 2000, he wanted to make Russia an equal
partner of the West in the framework of Western geopolitical system. But the
West was not ready to grant Moscow such status, because America justly saw
itself as a winner of the Cold War, and Russia’s economy was in a very poor
condition at that time (not to speak about its military weakness and political
instability). Moreover, the West began to spread its influence in the post-soviet
states, what Russia called a crossing of red line. And V. Putin decided to prove
“Western partners” that his country is worth of equal treatment.
He succeeded in doing that in Georgia, Ukraine (Crimea and Donbass) and
Syria. Besides, Russia’s economy managed to survive despite of Western
sanctions. The newest Russian Foreign Policy Concept4 states that Russia is
3

‘New era of peace’: Trump vows to stop US toppling of regimes during 1st stop of ‘Thank
You’ tour, RT.com, 02.12.2016, <https://www.rt.com/usa/368951-trump-us-topplingregimes-isis/>, (10.12.2016).
4
Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом
Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.), Mid.ru,
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responsible for global security. V. Putin’s country does not want to be a part of
the Western geopolitical system any more, but fights for CIS (Commonwealth
of Independent States) area and is ready to stop America’s chaos policy in
different parts of the world. As famous Russian expert Sergey Karaganov
noted: We can be the providers of security, especially in Central Eurasia,
supporting regimes there and crushing radicals5.
To sum up, there is almost no chance for geopolitical deal between Russia
and American “hawks”, but Kremlin (as written in the Foreign Policy Concept
mentioned) is ready for constructive dialogue and common actions with the US,
what can be acceptable for American “traditionalists-isolationists”, who stay
behind D. Trump.
“Intermarium” concept for Baltic region
Today information discourse both in the West and in Russia is full of fear
that big war may happen between two sides. But thinking realistically it can be
said that neither NATO, nor Moscow want and are ready for direct, large-scale
and long-term military confrontation.
First of all, many Western experts, politicians and military officials repeat
again and again, that V. Putin can attack NATO. But nobody clearly explains
why he should do this. Russian president himself repeats again and again, that it
would be a madness for his state to start war with such opponent as NATO. For
example, in his interview to “Bloomberg” V. Putin said: I think all soberminded people who really are involved in politics understand that the idea of a
Russian threat to, for example, the Baltic states is complete madness. Are we
really about to fight NATO? How many people live in NATO countries? About
600 million, correct? There are 146 million in Russia. Yes, we’re the biggest
nuclear power. But do you really think that we’re about to conquer the Baltics
using nuclear weapons? What is this madness?6.
Of course, sometimes it is hard to believe V. Putin’s words (like in case of
Crimea events, when in the beginning he said that there is no Russian troops
there), but several reasons support them. First, the reasons of the reason. Georgia and Ukraine belong to CIS area and strategically are very important for
Russia. Besides, they are not members of NATO. That is why, Moscow was
ready to use military force to keep them in the Russian sphere of influence.
<http://www.mid.ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248>, (01.12.2016).
5
Остановив НАТО, мы выступили поставщиком безопасности (интервью с Сергеем
Карагановым, беседовал Артём А. Кобзев), Lenta.ru,
<https://m.lenta.ru/articles/2016/05/30/strategy/> (30.05.2016).
6
Putin Discusses Trump, OPEC, Rosneft, Brexit, Japan, Bloomberg.com,
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-05/putin-discusses-trump-opecrosneft-brexit-japan-transcript> (05.09.2016).
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Baltic states are members of NATO. We can imagine, that V. Putin dreams
about restoration of the Soviet Union and therefore possibly could attack them,
but it is hard even to imagine, why he should attack Poland? What would be his
final goal in this case – create conflict like in Donbas, take part of Polish territory, change political regime in Warsaw, go further to Germany and France?
All Western “experts”, who speak about Russian threat, do not answer these
kind of questions, just say – HE CAN. Second, Russia is already involved in
military conflicts in Syria and Ukraine (officially it denies military support of
Donbas, but it is more than evident). So, opening of the third (actually global)
front, fighting such enemy as NATO, would become an unbearable challenge
even for modernized Russian army, also keeping in mind systemic problems of
Russian economy.
On the other side, America (NATO) is also not prepared for big war with
Russia. First, Western society (German, French, Italian, etc.) got used to peace
and prosperous life, and psychologically is not ready to lose everything in one
night. Besides, after very limited success in Afghanistan and Iraq it would be
rather difficult to explain ordinary Americans, why their military forces must
fight for some Baltic states and Poland against Russia with a possibility of nuclear strikes. Second, experts, who are deeply interested in the military capabilities of the US and NATO, know that American and Alliance military strength is
doubtful for the moment. US Army7 and Air Force8 are in a serious trouble, and
RAND specialists admit that NATO will not be able to protect Baltic states
from Russian occupation9 (not to speak about an offensive operation).
In this context it is clear, that we should speak about some kind of political
strategy from both sides. As it was mentioned, before D. Trump election, the
“hawks” dominated foreign policy of the United States. But situation in the
Baltic region differs from that of Syria or Ukraine. In other words, “ruled chaos” strategy cannot be applied there, because it is the territory of allies. Thus,
for Baltics both American “hawks” and “traditionalists” found more or less
single strategy of “Intermarium” (see picture below) with the goal to create the
“geopolitical wall” between Russia and the EU (first of all Germany).
To be more precise, artificial “Russian threat” for Europe (especially for its
Eastern flank) is being created. Then it must be responded (NATO deploys its
battalions in Baltic states and Poland, not to speak about American AMD base
7

2016 Index of U.S. Military Strength, Heritage.org, 2016,
<http://index.heritage.org/military/2016/assessments/us-military-power/us-army/>
(20.20.2016).
8
J. J o hnso n, 5 Reasons the US Military Is in Trouble,
<http://dailysignal.com/2016/07/12/5-reasons-the-u-s-military-is-in-trouble/> (13.09.
2016).
9
D. A. S hl ap a k , M. W . J o h n so n , Reinforcing Deterrence on NATO’s Eastern Flank,
Rand.org, 2016,
<https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1200/RR1253/RAND_
RR1253.pdf> (10.12.2016).
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near Redzikowo). Russia reacts (deployment of nuclear-capable “Iskander”
missiles in Kaliningrad and new divisions on NATO border). Spiral of confrontation (sanctions, etc.) twists, and strategic cooperation between Russia and the
EU becomes hardly possible. D. Trump may change the situation, just paying
less attention to the cooperation between Russia and the EU, but it will be difficult for him to do that at once – inertia will stay strong for indefinite time. At
the same time, the role of “cordon” is acceptable for Lithuania, Latvia, Estonia
and Poland, because they see the US – not the EU – as the main guarantor of
their security and want to become the main allies of America in Europe.
Map 1. The New Containment

Source: From Estonia to Azerbaijan: American Strategy After Ukraine, Stratfor.com,
Geopolitical weekly, 25.03.2014, <https://www.stratfor.com/weekly/estoniaazerbaijan-american-strategy-after-ukraine> (10.12.2016).

Territorial Defense System as a product of political populism
Polish minister of defense characterized Russia as a threat many times. Until the Kremlin authorities change their policy, we have to treat Russia as the
biggest threat to peace in Europe and in the world, – Antoni Macierewicz ac-
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centuated10. Accordingly, speaking about the creation of TDS in Poland, he
said: These units are the cheapest way11 to increase the strength of the armed
forces and the defense capabilities of the country. It is also the best response to
the dangers of a hybrid war like the one (...) following Russia’s aggression in
Ukraine12.
As it was explained above, there is no Russian military threat for Europe in
general and for Poland in particular. Then, what is the main reason of TDS creation? Logical chain is very simple: Poland plays the role of “Russian threat”
escalator – this threat must be responded both externally and internally – internally Poland got NATO battalion and American troops, but it is not enough for
contemporary Polish ruling elite, which is very populist and take very controversial steps to strengthen its popularity – TDS is one of them.
Even if Russia decides to attack Poland (excluding Belorussian direction),
it will either hit AMD base by “Iskander” missiles or try to go through the so
called “Suwalki corridor”13 after capturing the Baltic states. In the former case,
TDS would be absolutely useless, in the latter – it would be much better to attract additional NATO forces to Poland and/or develop regular professional
army (equipment, exercise, possibly making it bigger).
So, understanding potential military ineffectiveness of the territorial defense forces and the fact that the project is rather expansive with no clear implementation vision for the moment (problematic aspects include creation of
infrastructure, equipment, training, cooperation with regular Polish army and
NATO forces, etc.), collateral reasons of TDS creation were proposed by the
authors of the initiative – civil-patriotic effect and help in case of the extraordinary situations among them. But again – these goals can be reached more effectively without TDS by other means, using the same money (although, some
interest groups in military and local government are supposed to support the
idea, because they will get the bigger budget for its realization).
To conclude, concept of TDS is more a political, than military based initiative. But even its military goals (as well as collateral ones) can be better
achieved by other means. So, creation of TDS in Poland is a politically motivated populist mistake – not because there is no threat from Russia, but because
10

Polish Defence Minister Macierewicz: Russia the biggest threat to world peace, Thenews.pl,
<http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/260472,Polish-Defence-Minister-MacierewiczRussia-the-biggest-threat-to-world-peace>. (06.07.2016).
11
Territorial Defense Forces will have 53,000 men and will cost 3,5 billion zlotys (800
million euro). So, it is not a very cheap initiative.
12
Poland to build territorial defense force by 2019, DW.com,
<http://www.dw.com/en/poland-to-build-territorial-defense-force-by-2019/a-36386036>.
(14.11.2016).
13
A. Gr i ga s, NATO’s Vulnerable Link in Europe: Poland’s Suwalki Gap, Atlantic Council, <http://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/nato-s-vulnerable-link-in-europepoland-s-suwalki-gap> (02.09.2016).
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the character of this threat for the EU and NATO (including Poland) requires
other response than territorial defense forces.
Instead of conclusions
Polish TDS is supposed to address direct or hybrid Russian threat. But at
the same time, Poland has another problematic neighbor – Ukraine. For the
moment Warsaw supports Kiev, but economic and political situation in this
country is deteriorating rapidly. To say more, European support of the corruptive Petro Poroshenko regime weakens, and D. Trump can review American
strategy towards it (even reach some geopolitical deal with Moscow in this
case).
Possible result of the mentioned tendencies – renewal of the military conflict in Donbas and disintegration of Ukraine. Accordingly, Poland can face two
big problems it will have somehow to solve. First, if Russia restores its influence in Kiev, Ukrainian nationalistic radicals may be pushed out from Ukraine
to Poland. Second, if Russia refuses to control the western part of Ukraine,
where nationalistic climate inter alia is very strong, Poland will have to take
some care of its compatriots there. In this – a bit provocative and hardly imaginable – respect, TDS can get another sense…
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Streszczenie:
W polskim systemie prawnym funkcjonują trzy ustawy o organizacjach pozarządowych, na ich podstawie działają także organizacje proobronne. Organizacje te, pomimo ich szczególnej roli, nie zostały do tej pory objęte osobnymi
regulacjami prawnymi. W niniejszej pracy Autor pokrótce definiuje organizacje
proobronne, następnie opisuje istniejące akty prawne, które regulują działalność tych organizacji oraz dokonuje analizy politologicznej i prawnej, celem
przedstawienia koniecznych w tym zakresie rozwiązań.
Summary:
The Polish legal system contains three NGO acts. They are legal basic also for
pro-defence organizations. However, despite their specific role, the pro-defence
NGO’s, so far have never been covered by separate regulations. In this paper
Author briefly defines pro-defence organizations, and then describes the existing legal acts, which regulate the activities of these organizations and analyze
the political science and law aspects of existing and further regulations.
Słowa kluczowe:
organizacje proobronne, analiza prawna, prawo o stowarzyszeniach, ustawa o
organizacjach proobronnych
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organizations act

130 | S t r o n a
Wstęp
Społeczeństwo obywatelskie jest jednym z najważniejszych elementów
współczesnych demokracji. Wskazuje na świadomość i poczucie wspólnotowości członków społeczności. Ukazuje ich zrozumienie dla konieczności dbania o
dobro wspólne i szeroko pojęte wartości, które dana społeczność pielęgnuje. W
ramach społeczeństwa obywatelskiego ludzie rozwijają organizacje pozarządowe i liczne inicjatywy obywatelskie. Dbanie o dobro wspólne, którym jest
nie tylko czyste środowisko czy drogi, ale także określone idee i wartości, to
działalność niezwykle wymagająca, ale ogromnie potrzebna. Jedną z wartości,
o jakie społeczeństwa i narody muszą dbać, jest bezpieczeństwo. Rozumiane
nie tylko w kategoriach bezpieczeństwa publicznego czy personalnego, ale
także szerzej – narodowego. Troską o wartość nadrzędną dla każdego narodu,
jaką jest bezpieczeństwo w państwie, zajmuje się wiele podmiotów o różnorodnym charakterze. Niemniej instytucje państwowe i podległe im organy nie zawsze są w stanie w każdym aspekcie rozkładać swoje wysiłki w równomiernym
stopniu. Co więcej, niektóre z tych aspektów mogą być zwyczajnie zaniedbane.
Wtedy wkraczają organizacje pozarządowe.
Słabość państwa z jednej strony, bądź jego niewystarczające działania na
polu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa oraz widmo realnego zagrożenia z
drugiej strony spowodowały znaczne wzmożenie inicjatyw obywatelskich na
podłożu bezpieczeństwa. Istniejące od wielu lat polskie organizacje paramilitarne w 2014 r. przeżyły swój renesans. Nawiązując korzeniami do okresu międzywojennego reprezentowały patriotyczne wartości, w których – w obliczu
zagrożenia – upatruje się siłę narodu i jego dążenie do przetrwania.
Niniejsza praca poświęcona jest aspektom prawnym funkcjonowania tych
organizacji. Przedstawione zostały akty prawne regulujące działalność organizacji proobronnych, a także przeanalizowano adekwatność obecnych zapisów
do potrzeb rzeczywistości. Omówione zostały także aspekty związane z politologiczną analizą zjawiska, wskazującą na systemową rolę wspomnianych organizacji. Autor podjął się także prognoz dotyczących regulacji prawnych w tej
materii, oraz wskazał pożądane według Autora drogi rozwoju tej dziedziny.
Organizacje pozarządowe i proobronne – zakres teoretyczny
Działalność organizacji pozarządowych regulowana jest przez akty prawa
powszechnie obowiązującego. Ustawa o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie z 2003 r. podaje definicję organizacji pozarządowych, uznając je
za osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. Istotnym jest, iż organizacje te nie mogą należeć do sektora finan-
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sów publicznych czy działać na rzecz zysków 1. Wydawać by się mogło, iż definicja ta jest mało precyzyjna. Niemniej odzwierciedla priorytetowe cechy tych
organizacji, wprost ujmując, iż nie mogą być częścią sektora publicznego czy
finansowego. Ich działalność na rzecz dobra wspólnego jest kluczowa, podobnie jak niedziałanie na rzecz zysków.
To właśnie organizacje pozarządowe wkraczają w wiele sfer funkcjonowania państwa i obywateli, w którym nie do końca zdają egzamin istniejące
rozwiązania. Organizacje proobronne zaliczają się do tego typu organizacji,
działając na specyficznym polu bezpieczeństwa, edukacji, sportu i kultury. W
związku z tym organizacje proobronne działają w oparciu o te same akty prawne.
Wciąż jednak ich definicja nie została w żadnym akcie prawnym sformułowana. W Leksykonie wiedzy wojskowej z 1979 r. zdefiniowano czym jest społeczna organizacja obronna. Rozumiano ją jako typ zrzeszeń, stowarzyszeń,
związków, organizacji środowiskowych, które w swych programach uwzględniają przysposobienie ludności do obrony kraju (…) Odgrywając istotną rolę w
dziedzinie polityczno-wychowawczej, kształtowania świadomości obronnej,
patriotycznego wychowania młodzieży, rozwijania działalności popularyzacyjno-uświadamiającej i przysposobienia obronnego w zakresie obrony cywilnej i
służby wojskowej. System organizacji społecznych obronnych stwarza realne
możliwości uzewnętrzniania i harmonizowania przez obywateli ich różnorodnych zainteresowań z aktywnym współdziałaniem w różnych dziedzinach i formach życia publicznego, politycznego i obronnego2. Definicja ta obrazuje przede wszystkim aspekt przysposobienia wojskowego ludności oraz koherentność
zainteresowań czy osobistych potrzeb ludzi z potrzebami obronnymi. Mała
encyklopedia wojskowa również wskazuje na wspomnianą spójność interesów i
zainteresowań3.
Obecnie funkcjonuje termin „organizacje proobronne”, które według
Przemysława Wywiała łączą pasje i zainteresowania swoich członków sprawami bezpieczeństwa narodowego z ich działalnością na rzecz umacniania
obronności państwa. Aktywność ta przybiera różne formy, od popularyzowania
wiedzy na temat obronności do szkolenia wojskowego i przygotowania społeczeństwa na wypadek wojny4 czy działalności ratowniczej.
Z kolei Adam Sokołowski dostrzega istotność organizacji paramilitarnych,
które często kojarzone są z organizacjami proobronnymi. Jednakże jak zauważa
Aleksandra Skrabacz organizacja obronna jest zatem pojęciem szerszym w sto-

1

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873, art. 3, ust. 2.
2
Leksykon wiedzy wojskowej, red. Laprus M., Warszawa 1979, s. 288-289.
3
Mała encyklopedia wojskowa, Warszawa 1970, s. 539-540.
4
P. W ywi ał , Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski,
Warszawa 2016, s. 63.
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sunku do organizacji paramilitarnej5. Sokołowski skraca tę definicję, uznając
organizacje proobronne jako organizacje naśladujące funkcjonowanie sił zbrojnych, nie będąc nimi6. Definicja taka, jak słusznie zauważa Sokołowski, obejmuje wiele formacji – od państwowych, aż po indywidualne inicjatywy. Organizacje proobronne obejmują nie tylko podmioty stosujące militarny sposób
organizacji, ale także stawiają sobie za zadania realizowanie celów stricte niewojskowych, w tym kulturowych, społecznych, edukacyjnych czy sportowych i
turystycznych.
Precyzyjną definicję organizacji proobronnych podają autorzy raportu
Koncepcja Obrony Terytorialnej w Polsce, który powstał w ramach Narodowego Centrum Studiów Strategicznych. Możemy przeczytać tam, iż do organizacji proobronnych można zakwalifikować te stowarzyszenia i związki, które w
swoich programach funkcjonowania w szerokim zakresie uwzględniają tematykę wychowania patriotyczno-obywatelskiego oraz problematykę tzw. „przysposobienia wojskowego” – czyli przygotowania członków do wykonywania zadań
realizowanych przez struktury Obrony Cywilnej oraz Obrony Terytorialnej, a
także wstępne przygotowanie młodzieży do służby w jednostkach zawodowych
SZ RP7.
W świetle tych definicji uznać możemy, iż organizacje proobronne są organizacjami pozarządowymi, dla których nadrzędną wartością jest dbałość o
dobro wspólne – czyli państwo i jego obywateli – i bezpieczeństwo. Opierają
się na dobrowolnym zrzeszeniu, odwołaniu do idei patriotyzmu oraz dążą do
zwiększania możliwości obronnych ludności. Organizacje te podejmują wysiłek
edukacyjno-wychowawczo-szkoleniowy w celu zwiększenia świadomości
obronnej, zbudowania narodu gotowego do obrony Ojczyzny oraz wytworzenia
wykwalifikowanych rezerw dla Sił Zbrojnych, a także wyszkolenia przyszłych
żołnierzy zawodowych armii.
Organizacje proobronne, będąc organizacjami pozarządowymi, działają w
granicach i na podstawie polskiego prawa. Ich działalność regulowana jest
również poprzez rozporządzenia i decyzje Ministra Obrony Narodowej. Dokumentami, które choć nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego, ale
dotyczą lub wpływają na omawiane organizacje są m.in. plany czy porozumienia o współpracy. Nie można zapomnieć o dokumentach wewnętrznych tych
5

Organizacja paramilitarna to organizacja bardziej lub mniej zorganizowana w sposób
wojskowy, ale niewchodząca oficjalnie w strukturę wojskową, której sfera zainteresowań i
działań obejmuje przedsięwzięcia będące użyteczne w siłach zbrojnych, tzn., kształcenie
potrzebnych w wojsku umiejętności i sprawności. Vide: A. S krab a cz , Organizacje pozarządowe w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego III RP w świetle integracji z Unią europejską), „Zeszyt Problemowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej”, Warszawa 2003, nr 2, s.
139.
6
A. So ko ło ws k i , Działalność polskich organizacji paramilitarnych, „Studia z Zakresu
Prawa, Administracji i Zarządzania”, Bydgoszcz 2015, Tom 8, s. 153-154.
7
M. P asz yn, M. Ko r d o ws ki , W. Zal e ws k i , Raport Koncepcja Obrony Terytorialnej
RP, Warszawa 2016, s. 32.
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organizacji. Tworzone w zgodzie z aktami prawnymi wyższych rzędów, (Konstytucja, ustawy, rozporządzenia) regulują w sposób szczegółowy wiele aspektów działalności tych organizacji.
Akty prawa powszechnie obowiązującego dotyczące
organizacji proobronnych
a) Konstytucja RP
W polskim systemie prawnym, Konstytucja z 1997 r. jest najwyższym aktem prawnym, zawiera w sobie szereg zapisów, o charakterze ius generalis,
których uszczegółowieniem są ustawy. Art. 1. mówi o Rzeczypospolitej jako
dobru wspólnym wszystkich obywateli. Zapis ten jest normą programową, a
więc jest pewnego rodzaju nakreśleniem ogólnych kierunków polityki państwa,
sposobu działalności władzy, tak aby przyświecał jej cel dobra wspólnego, rozumianego jako szereg czynników korzystnych dla państwa. Instrumentalne
rozumienie tej normy może odnosić się do szeroko pojętego interesu publicznego, co z kolei może powodować niebezpieczne implikacje, pomiędzy interesem władzy i określeniem go jako tożsamego z dobrem kraju.
Prawo obywateli RP do tworzenia zorganizowanych form swojej aktywności również zawiera się w Konstytucji. Z art. 12. i 58.8, które de facto potwierdziły zapisy ustawy z 1984 r. o fundacjach czy z 1989 o stowarzyszeniach, wynika bezpośrednio prawo do tworzenia różnego rodzaju zrzeszeń, stowarzyszeń
i organizacji, Artykuły te były także podstawą prawną dla ustawy z 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
b) Ustawa z 7 kwietnia 1989 prawo o stowarzyszeniach a organizacje
proobronne
Zapisane w Konstytucji prawo do partycypowania w życiu publicznym
przejawia się m.in. w tej ustawie. Daje ona bezpośrednio możliwości do realizowania i urzeczywistniania inicjatyw społecznych w kształcie stowarzyszeń.
Wiele z organizacji proobronnych jak Legia Akademicka (LA) czy Związek
Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza („Strzelec”) w
swoich statutach widnieją jako stowarzyszenia.
Ten rodzaj organizacji pozarządowej, podobnie jak to przedstawiono w definicji w punkcie pierwszym, jest dobrowolnym zrzeszeniem, które nie działa w
celu uzyskania zysków. Ustawa ta szczegółowo określa warunki działalności,
tworzenia i nadzoru nad stowarzyszeniami, tworzy tym samym funkcjonalne
ramy dla ich istnienia. Stowarzyszenie podlega obowiązkowej rejestracji, a
uchwalony statut musi dokładnie określać szereg czynników wymienionych w
art. 10 Prawa o stowarzyszeniach.
8

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483.
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Ustawa porusza także szereg innych kwestii kluczowych dla sprawnego
działania stowarzyszenia, m.in. tworzenie terenowych jednostek organizacyjnych, określając strukturę czy organy jednostki. Jest to niezwykle istotne,
zwłaszcza w kontekście możliwości otrzymania przez nią osobowości prawnej.
Zakładając, iż istnieje jedno centralne stowarzyszenie, ustawa ta daje możliwość sprawniejszego funkcjonowania w oddziałach terenowych, dodatkowo
pozwalając na uszczegółowienie swoich zadań i wewnętrzne regulowanie sposobu działania9.
Prawo o stowarzyszeniach daje faktyczną możliwość realizowania działalności pożytku publicznego. Organizacje proobronne tworzone jako stowarzyszenia mogą realizować swoją działalność na wiele sposobów. Przede wszystkim istotna jest możliwość tworzenia terenowych oddziałów. Zrzeszenie takie
może się rozwijać i rozrastać terytorialnie, zachowując zwierzchność nad swoimi oddziałami, przy jednoczesnym dawaniu im niezbędnej dawki samodzielności decydowania o działalności i strukturze. Idąc przykładem wspominanych
organizacji, możliwość dostosowania swoich wewnętrznych aktów i tym samym całej swojej działalności do specyficznych warunków na danym terenie
(kultura, tradycje, aspekty historyczno-geograficzne) umożliwia w jak najszerszym stopniu adaptację do środowiska i jego specyficznych potrzeb. Organizacje proobronne, jako zajmujące się realizowaniem zadań o szczególnym znaczeniu, przywiązują dużą wagę do swojego otoczenia, to w nim bowiem są
zakorzenione i z niego czerpią motywację do działania (np. obrona lokalnej
społeczności, rodziny, sąsiadów).
c) Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
Wspomniana w punkcie pierwszym ustawa, podejmuje się nie tylko usystematyzowania definicji organizacji pozarządowej, ale stanowi tak naprawdę
„małą konstytucję” dla organizacji non-profit, określając zasady prowadzenia
działalności pożytku publicznego, funkcjonowania tych organizacji, nadzoru
nad nimi czy współpracy z organami administracji publicznej.
Art. 4. opisuje szczegółowo jakie sfery działalności zaliczyć możemy
do pożytku publicznego. Wśród nich znajduje się wiele działań, które podejmują organizacje proobronne. Wpisane w ich statuty i wymienione w ustawie zadania użyteczne społecznie to m.in.:
 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej;
 działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania;

9

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104,
art. 33.
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działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży;
 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 działania na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej;
 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 ratownictwo i ochrona ludności;
 pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i
wojen w kraju i za granicą10.
Ważnym aspektem, który porusza omawiany akt prawny, jest współpraca z
organami administracji publicznej. Z punktu widzenia organizacji pozarządowej, która realizuje zadania publiczne, wsparcie ze strony tego sektora często
jest nieodzowne. W tym wypadku ustawa w ramach współpracy przewiduje
wzajemne informowanie się o kierunkach działalności, konsultowania aktów
normatywnych czy tworzenia zespołów doradczych i inicjatywnych 11. Współdziałanie i wzajemne wspieranie się umożliwia rozwój nie tylko organizacji
pozarządowych, ale przede wszystkim działa na rzecz rozwoju społeczności
lokalnej oraz większego zaufania do administracji.
Art. 11a., 11b. i 11c. stanowią o kwestiach niezwykle ważnych dla organizacji proobronnych. Administracja publiczna może zlecić organizacjom pozarządowym zadania w celu zapobieżenia skutkom klęsk żywiołowych, katastrof
naturalnych lub awarii technicznych oraz innych sytuacji ze względu na konieczność ochrony zdrowia i życia ludzkiego, ratownictwa, interes społeczny
czy publiczny. Organizacje proobronne, jako organizacje pozarządowe, mogą
także z własnej inicjatywy występować o możliwość realizacji zadań publicznych.
Ustawa ta razem z prawem o stowarzyszeniach i ustawie o fundacjach daje
szereg możliwości organizacjom pozarządowym w realizowaniu ich statutowych działań. Niemniej organizacje proobronne, choć wpisują się w realizowanie działań ze sfery pożytku publicznego, wymagają regulacji ściślej nastawionych na ich specyfikę.
Organizacje proobronne wyróżniają się ze względu na połączenie ich z
określonym stylem organizacji i sposobu ich realizowania. Podobnie jak organizacje pozarządowe, które są pomostem między władzą a społeczeństwem, tak
organizacje proobronne scalają władzę z obywatelami i wojskiem. Łączą w
sobie dziedziny realizowane przez inne organizacje pozarządowe z często militarnym stylem zarządzania, co wskazuje na określoną kulturę organizacyjną.
10

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873, art. 4.
11
Ibidem, art. 5.
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Angażują się bezpośrednio w działalność paramilitarną, podejmują współpracę
z Wojskiem Polskim, szkoląc się w zakresie obrony państwa przed różnorodnymi zagrożeniami oraz wciąż pozostając organizacjami działającymi na rzecz
pożytku publicznego, rozumianego jako promowanie edukacji, wychowania w
zgodzie z określonymi wartościami, aspektami kulturowymi czy obronnością
państwa i szerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa.
d) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z 1967 r. kompleksowo i niezwykle obszernie traktuje o najważniejszych kwestiach bezpieczeństwa państwa. W swych zapisach stanowi de
facto o szeregu elementów obrony państwa dotyczących mobilizacji czy przeszkolenia rezerw. Porusza także kwestie obrony cywilnej – w Polsce istniejącej
wyłączenie w dokumentach, nieprzygotowanej na podjęcie przewidzianej dla
niej obowiązków.
Ustawa adresowana jest do całego narodu. Już w art. 1. jasno określa, iż
kwestia obrony Rzeczypospolitej jest obowiązkiem każdego obywatela, realizując konstytucyjny obowiązek dbania o dobro wspólne. Niemniej zawiera także
liczne odwołania do organizacji społecznych i ich roli w procesie budowania i
dbania o bezpieczeństwo państwa. W art. 2. podkreśla, że umacnianie obronności RP, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz
wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony12 należy m.in. do każdego obywatela jak i do organizacji społecznych. Według art.
4a. organizacje społeczne stanowią podmiot, do którego Prezydent może zwracać się o udzielenie niezbędnych informacji do wypełniania funkcji obronnych.
Ustawa ta mówi także o konieczności współpracy terenowych organów
wykonawczych Ministerstwa Obrony Narodowej w kwestiach związanych z
obronnością państwa. Daje to ogromne możliwości organizacjom proobronnym, które niewątpliwie poruszają się w sferze obrony państwa 13.
Obowiązek obrony wymieniony w art. 1. jest skonkretyzowany o działania
wymienione w art. 4., dotyczącym pełnienia służby w obronie cywilnej, odbywania edukacji dla bezpieczeństwa, uczestniczenia w samoobronie ludności,
odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji i pełnienia
służby w jednostkach zmilitaryzowanych.
Prawo do uczestniczenia wszystkich obywateli w obronie kraju jest ważnym zapisem przede wszystkim z perspektywy państwa, zwłaszcza biorąc pod
uwagę niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne na arenie międzynarodowej.
Jednakże z punktu widzenia organizacji proobronnych kluczowe są także kwe-

12

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, Dz. U. 2016 poz. 1534, art. 2.
13
Ibidem, art. 14.
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stie współpracy z jednostkami wojskowymi, administracją publiczną czy terenowymi organami wojskowymi.
Rozporządzenia
W polskim systemie aktów prawnych obowiązuje szereg rozporządzeń i
decyzji, które również mają ogromny wpływ na pozycję organizacji proobronnych w systemie obronnym kraju. Jednym z nich jest Rozporządzenie z dnia 13
stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach
powszechnego obowiązku obrony. Rozporządzenie to wymienia potrzeby
obronne państwa, do realizacji których zobowiązuje m.in. wojewodów poprzez
władze organizacji społecznych14. De facto organizacje te wymieniane są w
każdym spisie organów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań
obronnych, do których zalicza się m.in. przygotowanie i ochronę ludności i
mienia na wypadek wojny, wymianę doświadczeń i informacji w zakresie planowania i realizacji zadań obronnych czy współpracę i integrowanie wysiłków
w zakresie wykorzystywania bazy materiałowej, usługowej i szkoleniowej15.
Zadania obronne, wymienione szczegółowo na podstawie podziału przedstawionego w art. 1., realizowane są przez współpracę wielu podmiotów w tym
m.in. przez organizacje społeczne. Zadania te (art. 2., 4., 5., 6.) pokazują jak
wielką rolę przykłada się do wypełniania potrzeb obronnych państwa w założeniu o współdziałanie wielu podmiotów. Organizacje proobronne, przyjmując na
siebie ciężar uczestniczenia w tym procesie, podejmują zobowiązania i zgłaszają gotowość do dalszych zobowiązań.
Działalność organizacji pozarządowych regulowana jest również m.in.
przez:
 rozporządzenia Rady Ministrów: z dnia 8 października 2015 r. w sprawie
szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 1829), z dnia 28 września 1993, o
obronie cywilnej (Dz. U. poz. 429), z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie
warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w
ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1599);
 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej: z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. poz. 950), z dnia 16 marca
2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. poz. 449), z dnia 29
lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub
jego części (Dz. U. poz. 354);
 decyzję nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca
2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony na14

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad
wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, Dz. U. nr 16 poz. 152,
art. 1.
15
Ibidem, art. 2, art. 5.
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rodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON. Nr 12, poz. 131, z późn. zm.)
Przedstawione akty prawne są tylko wybranymi z szeregu istniejących, regulujących działalność organizacji pozarządowych. Rozległość istniejących
uregulowań prawnych znacznie komplikuje funkcjonowanie organizacji nonprofit, zarówno w polskim systemie prawnym jak i systemie bezpieczeństwa.
Opisanie regulacji jest zbyt obszerne jak na jeden artykuł. Niemniej klaruje się
sytuacja, w której powstanie kompleksowej ustawy, spójnie i jednoznacznie
definiującej nie tylko organizację proobronną (jako organizację pozarządową
żywo zainteresowaną w tego typu rozwiązaniach prawnych), ale przede
wszystkim jej działalność, zadania, kompetencje i nadzór nad nią, staje się koniecznością. Nie wynika to wyłącznie z liczonej w dziesiątkach tysięcy liczebności organizacji proobronnych w Polsce, ale także z ich jakościowego zakresu
realizowanych zadań.
Analiza politologiczna i perspektywy prawne
Jak było to akcentowane, obecnie nie istnieją regulacje prawne, które odnosiłyby się wprost do organizacji proobronnych. Istnieje wiele aktów dotyczących organizacji pozarządowych, a zwłaszcza ich współpracy z Ministerstwem
Obrony Narodowej. Ze względu na fakt, iż organizacje proobronne mają być
nie tylko kuźnią przyszłych kandydatów na żołnierzy czy wykwalifikowanych
rezerwistów, a swoje cele realizują na styku płaszczyzn władzy, wojska i społeczeństwa, powinny zostać objęte osobnym aktem prawnym. Ich daleko idąca
współpraca z Siłami Zbrojnymi, możliwość fizycznego wspomagania państwa
w sytuacjach kryzysowych oraz bezpośredniego realizowania swoich zadań w
społeczeństwie sprawia, iż stają się nie tylko odrębnym, samodzielnym rodzajem organizacji pozarządowych, ale także, że mamy do czynienia z nowym
aktorem życia publicznego w Polsce.
Ustawa powinna w szerokim zakresie zebrać dotychczasowe regulacje
prawne i określić szczegółowo wiele kwestii. Ułatwi to nie tylko współdziałanie wielu organów z organizacjami, ale także uporządkuje chaos prawny i uzupełni luki w prawie. Przede wszystkim ustawa powinna zawierać definicję i
zakres pojęciowy dotyczący organizacji proobronnych. Z racji, iż są naturalnym zapleczem Obrony Terytorialnej16, czy też mogą być częścią rezerw osobowych armii17 oraz zgłaszają gotowość do obrony ludności w razie kryzysu,
powinien zostać zapoczątkowany proces legislacyjny, w którym uwzględnio16

Macierewicz: organizacje proobronne naturalnym zapleczem OT,
<http://www.defence24.pl/494567,macierewicz-organizacje-proobronne-naturalnymzapleczem-ot>, (06.12.2016).
17
Siemoniak: Organizacje proobronne mogą być częścią rezerw osobowych armii,
<http://forsal.pl/artykuly/860769,siemoniak-organizacje-proobronne-moga-byc-czesciarezerw-osobowych-armii.html> (06.12.2016).
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noby obecne uwarunkowania. W stworzonej ustawie miejsce powinny odnaleźć
kwestie związane z określeniem składu czy kategoryzacji tych organizacji. Konieczne również – z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa – jest określenie
ich roli w czasie pokoju, kryzysu czy wojny. Możliwość zracjonalizowanego
użycia przeszkolonych zasobów osobowych jest niezwykle istotna, zwłaszcza z
punktu widzenia procesu mobilizacji w czasie wojny. Wielu członków organizacji proobronnych należy do Narodowych Sił Rezerwowych oraz ma przydziały mobilizacyjne. W razie konfliktu może nastąpić paraliż działalności tych
organizacji, ponieważ większość ich członków może zostać powołana do służby wojskowej. Te kwestie muszą więc zostać uregulowane bez zmniejszenia
możliwości bojowych sił operacyjnych, np. z powodu braku rezerw.
Z perspektywy politologicznej organizacje te są nowym podmiotem istniejącym w przestrzeni grup zainteresowanych w uczestnictwie we współtworzeniu systemu bezpieczeństwa i obrony kraju. Jako grupy o określonej sile nacisku mogą mieć wpływ na podejmowane decyzje, stając się promocyjną grupą
interesu. Potrzebują one jednak współpracy, zorganizowania i wysunięcia postulatów jako jedna organizacja. Mają potencjał, by móc mieć wpływ na kształt
podejmowanych regulacji prawnych, jednakże ich rozdrobnienie negatywnie
oddziałuje na wykorzystanie tych możliwości. Wpływ ten może także przejawiać się poprzez proces reprezentacji. Osoby zasiadające w organach ustawodawczych wpływają na proces legislacyjny, czego przejawem jest m.in. przyjęta nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, dotycząca obrony terytorialnej.
Podsumowanie
Współczesne państwa w swej postępującej biurokratyzacji dokonują regulacji prawnych praktycznie każdej sfery działalności państwowej czy obywatelskiej. Istnieją jednak sfery niezagospodarowane przez jeden kompleksowy akt
prawny, a regulacji w danym zakresie należy szukać w ogromnej ilości ustaw,
rozporządzeń i decyzji. Taki chaos prawny panuje w kwestii organizacji proobronnych.
Jako organizacje pozarządowe są unormowane przez trzy ustawy. Określają one kwestie nadzoru czy funkcjonowania, nie uwzględniając jednak specyfiki działalności tych organizacji. Wśród postulatów, jakie są wysuwane w kwestii współpracy tych organizacji z Ministerstwem Obrony Narodowej, możemy
odnaleźć nie tylko kwestie upowszechnienia współpracy wojska w sferze cywilnej, ale także opracowania strategii takiej współpracy, usprawnienia procesu
przepływu informacji pomiędzy stronami czy określenia ich miejsca w systemie obrony narodowej. Do tego jednakże niezbędne jest właśnie przygotowanie
aktu prawnego, który umożliwi opracowanie tych kwestii.
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BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE A OBRONA TERYTORIALNA
– ZADANIA I WYZWANIA
(THE ECOLOGICAL SECURITY AND THE TERRITORIAL DEFENCE
– TASKS AND CHALLENGES)
Streszczenie:
Bezpieczeństwo ekologiczne staje się we współczesnym świecie jednym z głównych wyzwań dla narodowych systemów bezpieczeństwa. Dzieje się tak ponieważ problemy środowiskowe odgrywają obecnie istotną rolę zarówno w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego (np. ograniczone zasoby wody i polityczne napięcia wokół tego deficytu) jak i bezpieczeństwa wewnętrznego (np.
katastrofy ekologiczne, zagrożenie atakami terrorystycznymi bronią biologiczną i chemiczną). Tworzony w Polsce system obrony terytorialnej w naturalny
sposób będzie musiał odnieść się do problematyki bezpieczeństwa ekologicznego, wykorzystując w tym celu także doświadczenia podobnych formacji dysponujących większym doświadczeniem w tej dziedzinie.
Summary:
The ecological security is one of the main challenges for the national security
systems in the contemporary world. It is because environmental issues are crucial for the global security (f. e. limited water resources and political tensions
that is implicating) as well as the states internal security (f. e. ecological crisis,
threat of chemical weapon or biological warfare terrorist attacks). Territorial
Defence Forces system implemented in Poland will have to face the problem of
the ecological security using the good practices of similar but more experienced military formations of NATO countries.
Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo ekologiczne, wojska obrony terytorialnej, zagrożenia, broń
masowego rażenia
Keywords:
ecological security, territorial defence forces, threats, weapons of mass destruction
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Wstęp
Tradycyjne pojmowanie bezpieczeństwa przede wszystkim w aspekcie militarnym i politycznym nie wytrzymuje konfrontacji z coraz większą współzależnością sfery bezpieczeństwa oraz procesów zachodzących w sferze ekonomii, kultury i ekologii. Najszybciej aspekt ekologiczny został dostrzeżony przez
badaczy zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, czemu sprzyjał
transgraniczny charakter zagrożeń ekologicznych. W tym kierunku poszły też
pierwsze próby zdefiniowania pojęcia, podjęte przez polskich badaczy. Najdojrzalszą definicję przedstawił Marek Pietraś: Bezpieczeństwo ekologiczne oznacza zatem taki stan stosunków społecznych, w tym treści, form i sposobów organizacji stosunków międzynarodowych, który nie tylko ogranicza i eliminuje
zagrożenia ekologiczne, lecz także promuje pozytywne działania, umożliwiając
realizację wartości istotnych dla istnienia i rozwoju narodów i państw1.
Ze sfery stosunków międzynarodowych zainteresowanie problemami ekologicznymi rozszerzyło się niebawem także na sferę bezpieczeństwa wewnętrznego, stając się jednym z podstawowych aspektów badawczych w dziedzinie
bezpieczeństwa społecznego. Najnowszym trendem w badaniach nad bezpieczeństwem ekologicznym jest próba zrozumienia i opisu wpływu czynników
środowiskowych na gospodarkę oraz bezpieczeństwo militarne. Zagrożenie
konfliktami zbrojnymi, toczonymi o dostęp do kurczących się zasobów wody
czy też migracje spowodowane zmianami klimatu – to realne procesy zachodzące we współczesnym świecie, stanowiące przedmiot zaawansowanej analizy
naukowej.
Bezpieczeństwo ekologiczne
Bezpieczeństwo ekologiczne można zdefiniować w dwóch aspektach. W
aspekcie przedmiotowym za bezpieczeństwo ekologiczne uznajemy stan braku
zagrożenia ze strony czynników środowiskowych dla życia i zdrowia ludzkiego
oraz podstawowych interesów ekonomicznych społeczności. W aspekcie podmiotowym bezpieczeństwem ekologicznym nazywamy system instytucji przeciwdziałających zagrożeniom środowiskowym oraz normy regulujące działanie
tych instytucji.
Warto zauważyć, że definicja bezpieczeństwa ekologicznego, choć odnosząca się do czynników środowiskowych (przyrodniczych), jest jednoznacznie
antropocentryczna – jedynym podmiotem bezpieczeństwa jest człowiek i wytworzone przez niego struktury, a wszystkie działania z zakresu bezpieczeństwa, również te dotyczące wielkich grup społecznych czy systemów politycznych, mają na względzie ostateczny efekt, którym jest bezpieczeństwo indywidualnej osoby ludzkiej.
1

M. P ietra ś, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Studium politologiczne, Lublin
2000, s. 89.
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We współczesnych badaniach nad kwestią bezpieczeństwa ekologicznego
możemy wyróżnić dwie postawy: reaktywną i kreacyjną. Postawa reaktywna
zakłada, że główne zagrożenia dla życia ludzkiego, płynące ze strony środowiska naturalnego, płyną z samej natury przyrody, zatem bezpieczeństwo ekologiczne winno być przede wszystkim nauką i sztuką ochrony człowieka przed
niekorzystnymi zjawiskami naturalnymi. Przeciwdziałanie zagrożeniom polega
na reakcji wobec zagrażających człowiekowi zjawisk naturalnych (likwidacji
lub minimalizacji ich skutków). Postawa kreatywna dostrzega natomiast wzrastającą rolę człowieka w ekosystemie i w związku z tym zakłada wyprzedzającą aktywność struktur politycznych i ekonomicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo ekologiczne jest tu rozumiane jako proces podejmowania działań, służących zachowaniu środowiska naturalnego w stanie
nie stwarzającym zagrożenia dla ludzi.
Dla tej drugiej postawy kluczowym pojęciem jest „rozwój zrównoważony”, czyli rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń2. Konstytucja RP z 1997 r. w
art. 5. nadaje tej zasadzie rangę konstytucyjną, nakładając na władze publiczne
obowiązek dbania o rozwój zrównoważony3.
Bezpieczeństwo ekologiczne a obrona terytorialna
Wobec zmieniającego się globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa oczekuje się, że siły zbrojne, oprócz zadań ściśle związanych z militarną
sferą, będą zdolne i gotowe do realizacji działań w zakresie wykraczającym
poza obronę suwerenności i niepodległości państwa4. Twierdzenie to dotyczy
także wojsk obrony terytorialnej, mającej być przecież skuteczną odpowiedzią
na nowe wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego. Obrona terytorialna, jako
podsystem systemu bezpieczeństwa narodowego, nie może abstrahować od
zagrożeń ekologicznych.
Analizę potencjalnych zadań OT w kontekście bezpieczeństwa ekologicznego należy przeprowadzić w dwóch aspektach:
 aspekt ochronny – OT przeciwdziała pojawiającym się zagrożeniom
bezpieczeństwa ekologicznego, minimalizując ich skutki dla ludności
cywilnej i infrastruktury państwa;
 aspekt sprawczy – działania podejmowane przez OT powodują zagrożenia dla środowiska naturalnego.
Niniejszy artykuł skupia się przede wszystkim na aspekcie ochronnym,
choć nie należy całkowicie pomijać w rozważaniach aspektu sprawczego. W
armiach NATO, szczególnie w siłach zbrojnych państw należących jednocze2

S. Ko zło ws k i , Przyszłość ekorozwoju, Lublin 2007, s. 7.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
4
J. Maj , A. J ó ź wia k , Siły zbrojne w obliczu zagrożeń antropogenicznych, „Systemy
logistyczne wojsk”, 41/2014, s. 138.
3
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śnie do UE, coraz większą wagę przywiązuje się do zagadnień ekologicznych,
narzucając nieraz rygorystyczne normy dotyczące zanieczyszczeń środowiska
podczas ćwiczeń, szczegółowe procedury postępowania z odpadami powstałymi w czasie działań wojsk5 czy proekologiczne metody eksploatacji sprzętu
wojskowego6. Działania wojsk w czasie pokoju podlegają także restrykcyjnym
przepisom cywilnym, co ma szczególne znaczenie dla wojsk obrony terytorialnej, które z samej swojej natury będą częściej działać w środowisku cywilnym,
w bezpośrednim kontakcie z ludnością i administracja cywilną, a powodzenie
misji obrony terytorialnej w dużej mierze zależeć będzie od akceptacji i wsparcia ich działań przez wspólnoty lokalne.
Podstawy prawne do użycia Wojsk Obrony Terytorialnej do działań o
charakterze bezpieczeństwa ekologicznego dają następujące akty normatywne:
 Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (art. 228);
 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP (art. 3.1a);
 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym (art. 25. 1);
 Ustawa o stanie klęski żywiołowej (art. 18);
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. o szczegółowych zasadach udziału pododdziałów i oddziałów SZ RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu7.
Zadania Obrony Terytorialnej w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego –
przykłady
Zadania ochronne Wojsk Obrony Terytorialnej będą skupiać się na dwóch
podstawowych kwestiach. Pierwszą z nich jest ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Drugą natomiast stanowi przeciwdziałanie dywersji i ekoterroryzmowi, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń
wynikających z proliferacji broni chemicznej i biologicznej.
Ochrona przed klęskami żywiołowymi będzie realizowana w ścisłym
współdziałaniu z instytucjami układu niemilitarnego, przede wszystkim administracją państwową i samorządową. Najczęściej występującym w Polsce zagrożeniem naturalnym jest powódź, a działalność wojsk OT w przypadku wystąpienia tego kataklizmu określa tabela 1.
5

R. W o ź ni a k, Zarządzanie ryzykiem zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na
lotniskach wojskowych: zabezpieczenie, ochrona, minimalizacja skutków, „Ochrona środowiska i zasobów naturalnych”, 2011, nr 49, s. 578 i nast.
6
D. W o źn ia k, L. K u kie ł ka , J. W o źnia k, Ekologistyka w eksploatacji pojazdów wojskowych – wybrane aspekty, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”,
2012, nr 5, s. 500-506.
7
T . Ci sz e ws k i, Udział Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej w zapobieganiu oraz usuwaniu
skutków zagrożeń niemilitarnych, „Zeszyty Naukowe WSOWL”, 2011, nr 2 (160), s. 363383.
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Tabela 1. Przykładowe zadania wojsk obrony terytorialnej w zakresie przeciwdziałania powodzi
Etap działań
Etap działań prewencyjnych – zapobieganie

Przykład działania
Kontrola i umacnianie
wałów przeciwpowodziowych

Etap działań interwencyjnych – ratownictwo

Ewakuacja ludności z
terenów zagrożonych

Etap działań interwencyjnych –porządek publiczny
Etap likwidacji skutków
– odbudowa

Ochrona mienia na terenach ewakuowanych
Odbudowa zniszczonej
bądź uszkodzonej infrastruktury

Współdziałanie
Regionalne Zarządy
Gospodarki Wodnej,
jednostki samorządu
terytorialnego
Wojewoda, jednostki
samorządu terytorialnego, straż pożarna
Jednostki samorządu
terytorialnego, policja
Jednostki samorządu
terytorialnego, wojskowe jednostki odbudowy
(WJO)

Źródło: opracowanie własne

Jako przykład przeciwdziałania dywersji i ekoterroryzmowi można podać
działania zmierzające do uniemożliwienia aktów dywersyjnych lub terrorystycznych z użyciem broni masowego rażenia, ze szczególnym uwzględnieniem broni chemicznej i biologicznej (zob. tabela 2).
Tabela 2. Przykładowe zadania wojsk obrony terytorialnej w zakresie przeciwdziałania dywersji i ekoteroryzmowi
Etap działań
Etap działań prewencyjnych – rozpoznanie

Przykład działania
Zbieranie i weryfikacja
informacji o potencjalnych zagrożeniach

Etap działań prewencyjnych – ochrona
obiektów wrażliwych
na atak

Ochrona ujęć wody,
instalacji przemysłowych narażonych na
atak, magazynów żywności

Etap działań interwencyjnych – zwalczanie

Identyfikacja zagrożenia, izolowanie i uniesz-

Współdziałanie
Społeczności lokalne,
jednostki samorządu
terytorialnego, organizacje proobronne
Jednostki samorządu
terytorialnego, SUFO –
specjalistyczne uzbrojone formacje ochrony,
jednostki gospodarki
narodowej
Policja, wojska specjalne, Inspekcja Sanitarno-
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zagrożeń

kodliwienie osób stwarzających zagrożenie

Epidemiologiczna, wojskowe Ośrodki Analizy
Skażeń, Zespoły Rozpoznania Biologicznego
oraz ChemicznoRadiacyjne Zespoły
Awaryjne
Informowanie ludności
Jednostki samorządu
o zagrożeniu, utrzymaterytorialnego, admininie porządku na terenach stracja państwowa, polizagrożonych, izolowanie cja
terenów i obiektów skażonych
Pomoc w odkażaniu
Służba zdrowia, straż
terenu, obiektów i osób
pożarna, pododdziały
chemiczne wojsk operacyjnych

Etap działań interwencyjnych – ochrona
ludności

Etap likwidacji skutków

Źródło: opracowanie własne

Powyższe zestawienia zawierają jedynie przykładowy zestaw zadań, podejmowanych przez jednostki wojsk obrony terytorialnej w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego. Spektrum tych działań może być znacznie szersze i
obejmuje np. zwalczanie zagrożeń epidemiologicznych odzwierzęcych w ramach Wojskowych Zgrupowań Zadaniowych, wydzielanych w ramach sił i
środków ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego resortu obrony narodowej8.
Doświadczenia innych krajów
W procesie tworzenia systemu obrony terytorialnej w Polsce często odwoływano się do doświadczeń innych krajów, gdzie tego typu formacje działają z
powodzeniem od dziesiątków lat. Doświadczenia te mogą być pomocne także
w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego.
Brytyjska Army Reserve w swojej strukturze, oprócz jednostek ogólnego
przeznaczenia, posiada również specjalistyczne jednostki inżynieryjne. W ich
procesie szkolenia uwzględniono tematykę związaną z przeciwdziałaniem i
likwidacją skutków klęsk żywiołowych i katastrof przemysłowych.
Jednostki szwedzkiej Hemvarnet są szkolone do pomocy przy zwalczaniu
największego zagrożenia środowiskowego w Skandynawii – wielkoobszaro8

Wojsko wspiera zwalczanie Afrykańskiego Pomoru Świń,
<http://www.defence24.pl/482292,wojsko-wspiera-zwalczanie-afrykanskiego-pomoruswin> (12.11.2016).
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wych pożarów lasów. Zadania żołnierzy Hemvarnet obejmują zarówno prewencyjne służby patrolowe jak i czynny udział w akcjach gaśniczych, obejmujący zabezpieczenie terenu, pomoc w ewakuacji i wsparcie logistyczne służb
gaśniczych. Część jednostek Hemvarnet wyposażonych jest w specjalistyczny
sprzęt.
Amerykańska Army National Guard (ANG), w ramach której działa m.in.
8 brygad inżynieryjnych i brygada chemiczna, jest często wykorzystywana w
akcjach ratowniczych w czasie huraganów, powodzi, katastrofalnych mrozów i
śnieżyc, nawiedzających poszczególne stany USA. Na polecenie gubernatorów
jednostki stanowe biorą udział w akcjach ratowniczych, ewakuacji ludności,
zabezpieczeniu mienia publicznego i prywatnego oraz w likwidacji skutków
katastrof naturalnych. ANG dysponuje specjalistycznym sprzętem inżynieryjnym i przeciwdziałania broni ABC. Największą operacją ANG w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego był udział w walce z huraganem Katrina w 2005 r.
Do stanów Luizjana i Mississippi skierowano wówczas 50 tys. gwardzistów9.
Najważniejsze wyzwania dla Obrony Terytorialnej
Do najważniejszych wyzwań z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego,
stojących przed tworzonymi w Polsce Wojskami Obrony Terytorialnej, można
zaliczyć słabość systemu Obrony Cywilnej. Praktyczna nieobecność OC w
społecznościach lokalnych stawia przed formacją Obrony Terytorialnej dodatkowe zadania, które w sprawnie funkcjonującym systemie bezpieczeństwa narodowego mogą być z powodzeniem wypełniane przez formacje cywilne. Złe
funkcjonowanie Obrony Cywilnej stanowi jedno z głównych źródeł sprzecznych oczekiwań społecznych wobec nowego rodzaju wojsk oraz problemów z
jasnym zdefiniowaniem zadań stawianych przed OT.
Kolejnym wyzwaniem dla OT jest opracowanie i wdrożenie metod szkoleniowych w dziedzinie Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia (OPBMR).
Specjalistyczne jednostki wojsk operacyjnych są przygotowane przede wszystkim do działań w strefie przyfrontowej i w sytuacji konfliktu pełnoskalowego
(także z użyciem broni atomowej), istnieje natomiast wyraźna luka w zabezpieczeniu ludności cywilnej i infrastruktury w sytuacji zagrożenia terrorystycznego lub działań militarnych o charakterze podprogowym. OT powinna być przygotowana do:
 wsparcia specjalistycznych jednostek wojskowych w czasie kryzysu;
 ochrony ludności na terenach nie objętych operacjami wojskowymi w
czasie konfliktu pełnoskalowego.

9

A. M. S iar ko ws k a , Wykorzystanie doświadczeń amerykańskiej Gwardii Narodowej w
tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, www.obronanarodowa.pl,
<https://obronanarodowa.pl/artykuly/display/wykorzystanie-doswiadczen-amerykanskiejgwardii-narodowej-w-tworzeniu-bezpieczenstwa-polski-w-xxi-wieku> (12.11.2016).
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Aby zadanie to mogło być podjęte przez WOT, potrzebny jest nie tylko
odpowiedni program szkolenia lecz także specjalistyczny sprzęt, zarówno z
zakresu ochrony indywidualnej jak i zbiorowego usuwania skażeń.
Podsumowanie
Bezpieczeństwo ekologiczne staje się we współczesnym świecie jednym z
głównych wyzwań dla narodowych systemów bezpieczeństwa. Dzieje się tak
ponieważ problemy środowiskowe odgrywają obecnie istotną rolę zarówno w
zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego (np. ograniczone zasoby wody i
polityczne napięcia wokół tego deficytu) jak i bezpieczeństwa wewnętrznego
(np. katastrofy ekologiczne, zagrożenie atakami terrorystycznymi bronią biologiczną i chemiczną). Tworzony w Polsce system Obrony Terytorialnej w naturalny sposób będzie musiał odnieść się do problematyki bezpieczeństwa ekologicznego, wykorzystując w tym celu także doświadczenia podobnych formacji
zagranicznych.
Sprostanie temu wyzwaniu wymaga podjęcia następujących działań:
 stworzenia w ramach OT wyspecjalizowanych jednostek/pododdziałów
OPBMR;
 odpowiedniego szkolenia i wyposażenia pododdziałów inżynieryjnych
w jednostkach OT;
 wspólnych ćwiczeń z innymi podmiotami w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego (Centrum Zarządzania Kryzysowego
MON, bataliony ratownictwa inżynieryjnego – wojskowe jednostki odbudowy, Zespoły Rozpoznania Biologicznego, Chemiczno-Radiacyjne
Zespoły Awaryjne, Centralny Ośrodek Analizy Skażeń).
Jeśli polska Obrona Terytorialna ma być nowoczesna, to musi być przygotowana na nowe, nietradycyjne wyzwania militarne i niemilitarne; wśród nich
jednym z ważniejszych jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego.
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AKADEMICKIE INICJATYWY PROOBRONNE NA PRZYKŁADZIE
MIĘDZYUCZELNIANEGO PROJEKTU NAUKOWO-BADAWCZEGO
„POLSKA GWARDIA NARODOWA – MIT, POTRZEBA CZY
KONIECZNOŚĆ?”
(ACADEMIC PRO-DEFENCE INITIATIVES ON THE EXAMPLE OF THE
INTER-UNIVERSITY SCIENTIFIC PROJECT
“THE POLISH NATIONAL GUARD – MYTH, NEED OR NECESSITY?”)
Streszczenie:
Z inicjatywny PWSZ im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu i PWSZ w
Koninie przedstawiciele dziewięciu ośrodków naukowych z całego kraju podjęli
w okresie od kwietnia 2015 do maja 2016 działania na rzecz naukowego rozpoznania konieczności istnienia w Polsce sił Obrony Terytorialnej – roboczo
określonej mianem Gwardii Narodowej. Artykuł odnosi się do przyjętych kierunków i sposobów rozwiązania zauważonego problemu badawczego. Prezentuje wybrane odniesienia dotyczące istniejących inicjatyw obronnych, koniecznych postaw obywatelskich, rozważań nad posiadanym potencjałem obronnym,
możliwości wykorzystania doświadczeń ponadnarodowych, a także istoty funkcjonowania Obrony Terytorialnej.
Summary:
On the initiative of the State Universities of Applied Sciences in Kalisz and
Konin representatives of nine research centres from all around the country took
the efforts to identify the scientific necessity of the creation of Polish Territorial
Defence Forces – tentatively determined as the National Guard. The project
was conducted in the period of one year, from April 2015 to May 2016. The
article presents selected references to the existing defence initiatives, civil attitude, consideration of Polish defence potential, and the possibility of using the
transnational experience as well as the essence of the functioning of the Territorial Defence in Poland.
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Wstęp
Charakterystyczną cechą przełomu XX i XXI w. stał się niebywały,
ze względu na zasięg i skutki społeczne, postęp techniczny i naukowy. Pomimo
wysokiego poziomu rozwoju społeczeństwa, intensywność występowania zarówno konfliktów międzynarodowych jak i problemów o charakterze wewnętrznym, nie zmalała i zaczęła kreować zróżnicowane postawy wobec zagadnień odnoszących się do sfer bezpieczeństwa. Współczesny człowiek odebrał, iż jest pozytywnie lokalizowany w nowej tożsamości ery społeczeństw
informacyjnych, a równocześnie odczuł, że jest zaskakiwany szybko zmieniającymi się realiami i relacjami asymetrycznych wyzwań i różnorodnych zagrożeń. Jednocześnie istniejące realne ryzyko utraty zdrowia lub życia odczytuje
jako możliwe nie tylko w wyniku działań militarnych, ale również wobec wzrostu przestępczości zorganizowanej, możliwych zamachów terrorystycznych,
katastrof bądź klęsk naturalnych. Wszystko to razem spowodowało, iż zaczęła
zarysowywać się wyraźna polaryzacja opinii społecznej wobec kwestii dotyczących bezpieczeństwa, tak w wymiarze jednostkowym jak i globalnym.
Równolegle prowadzona analiza panujących we współczesnym świecie
stosunków politycznych, militarnych i społecznych pozwoliła na wyprowadzenie stosunkowo optymistycznego poglądu, że w dającej przewidzieć się przyszłości wśród zagrożeń i wyzwań współczesnego świata, wojna i agresja zbrojna na dużą skalę nie będą tak znaczące, jak sytuacje kryzysowe, które mogą
przerodzić się w wojny lokalne. Poglądy powyższe stowarzyszono z wizją
trwałego pokoju światowego wobec należącego do przeszłości konfliktu pomiędzy blokiem państw demokratycznych, a blokiem państw pozostających w
orbicie wpływów byłego ZSRR). W optyce powyższego nie dostrzeżono, iż
stan ten został zastąpiony realnie zarysowującą się konfrontacją pomiędzy demokracją, a różnego rodzaju ruchami rewolucyjnymi, w tym także terrorystycznymi.
Najbardziej wiarygodnym staje się zatem współcześnie pogląd, że poza
wyzwaniami kryzysowymi, zagrożenia obronności występować mogą w dowolnej konfiguracji i przyczyniać się do powstania – wewnątrz państwa lub w jego
najbliższym otoczeniu – sytuacji konfliktogennych. Może też dojść
do wzajemnego nakładania się na siebie różnorodnych przyczyn. W tej ostat-
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niej opcji jednoznaczne zidentyfikowanie lub określenie objawiających się
wówczas nowych typów i rodzajów zagrożeń będzie już niemożliwe.
W przedstawionych powyżej warunkach zrozumiałe jest, że bezpieczeństwo człowieka staje się trudne do zagwarantowania. Tym samym zaczyna być
ono wartościowane na zupełnie nowych poziomach, wśród których pojawiają
się wcześniej nieznane lub lekceważone kryteria. Objawia się to jednoznacznym poglądem, iż pomimo panującego stanu przemian nie stracił na znaczeniu
aspekt stanowiący, iż zadaniem państwa jest przygotowanie do wojny
lub potencjalnego konfliktu, chociaż wcale nie musi on nastąpić.
W tym miejscu należy zauważyć, że bezpieczeństwo narodowe Polski ma
wymiar szczególny. Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą geostrategicznego położenia między istniejącymi państwami – co po raz kolejny zostało
powszechnie uświadomione bądź przypomniane rzeszom obywateli za sprawą
chociażby odnotowanych wydarzeń na Ukrainie. Kraj nasz stoi także przed
różnorodnymi wyzwaniami związanymi z członkostwem w NATO, w tym z
obowiązującą koniecznością rozwijania indywidualnej i zbiorowej zdolności do
odparcia zbrojnego ataku1. Konsekwencje powyższego spowodowały m.in.
przyjęcie w 2008 r. w Polsce programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych. Zrezygnowano wówczas z istnienia armii poborowej, opartej na powszechnej służbie
wojskowej, na rzecz ochotniczej armii zawodowej. Jednym z elementów tych
działań stało się utworzenie Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), które media
nazwały polską „Gwardią Narodową”. Wkrótce dostrzeżono, że jest to jednak
poważne nadużycie, które wprowadza w błąd, bowiem po przeprowadzonych
zmianach Polska w ogóle nie posiadała w ramach swoich sił zbrojnych komponentu, który byłby jakimkolwiek odpowiednikiem „obrony terytorialnej”.
Idea projektu
Na przełomie lat 2014/2015 stan rzeczywistości międzynarodowej, regionalnej i krajowej zaczął budzić coraz większy niepokój i zasadne pytania o
zdolności obronne polskiego systemu militarnego. Pojawiały się przy tym emocjonalne wypowiedzi podnoszące przykładowo stan Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) do poziomu pojemności wszystkich miejsc siedzących
na Stadionie Narodowym w Warszawie, bądź przypomnienia słów Carla von
Clausewitza, że państwo w którym organizacja wojskowa społeczeństwa upada,
staje się drogą publiczną dla obcych wojsk2.
Społeczeństwo dostrzegło szereg istotnych rozbieżności i braków w
działaniach na rzecz obronności, stowarzyszonych z brakiem racjonalnych
wniosków na przyszłość. Propozycje, które okresowo były kolportowane w
mass mediach ów zamęt pogłębiały. Stanowiły przy tym bardziej autorskie
1

Vide: zapisy zawarte w artykule 3 Traktatu Północnoatlantyckiego, Dz.U. 2000, nr 87,
poz. 970.
2
C. vo n C la u se wi tz , O wojnie, Lublin 1995, s. 450.
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przejawy zdrowego rozsądku bądź osobistych przemyśleń, a nie odniesienie do
wyników badań naukowych3. Z powyższych ustaleń wyniknął jasny wniosek,
że pilnym zadaniem stojącym przed badaczami pochylającymi się nad problematyką bezpieczeństwa staje się konieczność analizy zagadnień odnoszących
się do stanu obronności w kraju, a w tym zaistnienia sił obrony terytorialnej
roboczo określonej mianem „Gwardia Narodowa” (GN). Przedstawiona ocena
sytuacji wzbudziła u zaprezentowanej poniżej Międzyuczelnianej Grupy Inicjatywnej potrzebę profesjonalnych badań, których celem stała się próba odpowiedzi na pytanie: Czy w kontekście polskiej rzeczywistości Gwardia Narodowa może stać się rozwiązaniem pozwalającym osiągnąć zdolności obronne
zarówno w wymiarze narodowym, jak i sojuszniczym?
Założenia organizacyjne projektu
Rozwiązanie postawionego powyżej problemu badawczego powiązano z
szeregiem różnorodnych przedsięwzięć. U ich podłoża legło przekonanie o jego
wysokiej złożoności, a tym samym konieczności powołania międzyuczelnianego projektu naukowo-badawczego pod ogólnym hasłem: Polska Gwardia Narodowa – mit, potrzeba czy konieczność?
Idea powyżej charakteryzowana zrodziła się wśród pracowników naukowych PWSZ w Koninie i tam też, za sprawą przyjaznego odniesienia władz
uczelni, postanowiono do dnia 15 kwietnia 2015 r. zawiązać odpowiednią do
potrzeb Grupę Inicjatywną. Poza gospodarzem, czyli PWSZ w Koninie, na
zaproszenie do współpracy odpowiedzieli badacze z takich ośrodków naukowych, jak: Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie,
Wydziału Socjologii i Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii
TWP w Olsztynie, Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony
Narodowej w Warszawie, Wydziału Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Wyższej
Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu,
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu oraz Zakładu Teorii
Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Od strony organizacyjnej i finansowej przedmiotową ideę postanowiły dodatkowo wesprzeć: Stowarzyszenie „Edukacja dla bezpieczeństwa”, Stowarzyszenie Strzeleckie „Bellona” oraz Muzeum Techniki i Uzbrojenia Wojskowego
w Kaliszu.

3

Vide: Będzie polska Gwardia Narodowa. Nazwa: Armia Krajowa,
<http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1276290>; Przygotowują ludzi do wojny. W
Szczecinie formuje się Gwardia Narodowa,
<http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1221426>; <http://www.fronda.pl/a/35551>;
<http://niezalezna.pl/58862> (06.02.2015).
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Powstała w ten sposób Grupa Inicjatywna postanowiła, że do 30 czerwca
2015 r. zorganizuje debatę w sprawie odnalezienia odpowiedzi na najważniejsze problemy badawcze w brzmieniu:
 Jakie są konieczne zmiany w obszarach działalności państwa dotyczących zapewnienia właściwego poziomu obronności kraju?
 Jak konieczne jest powołanie sił obrony terytorialnej kraju?
 Jakie powinny być kierunki rozwoju obrony terytorialnej kraju w kontekście nowoczesnej strategii państwa i sojuszu?
 Jakie rezerwy (potencjał) społeczno-obywatelskie można wykorzystać
do idei tworzenia nowych sił obrony terytorialnej?
 Jaki ostatecznie kształt powinien przybrać komponent wspierający Siły
Zbrojne (SZ), roboczo określony mianem „Gwardii Narodowej”?
Przyjęto również, że poszczególne ośrodki rozpropagują zakreśloną bazowo ideę i dokonają wyboru koordynatorów poszczególnych projektów badawczych. Założono dalej, że po przeprowadzonej środowiskowo wymianie poglądów, doświadczeń i dyskusji zostanie zorganizowana konferencja naukowa
podsumowująca projekt, co nastąpiło 16 grudnia 2015 r.
W takim stanie rzeczy wieloaspektowa natura przedsięwzięcia wymusiła
konieczność wypracowania kilkuczłonowych sposobów przedstawienia i wykorzystania pozyskanych wyników badań. Grupa Inicjatywna zaproponowała
zatem nie tylko szereg konferencyjnych i monograficznych czynności lecz
również późniejsze (czyli już pozaprojektowe) kontynuowanie prac badawczych zgodnie z wolą i zainteresowaniem jej uczestników. Podkreślić bowiem
trzeba, że wszystkim zaangażowanym podmiotom, zarówno indywidualnym
jak i zbiorowym, przyświecał cel nie tylko spełnienia się w naukowych dociekaniach, ale i wyraźnie patriotycznego zaangażowania – wynikającego z troski
o kondycję polskiej obronności. Potwierdzeniem powyższego jest chociażby
fakt, że wszelkie uczestnictwo tak w projekcie, jak i w pracach wyodrębnionych tematycznie, było nieodpłatne.
Propozycje obszarowe poszczególnych projektów badawczych
Złożona natura charakteryzowanego przedsięwzięcia, skoncentrowanego
na różnych aspektach obronności i bezpieczeństwa kraju, przeniosła się na
ujawnienie całego katalogu obszarów badawczych niezbędnych do naukowego
spenetrowania.
W kontekście lokalizowania ewentualnego miejsca i roli postulowanej
„Gwardii Narodowej”, wśród różnorodnych propozycji, zaproponowano m. in.
innymi do realizacji:
 Projekt ds. rozpoznania rozwiązań na rzecz wspierania przez „Gwardię
Narodową” (GN) zdolności obronnych kraju (wg danych zarówno z
krajów NATO jak i spoza Sojuszu);
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 Projekt ds. zakresu zadań na rzecz wspierania przez GN wybranych
przestrzeni bezpieczeństwa wewnętrznego (przykładowo: sytuacje kryzysowe, stan wyjątkowy, działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne; GN a potrzeby zadaniowe Policji; GN a wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej; GN a Obrona Cywilna);
 Projekt ds. uzbrojenia i wyposażenia GN (przykładowo dokonany według podziału na jednostki: wspierające, zabezpieczenia, bojowe);
 Projekt ds. wykorzystania potencjału społeczno-obywatelskiego na
rzecz tworzenia GN (przykładowo: Ochotnicze Straże Pożarne, straże
gminne/miejskie, Związek Harcerstwa Polskiego, pracownicy ochrony,
członkowie grup rekonstrukcyjnych i stowarzyszeń strzeleckich, itp.);
 Projekt ds. rozwiązań i konieczności formalno-prawnych (przykładowo:
GN a Konstytucja RP, misja GN, czas służby ochotniczej, rezerwa w
GN, określenie możliwości i sposobów wsparcia, rodzaje zadań i obszar);
 Projekt ds. ekonomicznych, a w tym sposobów i możliwości finansowania GN (przykładowo: odniesienie do programu profesjonalizacji sił
zbrojnych z 2008 r.; wykorzystanie zasobów samorządów, projektów
oddolnych – np. biznesmenów podczas konsultacji dot. strategii Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – doświadczeń przedwojennych, typu FON, czy ruchu Preppers Poland);
 Projekt ds. organizacji i struktury GN (czyli dotyczący aspektów odnoszących się do kwestii: podziału terytorialnego, rozlokowania placówek
– koszarowania, sposobów wezwań mobilizacyjnych, wynagrodzenia,
świadczeń, ewentualnych zniżek i przywilejów ochotników);
 Projekt ds. szkolenia członków GN (przykładowa problematyka: wdrażanie do przestrzegania dyscypliny służbowej, zasady życia koszarowego, motywowane do pełnienia służby i gotowości do poświęceń, zaplanowanie i określenie koniecznych kompetencji i rozwoju posiadanych umiejętności);
 Projekt ds. wymogów indywidualnych stawianych kandydatom do
służby w GN (przykładowo: przedział wiekowy ochotników, ograniczenia kondycyjne, znajomość języków obcych, posiadanie specjalistycznych umiejętności);
 Projekt ds. wymogów psychofizycznych członków GN (przykładowo
problematyka wzrostu wydolności fizycznej i stymulacji rozwoju psychicznego, w tym testy sprawności wstępnej, trening podstawowy i
rozwijający, inne);
 Projekt ds. określenia zakresów przeszkolenia wojskowego (szkolenie
podstawowe, zaawansowane bądź okresowe; aspekt nabycia nowych
umiejętności – wybór profesji zawodowych bądź doskonalących);
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 Projekt ds. kształtowania morale, postaw obywatelskich i patriotycznych w GN.
Zaprezentowane powyżej założenia czekała twórcza weryfikacja, której
symptomy objawiały się za sprawą realizowanych spotkań i debat. Pierwsza z
zaplanowanych odbyła się w Koninie 26 czerwca 2015 r. i już wówczas dostrzeżono inne jeszcze kierunki badań, w tym związane przykładowo z zagadnieniami przywództwa sytuacyjnego w służbach mundurowych.
Rada Naukowa – Koordynatorzy projektów badawczych
Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez aktywnego wsparcia wielu
osób, w różny sposób rozbudowującego charakteryzowaną powyżej ideę. Składały się na powyższe różne działania, a w tym między innymi różnorodne
przedsięwzięcia logistyczne czy propagujące patriotyczną stronę koniecznego
zaangażowania.
Za najważniejsze uznano jednak uzyskanie gwarancji osiągnięcia optymalnego postępu wiedzy naukowej i wolnego – od mogących objawić się emocji –
poziomu merytorycznego. Na różnych etapach realizacyjnych zadbały o to następujące osoby:
 dr Krzysztof Liedel (Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie);
 dr hab. Ireneusz T. Dziubek – Przewodniczący Rady Naukowej; dr Artur Zimny – Wiceprzewodniczący Rady Naukowej; dr Karina ZawiejaŻurowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie);
 dr Adriana Sylwia Bartnik (Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Politechnika Warszawska);
 dr Dariusz Jurczak (Wydział Socjologii i Pedagogiki Wyższej Szkoły
Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie);
 prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek; płk dr hab. Krzysztof Krakowski;
dr hab. Marzena Trybull-Piotrowska (Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie);
 doc. dr Jan Frąszczak; doc. dr Beata Wenerska; dr Anna Ludwiczak
(Wydział Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu);
 prof. ndzw. dr hab. Andrzej Bujak (Wyższa Szkoła Bankowa w Wrocławiu);
 dr inż. Marian Kryłowicz (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu);
 dr hab. Piotr Niwiński; dr Jerzy Buczko; dr Konrad Hennig (Wyższa
Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu);
 dr hab. Włodzimierz Fehler; dr hab. Jacek Zieliński; dr hab. Arkadiusz
Indraszczyk (Zakład Teorii Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Społecz-
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nych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w
Siedlcach);
 dr Bogumiła Pawlaczyk (PWSZ Kalisz) i dr Grzegorz Milewski (PWSZ
Kalisz) – sekretarze naukowi.
Bez zaangażowania zaprezentowanej powyżej Rady Naukowej, poświęcenia przez jej członków nie tylko wymaganego ale i wolnego czasu, aktywnego
udziału w pracach i spotkaniach, rozwój i sprawne funkcjonowanie idei Międzyuczelnianego Projektu Badawczego „Polska Gwardia Narodowa – mit, potrzeba czy konieczność?” nie byłoby możliwe.
Jak bronić własnego domu „wedle trzech buczków”?
Od pierwszych posiedzeń Grupy Inicjatywnej, a następnie prac Rady Naukowej zainteresowanym badaczom towarzyszyło robocze hasło: Jak bronić
własnego domu wedle trzech buczków?4. Zacytowane motto ekspansywnie podziałało na środowiska akademickie, pobudzając je nie tylko patriotycznie, ale i
twórczo. Oddanie sprawie przełożyło się następnie na środowiskowo organizowane debaty, badania, dyskusyjne spotkania i pisemne prezentacje pozyskanych rezultatów. Wówczas często, obok otwartego pytania przyświecającego
idei projektu, towarzyszyło inne: Co dalej?
W następstwie powyższego po zamknięciu międzyuczelnianego projektu
badawczego „Polska Gwardia Narodowa – mit, potrzeba czy konieczność?”
postanowiono nie pozostawiać istoty owej karty badawczej swojemu losowi i
kontynuować badania. Wszystko to razem działo się w klimacie optymistycznych zapowiedzi przedwyborczych obecnej ekipy rządzącej o zakładanym odtworzeniu obrony terytorialnej w nowym i odpowiadającym współczesnym
wyzwaniom wymiarze. Dwa ośrodki akademickie w Kaliszu i w Sieradzu przystąpiły do pracy w trybie natychmiastowym. W tym pierwszym – na wywołanym szczeblu międzynarodowym – zainteresowaniem naukowym objęto problematykę istnienia zasobów obronnych na poziomie obywatelskim, w drugim
z kolei – wyzwania towarzyszące współczesnemu patriotyzmowi Polaków.
Idea projektu realizowanego przez PWSZ Kalisz
U podstaw zainicjowanego w PWSZ im. Prezydenta S. Wojciechowskiego
w Kaliszu międzynarodowego projektu naukowo-badawczego legło przekonanie, że istniejący deficyt w obronności i swoista luka oczekiwań objawiły w
umysłach Polaków konieczność uruchomienia różnego rodzaju poszukiwań i
wprowadzania rozwiązań na poziomie indywidualnym i zbiorowym. Mają one
charakter działań oddolnych, a zatem z konieczności, nie są wolne od wad i
różnorodnych sprzeczności. Kolportowane przez media, bywają najczęściej
4

Autor motta: dr hab. Andrzej Bujak – Wyższa Szkoła Bankowa w Wrocławiu.
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autorskimi przejawami zdrowego rozsądku lub osobistych przemyśleń, a nie
wynikiem badań naukowych5.
W optyce nowych jakościowo poglądów na rzecz konieczności tworzenia
obrony terytorialnej przywołane powyżej zmiany w postawach polskiego społeczeństwa stanowią wartość niemożliwą do lekceważenia i konieczną do włączenia w prace związane z aktualnie budowaną koncepcją funkcjonowania
obrony terytorialnej kraju.
Doświadczenia współcześnie funkcjonujących państw ukazują, że przygotowania obronne społeczeństwa mogą być realizowane przy wykorzystaniu
najróżniejszych form, metod czy środków6. Sposób prowadzenia takiej działalności, determinowany jest najczęściej zaistniałymi wydarzeniami historycznymi, tradycją, uwarunkowaniami geopolitycznymi, ekonomicznymi bądź posiadanym potencjałem ludnościowym7.
Na ewentualne działania, w których wystąpi konieczność zaprezentowania
posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji obronnych niewątpliwy wpływ
będą mieć wówczas pojawiające się wyzwania i zagrożenia, wysoce zurbanizowane środowisko walki, czynnik ludzki, a także nowe koncepcje prowadzenia działań bojowych8.
Źródła efektywności radzenia sobie społeczności cywilnej z rozwiązywaniem kumulujących się wówczas problemów obronnych znajdują się – zdaniem
wielu badaczy – w odpowiednio istniejących i funkcjonujących więziach społecznych, normach wzajemności oraz zaufaniu społecznym. Zespół ten kojarzony jest najczęściej z pojęciem kapitału społecznego lub jego zasobów 9.
Wysoki poziom zasobów umożliwia większą elastyczność w działaniach
inicjowanych w danej społeczności. Niski natomiast wymusza potrzebę odgórnego prowadzenia i regulowania stosownych działań z wykorzystaniem istnie-

5

A. Fed o ro wi cz , Jak przygotować się na wojnę?, „FOCUS. Poznać i zrozumieć świat”,
2016, nr 2/245, s. 14-22; Przygotowują ludzi do wojny…
6
Vide: strategie bezpieczeństwa innych krajów, a także przykładowe rozważania: M.
Mie n k i sza k , Polska w strategii międzynarodowej Federacji Rosyjskiej, [w:] Bezpieczeństwo narodowe Polski. Geopolityczne i geoekonomiczne uwarunkowania, red. E. Hal i ża k, Toruń 2007.
7
G. W ierzb i c ki, Przygotowanie obronne społeczeństwa. Tradycyjne i współczesne ujęcie
problematyki, [w:] Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa, red. J. Ku ni ko ws k i , Siedlce 2011, s. 52-53.
8
R. C hro b a k, A. B uj a k, G. So b o l e ws k i , Wybrane aspekty organizowania i kierowania
działaniami obronnymi, Warszawa 2004, s. 7-41.
9
„Kapitał społeczny” to aspekt struktury społecznej, w tym umiejętności, zdolności, możliwości, tradycje oraz zasoby danej społeczności, które sprzyjają spontanicznemu łączeniu
się w grupy i między grupowemu współdziałaniu, ułatwiają organizowanie i koordynację
wspólnych działań, ustalanie wspólnych celów oraz powstawanie więzi, takich jak zaufanie, solidarność. Vide: Leksykon polityki społecznej, red. B. R ys z - Ko wa lc z yk Warszawa
2001, s. 64-65.
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jących struktur biurokratycznych, połączonych do tego z kosztownym nadzorem10.
Prowadzone analizy kapitału społecznego wykazują, iż w Polsce jego zasoby się kurczą, bądź też występuje jego znaczny niedobór. Powyższe powszechnie wiąże się z: występującą rozbieżnością między państwem a społeczeństwem, a związaną z brakiem zaufania do jego instytucji; niechęcią
do organizowania się i zrzeszania; odwrotem od działalności publicznej i życia
publicznego. Przyczyn takiej postawy Polaków dopatruje się między innymi w:
przeszłości, wpływającej na zanik zmysłu państwowego, a nawet wrogości w
stosunku do państwa; gąszczu przepisów prawnych i niebywałym rozroście
biurokracji pochłaniającej potężne kwoty i zniechęcającej obywateli do działania; utracie umiejętności „organizowania się” na rzecz „organizowania coś sobie”; zaniku patriotyzmu i braku chęci poświęcania czegokolwiek dla ojczyzny11. W optyce powyższego pojawiają się jednakże poglądy z gruntu przeciwstawne i wskazujące przykładowo na oddolnie rozwijający się polski ruch
Preppers12.
Poszukując zatem nowych rozwiązań i możliwego zaplecza do utrzymania
odpowiedniego poziomu obronności kraju objawia się wniosek wskazujący, że
pilnym zadaniem stojącym przed badaczami staje się konieczność analizy zagadnień odnoszących się nie tylko do stanu obronności w kraju, ale także określenia stanu jakościowego zasobów obronnych na poziomie obywatelskim.
Koncentrując się na zaprezentowanych powyżej problemach Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem Państwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, w dniu 17 marca
2016 r., zaprosiła do uczestniczenia w międzynarodowym projekcie naukowobadawczym pod tytułem: „Zasoby obronne na poziomie obywatelskim – błąd w
antycypacji czy konieczność?”
U jego podłoża zlokalizowano przekonanie o jego wysokiej złożoności, a
tym samym konieczności precyzyjnego odnalezienia odpowiedzi na najważniejsze problemy badawcze w brzmieniu:
 Czy w aktualnej rzeczywistości można wyselekcjonować i w ujęciu oddolnym (obywatelskim) dowieść istnienia nowatorskich odniesień do
problematyki potencjału obronnego?
 Czy możliwa jest identyfikacja zasobów obywatelskich na rzecz wsparcia obronności w ujęciu wykorzystania możliwości pozainstytucjonalnych i niszowych?
 Jak wygląda ocena dotychczas istniejących i prezentuje się ewentualne
rozpoznanie nowych możliwości stworzenia systemowych rozwiązań
10

A. S kr ab ac z , Patriotyzm AD 2008-postawy obywatelskie, więzi z Ojczyną w warunkach
migracji zarobkowych ludności oraz integracji europejskiej, Warszawa 2009, s. 25.
11
A. S krab acz , Organizacje pozarządowe wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa
narodowego Polski w XXI wieku, Inowrocław 2006, s. 18 – 19.
12
Vide: Wiemy jak przetrwać. Preppersi Polska, <http://preppersi.pl/misja/> (06.02.2015).
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wykorzystania istniejących zasobów obronnych na poziomie obywatelskim?
 Jak ukształtować i o co poszerzyć możliwe zakresy programowe bądź
projektowe w ujęciu oddolnym (obywatelskim) dla nowych kierunków
działań na rzecz obronności?
Nad właściwą realizacją projektu czuwała Rada Naukowa w następującym
składzie:
 doc. dr Swietłana Andros (Odeska Narodowa Akademia Telekomunikacji (ONAT) im. О. S. Popova – Ukraina);
 dr hab. prof. AON, Ryszard Chrobak (Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie);
 prof. dr hab. inż. Peter Droppa (Akademia Sił Zbrojnych generała Milana Rastislava Štefánika w Liptowskim Mikulaszu – Słowacja);
 dr hab. prof. PWSZ, Ireneusz T. Dziubek (Wydział Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu) – Przewodniczący Rady;
 dr hab. prof. UP-H, Włodzimierz Fehler (Zakład Teorii Bezpieczeństwa
Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach);
 prof. dr hab. inż. Józef Gacek (Wojskowa Akademia Techniczna w
Warszawie);
 prof. dr hab. Wasilij Gerasimczuk (Narodowy Techniczny Uniwersytet
Ukrainy Kijowski Politechniczny Instytut w Kijowie – Ukraina);
 dr hab. prof. PWSZ, inż. Andrzej Kołodziej (Prorektor Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu);
 mjr rez. mgr inż. Mariusz Kordowski (Narodowe Centrum Studiów
Strategicznych w Warszawie);
 dr hab. prof. ASZ, inż. Peter Lisý (Akademia Sił Zbrojnych generała
Milana Rastislava Štefánika w Liptowskim Mikulaszu - Słowacja);
 prof. dr hab. inż. Jan Posobiec (Wydział Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu) – Zastępca Przewodniczącego Rady;
 dr hab. prof. SG SP, Robert Socha (Szkoła Główna Służby Pożarniczej
w Warszawie);
 prof. dr hab. Bogdan Szulc (Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie);
 prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo (Wydział Zarządzania Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu).
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Podsumowując – rozwiązanie zaprezentowanego powyżej problemu połączono z ideą zorganizowania otwartej debaty, spotkania konferencyjnego
i wydaniem monografii zawierającej wybrane wyniki badań i ustaleń.
Idea projektu realizowanego przez Wydział Zamiejscowy w Sieradzu
AHE w Łodzi
Do zakładanej realizacji projektu pod tytułem „Wychowanie patriotyczne.
Wspólne wyzwania pedagogiki, polityki bezpieczeństwa i historycznej” Wydział Zamiejscowy w Sieradzu AHE w Łodzi zaprosił do współpracy wypróbowanych partnerów w postaci PWSZ z Kalisza i Konina. Powołany w ten
sposób zespół dostrzegł13, iż w reakcji na nową falę imigracji z krajów muzułmańskich, Europa się renacjonalizuje. Kryzys tożsamości, na który odpowiedzią miała być koncepcja społeczeństwa wielokulturowego rodzi nowe, radykalne reakcje wśród społeczeństw zachodniej Europy. Polska tymczasowo
znajduje się na uboczu wielkich procesów zachodzących za Odrą. Jednak dostrzega się, iż pod powierzchnią sporu politycznego rozgrywa się potężny rozdźwięk etyczno-tożsamościowy. Po ponad 25 latach niezależności od rosyjskiej
dominacji, kraj znajduje się w stanie rozdarcia pomiędzy modernizacyjnymi
wzorcami Zachodu, a tęsknotami za swojskością – powrotem do rodzimych
tradycji i kultury.
Wpływ na kształtowanie tożsamości Polaków wywierają dwa konkurencyjne ośrodki. Z jednej strony korzystające z zagranicznego wsparcia elity,
media i instytucje publiczne, a w kontrze do nich oddolne środowiska obywatelskie i lokalne. Pomiędzy nimi toczy się spór o rozumienie patriotyzmu i wizję polskości.
W zaprezentowanym w ten sposób stanie rzeczy zaproszono naukowców i
praktyków nowoczesnego patriotyzmu do refleksji nad wyzwaniami kształtowania polskiej tożsamości, które wiążą obszary pedagogiki, polityki historycznej i bezpieczeństwa państwa.
Zasugerowano przy tym następujące obszary badawcze:
 Jak obchodzić święta narodowe: Marsz Niepodległości, Narodowy
Dzień Żołnierzy Wyklętych?
 Wycieczki szkolne: Berlin i Rzym czy Wilno, Katyń i Lwów?
 Czy zostało w nas coś z Polaka-katolika?
 Źródła patriotyzmu w religijności Polaków;
 Mowa ojczysta: Internet a kanon lektur,
 Polska pamięć o polskich grobach;

13

Vide: Zaproszenie Wydziału Zamiejscowego w Sieradzu AHE w Łodzi na IX Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wychowanie patriotyczne. Wspólne wyzwania pedagogiki,
polityki bezpieczeństwa i historycznej”. 25.05.2016 r. w Sieradzu.
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 Dekomunizacja przestrzeni publicznej: usuwanie sowieckich pomników
i nazw ulic, placów?
 Szkolne nauczanie historii. Czy rozumiemy historię Polski i Polaków?
 Rola wojska i środowisk strzeleckich w kształtowaniu postaw obywatelskich;
 Polityka tożsamościowa środowisk lokalnych: władze samorządowe,
organizacje społeczne i stowarzyszenia kibiców;
 Fenomen odzieży i muzyki patriotycznej;
 Świadomość społeczna – aktywność obywatelska;
 Folklor lokalny: na kroplówce gmin czy nowa szansa dla polskiej kultury popularnej?
 Postromantyczna koncepcja polskości Jarosława Marka Rymkiewicza;
 Szacunek do przyrody i krajobrazu – szkolna nauka geografii;
 Rola dostępu do broni palnej w budowaniu postaw obywatelskich;
Przewodniczącym, powołanego na potrzeby projektu, Komitetu Naukowego został prof. UG dr hab. Piotr Niwiński, Sekretarzem dr Konrad Hennig, przy
następującym składzie: dr hab. Ireneusz T. Dziubek; prof. dr hab. Krzysztof
Wieczorek; prof. dr hab. Adam Wielomski; prof. KUL dr hab. Krzysztof Wiak;
dr Rafał Adamczewski; dr Elżbieta Woźnicka; dr Katarzyna WypiorczykPrzygoda; dr Zygmunt Kołodziej i dr Jacek Cheda.
Wyniki badań zaprezentowano 25 maja 2016 w obiektach Wydziału Zamiejscowego w Sieradzu AHE w Łodzi na X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod kierunkowym tematem „Wychowanie patriotyczne. Wspólne wyzwania pedagogiki, polityki bezpieczeństwa i historycznej”, jak również w
przygotowanej za sprawą gospodarzy monografii.
Podsumowanie
Rzeczywistość objawiona w Polsce za sprawą dokonanych przekształceń
własnościowych, zwycięstwa demokracji i wstąpienia na nową drogę europejskiego współistnienia, poza możliwymi do wystąpienia wyzwaniami kryzysowymi, przestała być kojarzona przez obywateli z zagrożeniami o charakterze
militarnym.
Niepokój, objawiony za sprawą różnorodnych wydarzeń, w tym przede
wszystkim zaistniałych na terenie Ukrainy, zrewidował zaprezentowane powyżej poglądy i przywołał zasadne pytania o zdolności obronne polskiego systemu
militarnego. W różnych środowiskach zaczął dominować wniosek, iż pilnym
zadaniem staje się konieczność analizy zagadnień odnoszących się do stanu
obronności w kraju, a w tym zaistnienia sił Obrony Terytorialnej.
Wobec zaobserwowanych w tym świetle zjawisk środowiska akademickie wybranych uczelni nie pozostały obojętne.
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Na wstępie realizowanych poszukiwań badawczych pojawił się mało
optymistyczny pogląd, że z analiz kapitału społecznego w Polsce wynika,
iż rzeczywiście jego zasoby się kurczą bądź też występuje tam znaczny niedobór. Poszukując nowych rozwiązań i możliwego zaplecza do utrzymania odpowiedniego poziomu obronności kraju pod hasłem: Zasoby obronne na poziomie
obywatelskim – błąd w antycypacji czy konieczność? ponad wszelką wątpliwość jednakże dowiedziono, że w aktualnej rzeczywistości można wyselekcjonować i w ujęciu oddolnym (obywatelskim) dowieść istnienia różnorodnych
nowatorskich odniesień do problematyki potencjału obronnego. Ich identyfikacja wskazuje, że istnieje jeszcze szereg różnorodnych zasobów na rzecz
wsparcia obronności i to zarówno na poziomie instytucjonalnym jak i skrajnie
oddolnym czy wręcz niszowym. Rozpoznanie owych możliwości ujawnia jednocześnie potrzebę stworzenia systemowych rozwiązań ukierunkowanych na
ich wykorzystanie wraz z koniecznością prowadzenia dalszych badań nad
przedmiotową problematyką.
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„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”
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Bogumiła Pawlaczyk
Polska
TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE PROBLEMY DOSTĘPU
DO BRONI PALNEJ WOBEC POGLĄDÓW MŁODYCH POLAKÓW
(THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF ACCESS TO FIREARMS TO THE VIEWS OF YOUNG POLES)
Streszczenie:
Artykuł odnosi się do problematyki obywatelskiego posiadania broni palnej.
Ocenia się, że statystycznie Polska w zakresie indywidualnego dostępu do
uzbrojenia lokalizuje się na pozycjach końcowych w Europie. Osobną kwestią
pozostaje stosunek obywateli do możliwości posiadania broni, a w tym rozpoznania ich postaw bądź obaw. Powyższe stało się przyczynkiem do przeprowadzenia kierunkowych badań ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania poglądów młodych obywateli Polski.
Summary:
The article refers to the issue of civil possession of firearms. It is estimated that
statistically Poland in terms of individual access to weapons locates at the end
positions. A separate issue is the attitude of citizens to the possibility of possessing weapons, and in the recognition of their attitudes or fears. This was a
contribution to carrying out the research with special emphasis putted on
recognition of the views of young citizens of Poland.
Słowa kluczowe:
Polska, społeczeństwo, posiadanie broni, obrona terytorialna, organizacje proobronne
Keywords:
Poland, civil society, possession of firearms, territorial defence, pro-defence
organizations
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Wstęp
Niemal każda podana w mediach informacja o zdarzeniu z użyciem broni
palnej sprawia, że ożywają na nowo dyskusje dotyczące prawa obywateli do
posiadania broni palnej. Zwolennicy liberalizacji przepisów twierdzą, że swobodny dostęp do broni palnej powinien być konstytucyjnym prawem każdego
obywatela. Posiadanie broni, ich zdaniem, zwiększy poczucie bezpieczeństwa i
umożliwi skuteczną obronę przed ewentualnym napastnikiem1. Przeciwnicy
swobodnego dostępu do broni palnej argumentują, iż broń sama w sobie stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a jej posiadanie przez prywatne
osoby znacząco zwiększa potencjalne ryzyko jej użycia (agresję, przemoc, wykorzystanie w celach przestępczych). Dlatego też dostęp do niej powinien być
ograniczony.
Niestety, dyskusja dotycząca obywatelskiego prawa do swobodnego dysponowania bronią palną ogranicza się do sfery bezpieczeństwa indywidualnego
i dotyczy przede wszystkim ochrony życia, zdrowia i mienia jednostki przed
ewentualnymi zamachami na te dobra. Nie rozważa się kwestii swobodnego
dostępu do broni palnej w kontekście bezpieczeństwa narodowego2. Każdy
obywatel ma konstytucyjny obowiązek bronić swojej ojczyzny3. Istotne zatem
jest pytanie czy polskie społeczeństwo, a szczególnie młode pokolenie Polaków
jest przygotowanie do tego, aby wypełnić powinności obywatelskie?4
1

Przeprowadzone w 2001 r. przez Centrum Badania Opinii Społecznej badanie „Poczucie
bezpieczeństwa obywateli i opinie o dostępie do broni palnej” wykazało, że stosunek do
posiadania broni przez zwykłych obywateli nie jest związany ani z postrzeganiem stanu
zagrożenia w skali kraju, ani z oceną stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Ponad
dwie trzecie badanych (68%) uważało za właściwe ograniczenie dostępu do broni palnej, a
tylko jedna piąta opowiadała się za ułatwieniami w tym zakresie. Za ułatwieniem dostępu
do broni znacznie częściej opowiadali się mężczyźni niż kobiety, częściej młodzież niż
osoby w średnim wieku. W grupach społeczno-zawodowych wyróżniali się ankietowani
prowadzący samodzielną działalność gospodarczą, z których co trzeci był zwolennikiem
ułatwienia dostępu do broni. Również jedna trzecia mieszkańców największych miast uważała, że należy ułatwić posiadanie broni palnej.
<http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/K_056_01.PDF> (10.11.16).
2
Art. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - (Dz. U. 2015, poz. 827 z późn. zm.) – Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz
wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy do wszystkich organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie określonym w
ustawach.
3
D. Leb o wa , Obywatelski obowiązek obrony i inne obowiązki związane z obronnością, a
administracja rezerwami osobowymi, [w:] red. P. B ała , Prawo obronne Rzeczypospolitej
Polskiej, Warszawa 2014, s. 218-229.
4
Współczesnej młodzieży zarzuca się brak postaw obywatelskich i patriotycznych – w
przeprowadzonych przez Hannę Świdwa-Ziębę badaniach patriotyzm uplasował się na 78
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Poszukując odpowiedzi na powyższe pytanie wśród studentów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu
zrealizowano badania poświęcone istocie postaw obywatelskich i patriotycznych. Celem badania było także uzyskanie informacji dotyczących współczesnego odniesienia do teorii i praktyki obronności5.
Dostęp do broni palnej
Prawna reglamentacja dostępu do broni w Polsce nie jest zjawiskiem nowym. Niemal bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości – 25 stycznia 1919 r.
– uchwalono Dekret o nabywaniu i posiadaniu broni i amunicji6. Legalne posiadanie broni palnej przez osoby cywilne uzależnione było od uzyskania pozwolenia, które wydawał Minister Spraw Wewnętrznych. W 1932 r. dekret
zastąpiono Rozporządzeniem Prezydenta RP – Prawo o broni, amunicji i materiałach wybuchowych7. Po raz pierwszy zdefiniowano pojęcia: „broń”, „amunicja”, „części broni i amunicji”, „materiały wybuchowe”. Określono między
innymi zasady dotyczące obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi
(w tym nadzór i kontrolę nad przedsiębiorcami), zasady nabywania, posiadania
i noszenia broni i amunicji w celach osobistych oraz pozbywanie takiej broni i
amunicji8.
Kolejne regulacje prawne reglamentujące dostęp do broni palnej to Ustawa
z 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych9 oraz obecnie obowiązująca – Ustawa z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji10. Aktualna
ustawa określa zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu
(z 80) pozycji na liście pojęć, które młodzież miała uporządkować według skali od najważniejszych do najmniej ważnych, vide: M. Ni e wi el s k a, Patriotyzm – pojęcie które wypadło z obiegu. Młodzież: Mamy własne narodowe symbole, „Dziennik Gazeta Prawna”,
29.07.2009.
5
Projekt badawczy realizują pracownicy Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Państwa
Wydziału Zarządzania PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu –
pod kierownictwem dr. hab. Ireneusza T. Dziubka.
6
Dziennik Praw Państwa Polskiego (Dz.P.P.P.) 1919, Nr 9, poz. 123 - Zgodnie z zapisami
Art. 1. Prawo nabywania, przechowywania i używania wszelkiego rodzaju broni palnej,
karabinów maszynowych, armat, zarówno ich części składowych i przyborów, wszelkiego
rodzaju amunicji, nabojów, pocisków, do tego rodzaju broni używanych, bomb i granatów
ręcznych i materjałów wybuchowych do ich wyrobu przeznaczonych - przysługuje władzom
wojskowym, milicji ludowej, policji komunalnej oraz tym organizacjom i osobom cywilnym,
które posiadają pozwolenie odpowiedniej władzy państwowej.
7
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1932 - Prawo o broni, amunicji i
materiałach wybuchowych (Dz. U. Nr 94, poz. 807) - rozporządzenie obowiązywało również po wojnie, aż do 1961 roku.
8
Ibidem.
9
Dz. U. 1961, Nr 6, poz. 43 z późn. zm.
10
Dz. U. 1999, Nr 53, poz. 549 z późn. zm.
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przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzelnic.
Należy zaznaczyć, że zgodnie z dotychczas obowiązującym w Unii Europejskiej stanem prawnym, posiadanie i obrót bronią palną do użytku cywilnego
podlegają kompleksowym unijnym uregulowaniom zawartym w dyrektywie
91/477/EWG11, zmienionej dyrektywą 2008/51/WE12. Dyrektywa określa ogólne ramy prawne w jakich mieścić się powinno ustawodawstwo krajowe regulujące dostęp do broni palnej. Prawo unijne pozostawia państwom członkowskim
swobodę w zakresie możliwości zastosowania podczas implementacji tej dyrektywy bardziej rygorystycznych środków prawnych.
Broń palną i amunicję do tej broni, można posiadać na podstawie „pozwolenia na broń” natomiast broń palną pozbawioną cech użytkowych na podstawie „karty rejestracyjnej broni pozbawionej cech użytkowych”. Oba rodzaje
pozwoleń wydaje właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendant wojewódzki
Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych, właściwy komendant oddziału
Żandarmerii Wojskowej. Pozwolenie jest bezterminowe13.
Organ Policji wydaje pozwolenie, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. Należy podkreślić, że to na organie
prowadzącym postępowanie spoczywa obowiązek wykazania, że osoba ubiegająca się o pozwolenie nie stanowi takiego zagrożenia. Za ważną przesłankę
uzyskania pozwolenia uważa się w szczególności:
 stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia –
dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia;
 posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów – dla pozwolenia na broń do celów łowieckich;
 udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego
polskiego związku sportowego – dla pozwolenia na broń do celów
sportowych;
 udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym
celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej – dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych;
11

Dyrektywa Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli i nabywania
broni, Dz. Urz. WE L 256 z 13.09.1991.
12
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni,
Dz. Urz. UE L 179/5 z 08.07.2008.
13
Art. 9. Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
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 udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim – dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich;
 udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia – dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych;
 posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich –
dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych14.
Aby uzyskać pozwolenie na broń, należy wskazać cel w jakim ma być ono
wydane. Zgodnie z polskim prawem, celem uzasadniającym posiadanie broni
palnej jest: ochrona osobista, ochrona osób i mienia, łowiectwo, strzelectwo
sportowe, rekonstrukcje historyczne, kolekcjonerstwo, cele pamiątkowe oraz
szkoleniowe (liczbę osób posiadających pozwolenie na broń według stanu na
dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia tabela nr 1).
Tab. 1. Liczba osób posiadających pozwolenie na broń – stan na dzień 31 grudnia 2015 r.
Cel w jakim zostało
wydane pozwolenie
na broń
Ochrona osobista
Ochrona osób lub mienia

Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń
w danym celu
51 040

Liczba egzemplarzy
broni zarejestrowanych
przez posiadaczy pozwolenia na broń
54 380

9

10

119 638

283 248

16 805
44

35 903
157

Kolekcjonerski

3 139

13 349

Pamiątkowy

1 736

2 447

Szkoleniowy

213

1 155

195
192 819

171
390 820

Łowiecki
Sportowy
Rekonstrukcji historycznych

Inny
Ogółem

Źródło: <http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron/bron-pozwolenia
/122012,Bron-Pozwolenia-2015.html> (10.11.16).

Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w
której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy
14

Ibidem, art. 10. ust. 3.
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broni. Nabywca broni jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia
zakupu. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni, a w
przypadku broni palnej pozbawionej cech użytkowych – dodatkowo po przedstawieniu potwierdzenia pozbawienia broni palnej cech użytkowych. Rejestracji broni dokonują organy właściwe do wydawania pozwoleń. Zarejestrowanie
broni wymagającej pozwolenia potwierdza się w legitymacji posiadacza broni
albo w świadectwie broni. Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech
użytkowych potwierdza się w karcie rejestracyjnej broni, która jest wydawana
posiadaczowi broni. Pozwolenia na broń nie wydaje się:
 osobom, które nie ukończyły 21 lat;
 osobom z zaburzeniami psychicznymi lub o znacznie ograniczonej
sprawności psychofizycznej;
 osobom wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
 osobom uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 osobom, które nie posiadają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 osobom stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego (skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo
przeciwko życiu i zdrowiu lub przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia)15.
Warunkiem uzyskania pozwolenia na broń jest również znajomość przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz umiejętność posługiwania się tą bronią – potwierdzona egzaminem (komisję egzaminacyjną wyznacza właściwy organ Policji). Pozwolenie na broń może być cofnięte w każdym czasie, jeżeli organ je wydający stwierdzi, że posiadacz broni nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń lub narusza przepisy
ustawy. Poza indywidualnym pozwoleniem na posiadanie broni palnej, ustawa
o broni i amunicji przewiduje również instytucję „dopuszczenia do posiadania
broni”. Podobnie jak w przypadku pozwolenia na broń dopuszczenie do posiadania broni następuje w drodze decyzji administracyjnej właściwego organu
Policji. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy pozwolenie na broń jest wydawane na okaziciela (ustawa w tym przypadku używa pojęcia „świadectwo
broni”). Osoby fizyczne zatrudnione przez podmioty, które uzyskały pozwolenie na broń na okaziciela, zostają dopuszczone do posiadania broni tylko
w czasie wykonywania zadań, dla których pozwolenie zostało wydane.

15

Ibidem, art. 15. ust. 1.
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Postawy młodzieży
W obecnej sytuacji geopolitycznej coraz częściej zadajemy sobie pytanie,
czy polskie społeczeństwo jest dostatecznie przygotowane do podjęcia działań
obronnych, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski. W tym kontekście ważne jest ustalenie jakie postawy prezentuje młode pokolenie Polaków w odniesieniu do takich wartości jak obowiązek
obrony ojczyzny czy patriotyzm16.
W Katedrze Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Zarządzania PWSZ
im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt badawczy poświęcony postawom obywatelskim, patriotycznym i proobronnym
prezentowanym przez polską młodzież17. Dla oceny postaw patriotycznych i
proobronnych istotne znaczenie ma poznanie poglądów odnoszących się do
kwestii bezpieczeństwa państwa. Ankietowanym zadano pytanie czy bezpieczeństwo kraju jest dla nich ważne. Większość z nich udzieliła twierdzącej
odpowiedzi (tabela nr 2).
Tab. 2. Odpowiedź na pytanie ankietowe: Czy bezpieczeństwo kraju jest dla
Ciebie ważne?
Lp.

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Odpowiedź

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

1.

Tak

65

82,3

47

94

112

86,8

2.

Raczej tak

13

16,4

3

6

16

12,4

3.

Raczej nie

0

0

0

0

0

0

4.

Nie

0

0

0

0

0

0

5.

Nie mam zdania

1

1,3

0

0

1

0,8

6.

Razem

79

100

50

100

129

100

Źródło: opracowanie własne.
16

Pojęciem patriotyzm określa się postawę wobec narodu przejawiającą się rzetelną pracą,
stawianiem nadrzędnych wartości jakimi są wolność, niepodległość i suwerenność ojczyzny nad własne cele oraz gotowością do poświęceń dla swojego narodu i kraju – Słownik
współczesnego języka polskiego, red. B. Dun aj , Warszawa 2001, s. 24.
17
W artykule zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczące stosunku studentów do
swobodnego dostępu do broni palnej oraz ich postaw proobronnych. Zaprezentowane wyniki dotyczą próby badawczej, w której brało udział 129 studentów (79 kobiet i 50 mężczyzn w wieku 19-24 lata) kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. W trakcie studiów studenci mają praktyczne zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego.
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Zagwarantowanie bezpieczeństwa na akceptowalnym przez społeczeństwo
poziomie uzależnione jest od wielu czynników, a w tym od umiejętności przewidywania i identyfikowania zagrożeń oraz znajomości procedur postępowania
w przypadku ich wystąpienia.
Na pytanie: Czy uważasz, że każdy obywatel powinien przejść przeszkolenie odnośnie zachowania się w stanach zagrożenia? większość ankietowanych
udzieliła zdecydowanej, twierdzącej odpowiedzi, przy czym mężczyźni byli
bardziej przekonani o potrzebie takiego szkolenia niż kobiety – w przypadku
mężczyzn odpowiedzi „tak” i „raczej tak” stanowiły 100% (tabela nr 3).
Tab. 3. Odpowiedź na pytanie ankietowe: Czy uważasz, że każdy obywatel powinien przejść przeszkolenie odnośnie zachowania się w stanach zagrożenia?
Lp.

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Odpowiedź

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

1.

Tak

49

62

40

80

89

69

2.

Raczej tak

28

35,4

10

20

38

29,4

3.

Raczej nie

1

1,3

0

0

1

0,8

4.

Nie

0

0

0

0

0

0

5.

Nie mam zdania

1

1,3

0

0

1

0,8

6.

Razem

79

100

50

100

129

100

Źródło: opracowanie własne.

Bezpieczeństwo to również jego aspekt militarny, zdolność do obrony, a w
tym gotowość obywateli do wypełnienia powinności wobec Ojczyzny. Jedno z
pytań, które zadano studentom brzmiało: Czy byłbyś zdecydowany, w przypadku określonych możliwości ochotniczo wstąpić do organizacji paramilitarnej i
ewentualnie czynnie uczestniczyć w obronie terytorialnej kraju? Tylko 32,6%
ankietowanych udzieliło zdecydowanej odpowiedzi „tak”, taka sama liczba
odpowiedziała na to pytanie „raczej tak”, a 10,8% badanych nie zdecydowałaby
się na taki krok (tabela 4).
Tab. 4. Odpowiedź na pytanie ankietowe: Czy byłbyś zdecydowany, w przypadku określonych możliwości ochotniczo wstąpić do organizacji paramilitarnej i
ewentualnie czynnie uczestniczyć w obronie terytorialnej kraju?

S t r o n a | 175
Lp.

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Odpowiedź

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

1.

Tak

20

25,3

22

44

42

32,6

2.

Raczej tak

27

34,2

15

30

42

32,6

3.

Raczej nie

13

16,5

5

10

18

13,9

4.

Nie

11

13,9

3

6

14

10,8

5.

Nie mam zdania

8

10,1

5

10

13

10,1

6.

Razem

79

100

50

100

129

100

Źródło: opracowanie własne.

Kolejna grupa pytań zawartych w ankiecie dotyczyła problemów związanych z kształceniem polskiego społeczeństwa w zakresie edukacji obronnej.
Studentów poproszono o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
 Czy Twoim zdaniem zidentyfikowane zagrożenia dla Polski wymagają
kształcenia /szkolenia z zakresu edukacji obronnej?;
 Czy w Twojej ocenie polskie społeczeństwo zdaje sobie sprawę z konieczności kształcenia/szkolenia z zakresu edukacji obronnej?;
 Czy w Twojej ocenie dotychczasowe elementy przygotowania/ kształcenia/ szkolenia polskiego społeczeństwa z zakresu edukacji obronnej są
wystarczające?;
 Czy w Twojej ocenie występujące współcześnie zagrożenia wymuszają
przeprowadzenie dodatkowego przygotowania/kształcenia/szkolenia
polskiego społeczeństwa z zakresu edukacji obronnej?;
 W jakim zakresie, w Twojej ocenie, dotychczasowe przygotowanie/
kształcenie/ szkolenie polskiego społeczeństwa powinno być rozszerzone
w aspekcie potrzeb edukacji obronnej?
Wyrażając swoje opinie 93% respondentów uznało, że w obliczu zidentyfikowanych zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski konieczne jest odpowiednie
przygotowanie społeczeństwa z zakresu edukacji obronnej (tabela nr 5). Jednocześnie zdecydowana większość (76,8%) badanych studentów jest przekonana,
że polskie społeczeństwo nie dostrzega konieczności pogłębiania swojej wiedzy
i umiejętności w tym zakresie (tabela nr 6).
Tab. 5. Odpowiedź na pytanie ankietowe: Czy Twoim zdaniem zidentyfikowane
zagrożenia dla Polski wymagają kształcenia/szkolenia z zakresu edukacji
obronnej?
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Lp.

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Odpowiedź

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

1.

Tak

34

43

29

58

63

48,8

2.

Raczej tak

39

49,4

18

36

57

44,2

3.

Raczej nie

3

3,8

3

6

6

4,6

4.

Nie

1

1,3

0

0

1

0,8

5.

Nie mam zdania

2

2,5

0

0

2

1,6

6.

Razem

79

100

50

100

129

100

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 6. Odpowiedź na pytanie ankietowe: Czy w Twojej ocenie polskie społeczeństwo zdaje sobie sprawę z konieczności kształcenia/szkolenia z zakresu
edukacji obronnej?
Lp.

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Odpowiedź

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

Liczba
osób

1.

Tak

4

5,1

8

16

12

9,3

2.

Raczej tak

11

13,9

4

8

15

11,6

3.

Raczej nie

45

57

28

56

73

56,6

4.

Nie

16

20,2

10

20

26

20,2

5.

Nie mam zdania

3

3,8

0

0

4

2,3

6.

Razem

79

100

50

100

129

100

%

Źródło: opracowanie własne.

Badani studenci odnieśli się bardzo krytycznie do dotychczasowego modelu edukacji obronnej – 74,4% badanych jest przekonanych o niskiej efektywności takiego szkolenia (tabela nr 7). Znacząca większość ankietowanych (84,5%)
uważa przy tym, że występujące współcześnie zagrożenia wręcz wymuszają konieczność prowadzenia dodatkowych szkoleń z zakresu przygotowania
obronnego (tabela nr 8).
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Tab. 7. Odpowiedź na pytanie ankietowe: Czy w Twojej ocenie dotychczasowe
elementy przygotowania/ kształcenia/ szkolenia polskiego społeczeństwa z zakresu edukacji obronnej są wystarczające?
Lp.

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Odpowiedź

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

Liczba
osób

1.

Tak

3

3,8

1

2

4

3,1

2.

Raczej tak

15

19

5

10

20

15,5

3.

Raczej nie

41

51,9

26

52

67

51,9

4.

Nie

14

17,7

15

30

29

22,5

5.

Nie mam zdania

6

7,6

3

6

9

7

6.

Razem

79

100

50

100

129

100

%

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 8. Odpowiedź na pytanie ankietowe: Czy w Twojej ocenie występujące
współcześnie zagrożenia wymuszają przeprowadzenie dodatkowego przygotowania/kształcenia/szkolenia polskiego społeczeństwa z zakresu edukacji obronnej?
Lp.

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Odpowiedź

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

1.

Tak

24

30,4

27

54

51

39,5

2.

Raczej tak

39

49,4

19

38

58

45

3.

Raczej nie

9

11,4

2

4

11

8,5

4.

Nie

3

3,8

1

2

4

3,1

5.

Nie mam zdania

4

5

1

2

5

3,9

6.

Razem

79

100

50

100

129

100

Źródło: opracowanie własne.

Ankietowani mieli również wskazać obszary, w których należałoby rozszerzyć szkolenie w aspekcie potrzeb edukacji obronnej; mogli oni zaznaczyć dowolną ilość z jedenastu proponowanych odpowiedzi, a także mieli możliwość
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wskazania własnych propozycji (tabela nr 9). Udzielono łącznie 449 odpowiedzi, w tym wskazano dodatkowo obowiązkową służbę wojskową jako jedną z
możliwości szkolenia w aspekcie potrzeb edukacji obronnej. Zdaniem respondentów, największe braki szkoleniowe występują w zakresie:
 praktycznego przygotowania do reakcji na zagrożenia atakami terrorystycznymi – 59,7%;
 ogólnego zapoznania z możliwymi do zastosowania siłami i środkami –
48,8%;
 teoretycznego szkolenia z zakresu edukacji obronnej, połączonego
z elementami zebranych dotychczas doświadczeń i praktycznych działań – 41,1%;
 teoretycznego szkolenia z zakresu edukacji obronnej i edukacji
dla bezpieczeństwa, połączonego z elementami zebranych dotychczas
doświadczeń i praktycznych działań – 38%;
 budowy, przeznaczenia i zastosowania wybranych rodzajów broni
i amunicji – 34,1%.
Tab. 9. Odpowiedź na pytanie ankietowe: W jakim zakresie, w Twojej ocenie,
dotychczasowe przygotowanie/ kształcenie/ szkolenie polskiego społeczeństwa
powinno być rozszerzone w aspekcie potrzeb edukacji obronnej?
Lp
Odpowiedź

1.

2.

3.

4.

W zakresie teoretycznego
szkolenia dotyczącego
wiedzy z zakresu edukacji
obronnej
W zakresie teoretycznego
szkolenia z zakresu edukacji
obronnej, połączonego
z elementami zebranych
dotychczas doświadczeń
i praktycznych działań
W zakresie teoretycznego
szkolenia z zakresu edukacji
obronnej i edukacji
dla bezpieczeństwa
W zakresie teoretycznego
szkolenia z zakresu edukacji
obronnej i edukacji dla bez-

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Liczba
odpowiedzi

%

Liczba
odpowiedzi

%

Liczba
odpowiedzi

%

26

32,9

17

34

43

33,3

34

43

19

38

53

41,1

29

36,7

7

14

36

27,9

33

41,8

16

32

49

38

S t r o n a | 179
pieczeństwa, połączonego
z elementami zebranych
dotychczas doświadczeń
i praktycznych działań
5. W zakresie ogólnego zapoznania z możliwymi do zastosowania siłami i środkami
6. W zakresie praktycznego
przygotowania do reakcji na
zagrożenia atakami terrorystycznymi
7. W zakresie budowy, przeznaczenia i zastosowania
wybranych rodzajów broni
i amunicji
8. W zakresie praktycznego
przygotowania do zagrożeń z
zastosowaniem materiałów
wybuchowych
9. W zakresie działań asymetrycznych
10. W zakresie działań antyrebelianckich
11. W innym
12. Razem

44

55,7

19

38

63

48,8

48

60,8

29

58

77

59,7

21

26,6

23

46

44

34,1

23

29,1

11

22

34

26,4

13

16,5

16

32

29

22,5

8

10,1

10

20

18

13,9

2

2,5

1

2

3

2,3

281/79

168/50

449/129

Źródło: opracowanie własne.

Przygotowania obronne, to również umiejętność posługiwania się bronią
palną. Prawidłowe rozkładanie/ składanie broni, ładowanie/ rozładowywanie,
znajomość zasad postępowania z bronią niesprawną czy zasad zachowania bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z bronią palną, jest szczególnie ważne obecnie, kiedy młodzi Polacy nie odbywają obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.
Podczas badań zapytano ankietowanych o ich stosunek do powszechnego
dostępu do broni palnej i ewentualnego wykorzystania jej do ochrony osobistej.
Opinie respondentów były podzielone. Za powszechnym dostępem do broni
palnej opowiedziało się 50,3% badanych, a przeciw takiemu dostępowi 45,8%.
Wyraźne różnice poglądów odnotowano natomiast pomiędzy mężczyznami a
kobietami. Studenci częściej udzielali odpowiedzi twierdzącej (76% badanych),
studentki natomiast były przeciwne powszechnemu dostępowi do broni palnej
(59,5% odpowiedzi „nie” i „raczej nie”). Szczegółowe dane prezentuje tabela
nr 10.

180 | S t r o n a
Tab. 10. Odpowiedź na pytanie ankietowe: Czy jesteś za powszechnym dostępem do broni palnej i wykorzystania jej do osobistej ochrony?
Lp.

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Odpowiedź

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

1.

Tak

18

22,8

29

58

47

36,4

2.

Raczej tak

9

11,4

9

18

18

13,9

3.

Raczej nie

24

30,4

6

12

30

23,3

4.

Nie

23

29,1

6

12

29

22,5

5.

Nie mam zdania

5

6,3

0

0

5

3,9

6.

Razem

79

100

50

100

129

100

Źródło: opracowanie własne.

Ankietowani wyrażali również opinię dotyczącą jakości uregulowań prawnych dotyczących posiadania broni przez osoby prywatne. Większości respondentów nie satysfakcjonują przepisy prawa regulujące dostęp obywatela do
broni palnej (49,7%), przeciwnego zdania było 42,6% ankietowanych. Znamienna jest w tym przypadku liczba osób, które nie potrafiły zająć stanowiska
w tym przedmiocie, odpowiedzi „nie mam zdania” udzieliło 7,7% badanych
(tabela nr 11).
Tab. 11. Odpowiedź na pytanie ankietowe: Czy uważasz, że uregulowania dotyczące posiadania broni w Polsce są zadowalające?
Lp.

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Odpowiedź

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

1.

Tak

12

15,2

4

8

16

12,4

2.

Raczej tak

32

40,5

7

14

39

30,2

3.

Raczej nie

16

20,2

12

24

28

21,7

4.

Nie

10

12,7

26

52

36

28

5.

Nie mam zdania

9

11,4

1

2

10

7,7
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6.

Razem

79

100

50

100

129

100

Źródło: opracowanie własne.

Wśród propozycji dotyczących rozszerzenia tematycznego szkoleń w zakresie edukacji obronnej znalazł się obszar związany z umiejętnością posługiwania
się bronią palną. Na konieczność zwiększenia szkolenia w zakresie budowy,
przeznaczenia i zastosowania wybranych rodzajów broni i amunicji wskazało
34,1% badanych. W tym kontekście interesujące były odpowiedzi studentów na
pytanie: Czy praktyczna nauka posługiwania się bronią palną i ćwiczenia w zakresie strzelectwa bojowego zorganizowane w toku studiów byłyby Ci do czegokolwiek przydatne? Większość (69%) udzieliła twierdzącej odpowiedzi, przy
czym mężczyźni byli bardziej zdecydowani (78% twierdzących odpowiedzi) niż
kobiety (odpowiednio 63,3% badanych). Rozkład odpowiedzi na to pytanie
przedstawia tabela nr 12.
Tab. 12. Odpowiedź na pytanie ankietowe: Czy praktyczna nauka posługiwania
się bronią palną i ćwiczenia w zakresie strzelectwa bojowego zorganizowane w
toku studiów byłyby Ci do czegokolwiek przydatne?
Lp.

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Odpowiedź

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

1.

Tak

26

32,9

28

56

54

41,9

2.

Raczej tak

24

30,4

11

22

35

27,1

3.

Raczej nie

14

17,7

2

4

16

12,4

4.

Nie

10

12,7

5

10

15

11,6

5.

Nie mam zdania

5

6,3

4

8

9

7

6.

Razem

79

100

50

100

129

100

Źródło: opracowanie własne.

Udzielających odpowiedzi „tak” i „raczej tak” poproszono dodatkowo o
wskazanie do czego byłyby przydatne nabyte przez nich umiejętności. Respondenci wskazywali najczęściej, że posiadane umiejętności mogą być przydatne:
 dla bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożenia;
 do ewentualnej obrony kraju;

182 | S t r o n a
 w przypadku związania swojej przyszłości z organizacjami paramilitarnymi;
 w pracy;
 w przynależności do związku strzeleckiego, dla bezpieczeństwa.
Respondenci mieli również ustosunkować się do propozycji odbycia przeszkolenia z zakresu obsługi broni palnej, połączonego ze strzelaniem bojowym.
Propozycja znalazła akceptację 96,5% ankietowanych. Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku tego pytania szesnaście studentek nie udzieliło żadnej odpowiedzi (szczegółowe dane – tabela nr 13).
Tab. 13. Odpowiedź na pytanie ankietowe: Czy w przypadku możliwości wielowariantowego odbycia przeszkolenia z zakresu obsługi broni palnej wybrałbyś
praktyczne przygotowanie połączone z bojowym strzelaniem?
Lp.
Odpowiedź
1.

5.

Zdecydowanie wybrałbym przygotowanie praktyczne
Raczej wybrałbym
takie przygotowanie
Raczej nie wybrałbym takiego przygotowania
Nie wybrałbym takiego przygotowania
Nie mam zdania

6.

Razem

2.
3.
4.

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

37

58,7

37

74

74

65,5

22

34,9

13

26

35

31

0

0

0

0

0

0

1

1,6

0

0

1

0,9

3

4,8

0

3

2,6

63

100

50

113

100

100

Źródło: opracowanie własne.

W trakcie prowadzonych badań poproszono respondentów o wskazanie
ewentualnych powodów, dla których nie zdecydowaliby się na odbycie praktycznego przeszkolenia z zakresu obsługi broni palnej, połączonego z bojowym
strzelaniem. Ankietowani mogli zaznaczyć więcej niż jedną z zaproponowanych
jedenastu wariantów odpowiedzi. Udzielono łącznie 159 odpowiedzi. Szczegółowy rozkład odpowiedzi zawiera tabela nr 14.
Tab. 14. Odpowiedź na pytanie ankietowe: Co w Twoim przypadku mogłoby
zadecydować o unikaniu możliwości praktycznego przeszkolenia z zakresu obsługi broni palnej połączonego z bojowym strzelaniem?
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Lp
Odpowiedź

Nie dostrzegam takich przyczyn i nie czuję żadnych
obaw wobec możliwości
praktycznego przeszkolenia z zakresu obsługi broni
palnej
2. Względy religijne
3. Strach i obawy związane
z dotykaniem i używaniem
broni wraz z amunicją
4. Strach związany z hukiem
wystrzału i oddziaływaniem
mechanicznym broni na
strzelca
5. Odpowiedzialność karna
związana z możliwym wypadkiem z bronią na strzelnicy
6. Przewidywana ostra dyscyplina na zajęciach
7. Konieczność natychmiastowego wykonywania na
strzelnicy czynności z bronią
„na rozkaz”
8. Przewidywany niewybredny
bądź wulgarny język instruktorów wyszkolenia strzeleckiego wobec niewłaściwego
zachowania się z bronią na
strzelnicy
9. Konieczność pamięciowego
przyswojenia wiedzy teoretycznej niezbędnej dla użytkowników broni palnej
10. Konieczność nabycia określonych nawyków, umiejętnościi elementów bezpiecznego zachowania się z bronią

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Liczba
odpowiedzi

%

Liczba
odpowiedzi

%

Liczba
odpowiedzi

%

35

55,6

34

68

69

61,1

1

1,6

5

10

6

5,3

8

12,7

5

10

13

11,5

5

7,9

4

8

9

8

9

14,3

5

10

14

10,8

8

12,7

2

4

10

8,8

1

1,6

4

8

5

4,4

6

9,5

5

10

11

9,7

3

4,8

3

6

6

5,3

6

9,5

4

8

10

8,8

1.
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11. Obawy przed ośmieszeniem
się przed koleżeństwem wobec personalnie zakładanych
ułomności i niedoskonałości
psychofizycznych
12. Razem

4

6,3
73/63

2

4
86/50

6

5,3

159/113

Źródło: opracowanie własne.

Należy zaznaczyć, że na to pytanie odpowiedzi udzieliło 113 respondentów.
Podobnie jak w przypadku pytania o możliwość wyboru praktycznych zajęć
strzeleckich, również szesnaście studentek nie udzieliło żadnej odpowiedzi.
Większość studentów (61,1%) stwierdziła, że nie ma żadnych obaw przed odbyciem praktycznego przeszkolenia z zakresu obsługi broni palnej i dostrzega żadnych powodów, dla których nie mogliby w takim szkoleniu uczestniczyć. Wśród
przeszkód uniemożliwiających odbycie praktycznego przeszkolenia z zakresu
obsługi broni palnej, łącznie z bojowym strzelaniem, najczęściej wymieniano:
 strach i obawy związane z dotykaniem i używaniem broni wraz z amunicją – 11,5%;
 odpowiedzialność karną związaną z możliwym wypadkiem z bronią na
strzelnicy – 10,8%;
 przewidywany niewybredny bądź wulgarny język instruktorów wyszkolenia strzeleckiego wobec niewłaściwego zachowania się z bronią na
strzelnicy – 9,7%;
 przewidywana ostra dyscyplina na zajęciach – 8,8%;
 konieczność nabycia określonych nawyków, umiejętności i elementów
bezpiecznego zachowania się z bronią – 8,8%.
Podsumowanie
Zapewnienie bezpieczeństwa, tak w wymiarze indywidualnym jak i zbiorowym dla wszystkich członków społeczeństwa pozostaje niekwestionowaną wartością. Różnice zdań pojawiają się w momencie określenia środków i sposobów
jakie mają być użyte przy realizacji tego zadania.
Jednym z kontrowersyjnych problemów jest posiadanie broni palnej przez
osoby prywatne. Część społeczeństwa opowiada się za liberalizacją przepisów
regulujących dostęp do broni, argumentując, że szerszy dostęp do broni palnej
wpłynie pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa. Przeciwnicy liberalizacji stawiają przeciwstawne tezy. Ich zdaniem, większa ilość broni w prywatnym posiadaniu, to wzrost zagrożenia.
Zróżnicowanie poglądów odnoszących się kwestii łatwiejszego dostępu do
broni palnej znalazło swoje odzwierciedlenie w zaprezentowanych w artykule
wynikach badań. Młode pokolenie Polaków, podobnie jak większość społeczeń-
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stwa nie zajmuje jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. Młode pokolenie
zajmuje natomiast jednoznaczne stanowisko dotyczące umiejętności posługiwania się bronią palną, wskazując na potrzebę i wyrażając zainteresowanie szkoleniami, w kontekście ewentualnych działań proobronnych.
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Switzerland
THE CORNERSTONES OF THE SWISS SECURITY POLICY
Summary:
In order to comprehend the specific features of Switzerland and its security
policy in today’s geopolitical context, the author first refers to the historical
figure of Lieutenant Colonel Franz von Erlach, who participated in the Polish
insurrection of 1863 as an observer, drawing valuable conclusions therefore,
which had at the time an impact on Swiss military thinking. He then follows
with a short overview of Swiss military history, which subsequently leads to
situating contemporary Switzerland in its geographical, political and institutional environment. Finally, the author addresses the essential aspects of Switzerland’s current national defence, military organisation and security policy.
Keywords:
Swiss Armed Forces, territorial defence, Swiss security policy
Poland and Switzerland – two democratic states of law:
analogies and differences
Whereas Poland is a parliamentary republic, Switzerland is a federal state,
or a Confederation of 26 administrative cantons, each of which has preserved
its sovereignty, government, parliament and courts, while renouncing part of its
sovereignty as regards diplomacy, national defence, customs and currency – for
which they delegated responsibility to the superior state, i.e. the Swiss Confederation. Certain competencies are shared between the Confederation and the
cantons. The special characteristic of the Swiss Confederation, whose creation
dates back to 1291, is that it is composed of four linguistic regions. Four national languages are spoken in the same country: French, German, Italian and
Romansch. In Poland, just as in Switzerland, the Constitution sets out the
rights, the division of competencies and the organisation of the state. The Constitution is the supreme legal norm, comprising the guiding principles of the
State law and order. The Constitution of the Republic of Poland dates from
1997. The Swiss Federal Constitution, in turn, dates from 1999. It replaced one
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from 1874 that had been amended almost 140 times over 125 years. In democratic states of law, such as Poland and Switzerland, power is divided among
the legislative, the executive and the judiciary.
Lieutenant Colonel Franz von Erlach and the Polish insurrection of 1863
Before I get into the main body of the subject that is the foundations of
Swiss security policy and the organisation of its military forces, I would like to
start with a political and historical reminder.
On 4 December 2012, when the President of the Republic of Poland paid
an official visit to Switzerland, Madam Eveline Widmer-Schlumpf, President of
the Swiss Confederation, said: Two of your predecessors who played prominent
roles in the Polish Republic in the period between the two World Wars, Gabriel
Narutowicz and Ignacy Mościcki, were also Swiss citizens and lived and
worked in our country for a long time. (…) Conversely, Swiss citizens also participated in Poland’s fight for freedom in many ways. Franz von Erlach, Lieutenant Colonel of the Swiss army, participated in the Polish insurrection in
1863. The experiences that he reported in a book exerted a durable impact on
the development of the Swiss army. You brought this fact up yourself, Mister
President, during a visit by the President of the Swiss Confederation in Poland
in 20111
Who was Franz von Erlach? As a superior officer of the artillery and a
member of the General Military Staff, he was sent to Poland in 1863 as an observer of the Polish so-called January insurrection. When he returned, he wrote
a work titled Die Kriegsführung Der Polen Im Jahr 1863 Nach Eigenen Beobachtungen (Polish people’s warfare in 1863 according to my observations).
This book was destined to become during a short period an important landmark
in Switzerland’s military history2.
In fact, in Switzerland, the ideas developed by von Erlach were discussed
in the highest military circles with a view to setting up a model of national defence inspired by the Polish example, uniting the state, the people and the army.
In other words, the point was to develop a strategy in Switzerland based on
a levy en masse of all men capable of carrying arms, and applying the guerrilla
concept – a strategy and tactics based on efficient action by groups of partisans
and the Swiss people’s well-known skills in shooting. A doctrine that builds on
the desire for defence and independence that has characterised the Swiss cantons and their well-trained militias for so many centuries. For von Erlach, the
example of Polish insurgents proved that an army of volunteers, well-organised
1

Visite d’Etat en Suisse du président polonais Bronislaw Komorowski,
<https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=46212> (24.11.2016).
2
F. vo n Er lac h , Die Kriegsführung Der polen Im Jahr 1863 Nach Eigenen Beobachtungen, Darmstadt & Leipzig 1866. Reprints from the collection of the University of Michigan Library, Mlibrary <http://www.lib.umich.edu> (24.11.2016).
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and morally strong, with robust and rustic armaments, was able to resist against
powerful armies. Based on his Polish experience, von Erlach subsequently developed his vision of a “small war” or “Kleinkrieg” in his work published in
1867: Die Freiheitskriege kleiner Völker gegen große Heere (Liberation wars
of small peoples against large armies). His books were a great success.
Swiss military concept
This takes us to the core of a Swiss military concept, which was, however,
quite rapidly abandoned due to the development of the military art and new
dimensions taken by modern wars, namely at the time of the Prussian victory
over Austria at Sadowa in 1866, and over France in 1870-71, with a combination of various elements such as firepower, shock and engagement, manoeuvre
and uncertainty3.
As far as the military strategy and “military thinking” is concerned, we
know the famous figures of Clausewitz in Prussia, or Chevalier de Folard and
Comte de Guibert in France. In France and in Switzerland, the school of
thought illustrated by Antoine-Henri de Jomini was celebrated for a long time,
and often those two giants of the military art – Jomini and Clausewitz – were
compared and contrasted with each other.
However, it is good to remember today that Jomini was a citizen of the
Vaud and a Swiss officer. Being a theoretician of military strategy, being part
of the General Staff of Napoleon and then that of Tsar Alexander I, he well
deserves his nickname of “Devin de Napoléon”.
This proves that is a real “military thinking ” in Switzerland. This specific
Swiss concept had been developing since the Middle Ages. It evolved, taking
into account the geography and history of the swiss cantons, sovereign states
that had their own armed forces, and, from the beginning of modern Switzerland in 1848 and in particular from 1874, taking into account the Swiss political
culture founded on federalism, direct democracy and the search for consensus,
the very specific concept that some call “the Swiss compromise”4.
Brief review of Switzerland’s military history – 1291 until 1798
In order to understand the current foundations of Swiss security policy and
the organisation of its military forces, it is first necessary to know a bit more
about Switzerland's military history.
It is often an unknown fact abroad that, in its history, Switzerland has experienced several wars between the Confederates on political or religious
3

J . J . La n g e nd o r f, C h. B ü hl ma n, A. V u ite l , Le feu de la plume hommage à Daniel
Reichel, Bière 2010, p. 82.
4
See: P . Stre it , La pensée militaire suisse de 1800 à nos jours, Centre d'Histoire et de
prospective militaires, Actes du symposium 2012, Pully 2013, pp. 19-25.
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grounds, as well as a short civil war (25 days) between the seven Catholic conservative cantons and the majority liberal cantonal governments – the Sonderbund – in 1847. Since the beginning of their common history in 1291, the Swiss
cantons established what can nowadays be called a military organisation in the
form of cantonal militias. In fact, until the French invasion in 1798 and the collapse of the old Confederation, there were no centralised armed forces. The first
“Swiss military law” dates back to 1393. It was called “Convenant de Sempach” at the time when the Confederation was composed of eight former cantons. In order to discuss issues of general interest concerning all the cantons,
Diets - assemblies were established and held in various places, to which each
canton delegated its deputies. When there was a threat of war, the cantons proceeded to perform the necessary military preparations and army service was
compulsory for all men of an age capable of carrying a weapon. This system
lasted until 1798 when the old Confederation of 13 cantons collapsed following
the invasion by the armies of the French Republic5.
Swiss neutrality
It was in 1674 that the assembled “Federal Diet” proclaimed, for the first
time in the history of the Swiss people, neutrality as a principle of the state
government at the time of the war between France and the Netherlands6.
Since the military defeat of the Swiss by the king of France François I at the
battle of Marignan in Italy (1515), which represented a halt to the external conquests of the Swiss cantons, as well as the consequences of the Thirty Years’
War, the Swiss tendency to avoid any conflict with other powers was reinforced.
This attitude was dictated by political pragmatism, given that the Swiss Confederation was an alliance requiring permanent care due to the diversity of the cantons. Let us skip forward a few centuries in order to examine Switzerland’s situation during the wars that followed the French Revolution. After the collapse of
the old Confederation in 1798, Switzerland's territory was the battlefield of Europe, with the armies of France, Austria and Russia clashing there in 1799.
After a period of both internal and external upheaval, which ended after Napoleon’s defeat, diplomats throughout Europe gathered in Vienna and decided that
Switzerland’s neutrality was in Europe’s interest. On 20 November 1815, the great
powers declared that Switzerland’s neutrality and inviolability, as well as its independence from any external influence, was in the true interest of all of Europe7.
Since that era, the principle of neutrality was confirmed on numerous occasions on the international arena. The reconstituted and enlarged Confedera5

See: J . J . La n ge nd o r f , C h. B ü h l ma n n, A. V ui te l, op. cit.
T . Mais s e n, La neutralité suisse n'est pas née à Marignan, Tribune de Genève, Genève,
16th June 2015; Ch. V ui lle u mi er , l'histoire suisse en guerre, l'HEBDO, blog, Ringier,
Lausanne, 16th April 2015.
7
C. E . B la c k e t a l ., Neutralization and World Politics, Princeton 1968, p. XI.
6
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tion adopted a new military organisation in 1817 by which all the cantons had
to abide. The federal General Staff was established. This system showed its
limits at the time of covering the borders during the Franco-Prussian war of
1870-71. These experiences brought to light the defects of the Swiss military
system, which led to the amendment of the Constitution in 1874, and to the
establishment of a real federal army in the form of cantonal contingents, which,
once gathered, formed the Federal Army under the command of a general appointed by the Federal Government in the case of great danger and general mobilisation. From that time on, all military training was assigned to the Confederation and a structure was created, composed of the “Elite” (age classes from
20 to 32), the “Landwehr” (age classes from 33 to 44). It was decided to build
massive fortifications in the Alps. In 1907, a new organisation was adopted,
and the “Landsturm” (age classes from 41 to 48) was established in addition to
the Elite and the Landwehr. New improvements were implemented between
1924 and 19388.
1914-1918
During the general mobilisation at the beginning of the First World War,
nearly 250,000 men and 400 artillery cannons were mobilised and deployed
within three days. During the war, Switzerland was capable of ensuring that its
armed neutrality was respected. In this context, as far as humanitarian issues are
concerned, we have to recall today the important humanitarian and logistical
operation conducted by the Red Cross, which ensured the repatriation of injured
soldiers by sanitary trains with special equipment. The year 1914 was also the
start of a period of high tension between the French-speaking and the Germanspeaking parts of Switzerland9.
After the war, in the mid-1930s, important changes were made in order to
enhance the efficiency of the Swiss army, as the political situation in Europe
suggested that a new conflict was about to break out10.
1939-1945
On 28 August 1939, the Federal Council (the Swiss government) mobilised
its border troops and then, on 2 September, a general mobilisation took place.
8

See: Centre d'Histoire et de Prospective militaire: La pensée militaire suisse de 1800 à nos
jours, Actes du Symposium 2012, Pully 2013; M. F eld ma n n , H. G. W irz , Histoire
militaire de la Suisse - publié sur l'ordre du chef de l'Etat-major général, le colonel commandant de corps Sprecher von Bernegg, Berne 1921.
9
See: R. W eb er , Vue d'ensemble de l'Histoire militaire suisse, Commissariat central des
guerres, Berne 1925.
10
See: International Commission of Military History, Insurgency and Counterinsurgency –
irregular Warfare from 1800 to the present, XXXVI International Congress of Military
History Amsterdam, 29 August- 3 September 2010, Hague 2011.
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After the defeat of France in June 1940, Switzerland found itself strategically in
a very difficult situation. Already on 19 June, German troops were in Lyon, and
the French and Polish forces still holding the French Jura and the Doubs were
facing the risk of being surrounded by Guderian’s panzer units that were descending along the Swiss border. On 19 June, the 45th Army Corps of General
Daille, which included the Polish 2nd Rifle Division under the command of
General Bronislaw Prugar-Ketling (2. Dywizja Strzelców Pieszych), requested
to be interned in Switzerland. When the war began in 1939, Switzerland mobilized 430'000 soldiers out and 200'000 men of the Complementary Service of a
population of 4.2 million. In order to reinforce the fighting troops, General
Henri Guisan, the chief of the army, ordered the establishment of local defence
units in every town and village. Thus, age classes released from service but
composed of good shooters formed Local Guards in 2,835 communities of the
country. In addition, 18,000 women joined the Complementary Women’s Corp
(Service complémentaire Féminin - SCF)11.
After June 1940, The Swiss commander in chief, General Henri Guisan
adopted a new strategy of defence called The Reduit national. The army had to
take new positions within the heavy fortified redoubt fortress of the Swiss Alps
in July 1940 to resistant defend the independence in all cases. The «Reduit national» lasted until autumn 194412.
After 1945
After the Second World War, in the climate of the Cold War that was taking
over Europe, Geneva’s international vocation was reinforced and the city became
the host for the European headquarters of the United Nations. Since that time,
Geneva, the strong arm of Switzerland’s foreign policy, has established itself as
one of the main centres of international politics where multilateral diplomacy is
practised all the time. At the time when numerous conflicts, including that in
Korea, on the Indian sub-continent as well as in Africa, set the world ablaze, the
International Committee of the Red Cross (ICRC) made the spirit of Geneva radiate all around. At that time also, CERN was established in Geneva, following
the ratification of the convention by 12 European states on 29 September 195413.
11

Historisches Lexikon der Schweiz, <http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F8685.php>
(24.11.2016); Evolution de la population suisse, des taux démographiques et de la répartition par âges aux XXe et XXIe s., <https://clio-texte.clionautes.org/Evolution-de-lapopulation-suisse.html> (24.11.2016).
12
S.P. Halbrook, La Suisse face aux Nazis, Bière 2011, pp.166-190; Historisches Lexikon
der Schweiz, <http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F17340.php> (24.11.2016); Ibidem,
<http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F8927.php> (24.11.2016); H. G ui sa n , Rapport du
Général Guisan à l'Assemblée fédérale sur le service actif 1939-1945, Lausanne 1946.
13
La Genève internationale en faits et chiffres,
<https://www.eda.admin.ch/missions/mission-onu-geneve/fr/home/geneveinternational/faits-et-chiffres.html> (24.11.2016).
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Swiss concept of defence in the post-war era
In 1980s, the Federal Council (Switzerland’s collegial government) declared: Switzerland does not have an army... It is an army. Just this sentence
symbolises what national defence represents for Switzerland and the Swiss
people. Switzerland has just one desire: to defend its territorial integrity and its
inhabitants in any situation whatsoever, in compliance with the neutrality policy that has characterised its action for centuries. Switzerland does not have any
hegemonic ambitions, does not belong to any military alliance and does not
have any colonial track record.
Fortunately, Switzerland came out of the war unscathed. Based on the experiences gained during the period of mobilisation between 1939 and 1945, the
military organisation was improved, which led to the following changes within
the military organisation in 1961 called Army 61 , replaced by a new concept in
1995, which took into account the changed nature of threats at the end of the
Cold War. A new adaptation and important reforms of the armed forces took
place in 2004 with the implementation of the « ARMY XXI » project. The army personnel was set at 220,000 men, and the length of service for soldiers was
reduced from 300 to 260 days for all men declared fit for service and aged between 18 and 35. The defence budget was then set at CHF 4.3 billion14.
The features specific to Switzerland are:
 geographical setting;
 global interconnectness;
 several languages;
 federalism;
 direct democracy, collective government;
 militia system;
 no military attack since 1798;
 no colonial past;
 neutrality, not member of EU or NATO.
Switzerland today
Switzerland is a country with ca. 8,33 millions inhabitants (foreign population 24,6%15):
14

See: R. Sc h wo k, Politique extérieure de la Suisse après la Guerre froide, Lausanne
2012; F. W alt er , Histoire de la Suisse – certitudes et incertitudes du temps présent de
1930 à nos jours, tome 5, Neuchâtel 2010.
15
Switzerland’s population 2015, Federal Statistical Office, p. 6,
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/population.assetdetail.1401565.html>
(24.11.2016).
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 from the geographical point of view, 41'285 km2.
 structure: One Confederation, 26 cantons, 2551 Municipalities.
The Federal Palace (Bundeshaus, Palais fédéral, Palazzo federale, Chasa
federala) is the name of the building in Bern in which the Swiss government
(Federal Council) and the Swiss Federal Assembly (Parliament) are housed.
Switzerland is a country of linguistic and religious diversity:
 four languages: German 63,7%, French 20,4%, Italian 6,5%, Romansh
0,4% Others 9%;
 religions : Roman Catholics 41,8%, Protestants, 35,3%, Muslims 4,3%,
Orthodox 1,8% Other Christians 0,4% Hinduists 0,4%, Buddhists 0,3%,
Jews 0,2%, others 0,1% atheists 11,1%, without indications 4,3%.
The most important cities of Switzerland are:
 Zurich: ca 373’000 inhabitants;
 Geneva: ca 200'000;
 Basle: ca. 167’000;
 Lausanne: ca 130’000;
 Bern: ca 125’000;
 Lausanne: ca 130’000.
Direct Democracy
The people have „the last word“ with the system of direct democracy. On
Federal level, the instruments of direct democracy are the Mandatory Referendum, the Optional Legislative Referendum and the Popular Initiative 16.
Principle of Subsidiary
Every task shall be accomplished at the lowest possible level. Rather each
new competence that is not mentioned in the constitution automatically falls
within cantonal jurisdiction17.
Table 1. Main distribution of policy areas provided by the Federal Constitution
Cantons
Culture
Education

Monetary Policy

Language

Areas of
responsibility

Confederation
External Policy
Army

16

Municipalities
Local Service Delivery
Building and upkeep of local
roads
Gas, electricity and water supply

See: W . Li nd er , A. Va tt er , G. Lu tz, C h. B o ll i ge r, S. Mo ec kl i , Demokracja
bezpośrednia. Szwajcarska demokracja modelem dla XXI wieku?, Warszawa 2011.
17
Switzerland’s Political System, Direct Democracy, <http://www.democracybuilding.info/switzerlands-political-system.html> (24.11.2016).
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National sovereignty
Social security
Environment
Energy

Religion

Waste removal services

Health
Police
Social Service

Local and land use planning
Election of teachers
Building of schools

Infrastructures
Source: A. Ko ller, D. Thürer, B. Dafflon, B. Ehrenzeller, T. P fisterer,
B. Wald mann, Principles of Federalism, Guidelines for Good Federal Practices – a
Swiss contribution, Zürich/St. Gallen 2012.

The Swiss Armed Forces
Mission-defence, support for civilian authorities, military peace support.
Force development 100,000. Enhanced training, modern and complete equipment, higher readiness, regional roots.
The Swiss Armed Forces operate on land, in the air, and in also on our
lakes (international waters).
Military service is obligation for all young Swiss citizens who are conscripted when they reach the age of 20. Women may volunteer for any position. People who are unfit for military service serve within the civil protection
service.
The prime role of the Swiss Armed Forces is Home Defence. Switzerland
is not part of any multinational war-fighting structure, but individual Armed
Forces members do take part in international missions. Operating as a neutral
country, Switzerland's army does not take part in armed conflicts in other countries.
However, over the years, the Swiss army has been part of several peacekeeping missions around the world. The Swiss Army play for example a key
role as support unit with the Swiss Army Mission in Kosovo. Switzerland is
since 1953 part of the Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC) which
was created to monitor the armistice between North and South Korea. Switzerland joined the Partnership for Peace programme of NATO in 1996 and is a
member of the Euro-Atlantic Partnership Council since 199718.
Armed forces personnel strength in year 2015 – Militia and active: 128 962
(1083 Women), reserve personnel: 41 407.
Personal equipment: the structure of the Swiss militia system stipulates
that the soldiers keep their own personal equipment, including their personal
weapons, at home.
Actually the Landforces consists of:
18

NATO, Relations with Switzerland,
<http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52129.htm> (24.11.2016).
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 the brigades – most military personnel do their refresher courses here;
 the training units that provide basic training for every person liable to
military service, i.e. recruit and cadres schools. They are also in charge
of the professional staff;
 the territorial regions, are responsible for the cooperation with the
civilian authorities in the cantons and for the spatial coordination. Four
territorial regions link the Land Forces on a military and political base
with the cantons by coordinating territorial tasks inside of their sector
and are immediately responsible for the security of their regions,
depending only on the decisions of the Federal Government.
Development of the Army – Project DEVA 2016:
 strength: 100 000;
 reserve: 15%;
 budget CHF: 5 Billion;
 basic military duty for a soldier: Total duty : 245 days = basic training +
6 periods of 19 days = total 245 days, (actually 260)19.
The reserves are composed of citizens liable for military service who are
no longer obliged to carry out the training service. Reserve officers – within the
scope of troop training services, officers incorporated in the reserves can be
called on to perform services with their units20.
A few facts about military equipment of the Swiss armed forces:
 tanks and armoured vehicles: 380 LEOPARD 2A4 tanks (Panzer 87
WertErhaltung), M113 APC and Grenadier APC, Piranha AFV (total
number of 2000);
 artillery: 224 Armoured howitzers M 109 KAWEST;
 Swiss Airforce: the front-line air defence asset consists of F/A18 C/D
Hornets and F-5 Tiger. The F/A-18 pilots are full-time professional
military; the F-5 pilots are largely reservists. Other: Super Puma,
Cougar, PC-6 Turbo-Porter; drones ADS-9521.
Since 1989, there have been several attempts to curb military activity or
even abolish the armed forces altogether, but the last referendum held shortly

19

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport,
<http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/fr/home/themen/defence/wea/faq.html>
(24.11.2016).
20
Schweizer Armee,
<http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/fr/home/militaerdienst/dienstleistende/ee1.html>
(24.11.2016).
21
Schweizer Armee,
<http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/fr/home/documentation/zahlen/armee.html>
(24.11.2016).
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after the New-York terrorist attacks in 2001 was defeated by more than 77% of
the voters22.
Swiss Security Policy today
The cornerstones of the Swiss Security Policy are: the Federal Constitution, the Neutrality concept, the Cooperation and the Militia forces (general
conscription).
What is Security Policy about?
Security policy includes all measures taken by the Confederation, the cantons and the municipalities to prevent, repel and overcome threats or actions
motivated by criminal intent or power politics that may restrict the selfdetermination of Switzerland and its population or cause harm to them.
Switzerland’s security policy interests and goals
Swiss security policy is aimed at protecting Switzerland’s and its population’s freedom of action, independence and integrity as well as its essential
resources against direct and indirect threats and dangers while contributing to
stability and peace beyond our borders. The basic strategy of the security policy
consists in establishing efficient and effective interaction of the security policy
resources of Swiss Confederation, the cantons and the communes a Swiss security network and in cooperating with other states to prevent, ward off and overcome existing and emerging threats and dangers.
Security policy concern also cyber-aspects, illegal acquisition and manipulation of data, corruption of IT systems. The cyber-aspects exacerbate existing
risks are: spying by states, companies and individuals. Corruption of IT by
technologically advances states. Switzerland is an attractive target for espionage (economy, international organisations).
Another aspect concern terrorism and violent extremism. Switzerland is also
facing threats of political and religious motives driven by events abroad. Swiss
presence abroad is facing risks. Other aspects are the home grown terrorism, the
return of foreign fighters. Disasters and emergencies aspects are natural disasters,
storms, floods, avalanches, droughts, forest fires, earthquakes, pandemic, climate
changes which lead to more extreme weather events. The technical disasters
could be nuclear or chemical accidents, collapse of dams, tunnel fires.
What about an armed aggression?
Large consequences, low probability. Switzerland is geographically and
politically well located. (Lessons from Ukraine conflict). Nevertheless, it is
22

L’armée suisse à lépreuve des urnes, <http://www.swissinfo.ch/fre/dossiers/larm%C3%A9e-suisse-%C3%A0-l-%C3%A9preuve-des-urnes> (24.11.2016).
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important to consider the risk of proliferation of weapons of mass destruction
and delivery systems. Today, what constitutes armed attack is subject to change
(new weapons, new actors).
Other threats can concern the interruption of supply, the « third area » of
cyber effects in addition to espionage and crime. Interruption of supply can also
be caused by natural dangers, accidents and armed conflicts, stockpiling and
international arrangements and negative effects of shift of production facilities
to other countries.
The instruments of the Security Policy are:
 on Federal level :The foreign policy, the armed forces, civil protection
and intelligence services, the police, the economic policy and the
customs administration;
 on Cantons and Municipalities level: Fire brigades, Health services,
Utilities, Civil defence and police forces.
The Swiss Foreign policy instruments can be described as follow:
 civilian peace support;
 human right policy;
 international humanitarian law;
 arms control and disarmament;
 development cooperation;
 humanitarian assistance;
 policy of neutrality.
Conclusion
As the Swiss army is a so-called militia army, in other words, an army
composed of citizens with regular military training, a credible territorial defence warrants a certain number of conditions to be satisfied in order to be operational. The conditions are as follows: a constitutional and legal framework
requiring support from the civil society, financial means commensurate with
the pursued strategic goal (budget) , an engagement doctrine as well as a credible logistic infrastructure, efficient military organisation, both as regards the
recruitment and the training of troops and cadres, and finally, clearly defined
missions assigned to the armed forces by the political authorities. If those prerequisites were valid yesterday, they are even more so today. As far as the defence of the Swiss territory is concerned, a so-called militia-based army cannot
be improvised. It is the result of a long process of maturation, with its foundations in the country’s history and in the past experiences on the one hand, and
in the analysis of the threat on the other hand, both building on the strong desire
for defence and on a prospective doctrine to be constantly reassessed.
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THE ROLE OF PATRIOTIC GUARDS WITHIN
NATIONAL DEFENCE OF ROMANIA (1968-1989)
Summary:
History of Romania shows many examples of using popular armed formations to support fulfilling of national aims, but we can really discuss about
such coherent structures, based on military doctrinal and scientific principles,
only starting August 1968, when the communist authorities decided to set up
the Patriotic Guards (PGs), under de direct command of the Central Committee of the Romanian Communist Party (CC/RCP).
This study is aimed at analyzing the evolution of PGs, their command and
control system, organization and functioning, the war fighting principles of
employment, training and equipping with combat means. The entire analysis
was correlated with the national military doctrine of that time and took into
consideration the ideological character of such construction.
The invasion of Czechoslovakia in 1968 was the trigger that generated the
establishment of the Romanian PGs as armed combat units of working people
in towns and villages, part of the combat forces of the national defence system,
aimed at strengthening homeland defence capability. PGs consisted of the Romanian citizens, men and women, organized on territorial and work place principles. Their missions have also developed over time, based on the development
of principles for the use of forces in the war of the entire nation, the core concept of the national doctrine.
The entire activity of PGs was headed by the Central Command of PGs, a
structure under the CC/RCP and supported by the Ministry of the Armed Forces
and the Ministry of Interior Affaires, according to the ruling political bodies’
directives.
Keywords:
Patriotic Guards, the war of the entire nation, the ideological character
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Introduction
This paper is a part of a larger study that analyzes how the Romanians used
along the time different armed formations, other than the regular army, in support of the national defence or in defence of social, political or national aims in
particular historical period.
Due to publishing constraints, the paper is limited only to the creation, organization and functioning of patriotic guards from their inception in 1968 until
1989. The events of December 1989 constitutes, in fact, the moment when they
went the stage of decay, disappeared as an element of combat forces in the national defence system.
Formation of the Patriotic Guards in 1968
– the geopolitical context that generated it
In 1968 geopolitics of the Eastern Bloc was marked by two major events
one triggering the other: Prague Spring and, the invasion of the Czechoslovak
Socialist Republic. On August 18, the decision to use military force in order to
enforce the measures established by Moscow and to return Czechoslovak authorities on the right road of the socialist construction, was taken1.
Romanian political leaders, although they did not agree with many of
the current developments in the Czechoslovakia, consistently opposed intervention in the internal affairs, advocating the legal right to solve their internal problems. This position shows a division within the block of Eastern European
states: on the one hand the what we may call a hard core led by Soviet Union,
on the other hand Yugoslavia, under Josef Broz Tito leadership, Czechoslovakia following the Prague spring and, recently, Romania because of its position on the subject. Romania's inclusion in the group of "disobedient" was not
only due to the Czechoslovakian problem, but also the result of a policy imposed by Ceausescu that tried to avoid the existence of a central leader of the
communist movement who have decision-making authority over all other
communist governments, dismissing the idea that, within CMEA, Romania is to
be divided into three economic regions led by a supranational body (of course
steered by the Soviets)2 and, especially, rejected the Soviet model as a unique
model.3
The invasion of Czechoslovakia, had taken somewhat by surprise leaders
in Bucharest, on the one hand because Ceausescu had not been invited to attend
the conference on 18th August and, on the other hand, because Romanian communist authorities did not conceive (yet) that the Warsaw Pact could militarily
1

Conference transcript of representatives of communist parties, 18.08.1968, Moscow [in:]
M. Re te ga n, 1968 din primăvară până în toamnă, București,1998, pp. 250-77.
2
So called Valev Plan of 1964.
3
M. Ret e ga n, op. cit., pp. 220-30.
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act against one of its member state instead of defending it as envisaged by the
treaty.
Even so, the reaction of the Romanian authorities, was prompt and extremely critical. First, they discussed the situation in the CC of RCP in the
morning of August 21st, when they took a decision of principle regarding the
existing events, the most important being the condemnation of the invasion, the
need to defend the homeland in all circumstances and against anyone and, creating the Patriotic Guards (PGs) as popular defence formations of working people in towns and villages4.
On the same day, during a mass rally held in Bucharest, Ceausescu announced decisions, in an equally harsh criticism and motivating speech, what –
for some time – attracted an important popular trust, the nation being by excellence dominated by anti-Soviet feelings, as well as the sympathy of Western
governments: We have decided that from today, let's constitute patriotic armed
guards, made up of workers, peasants and intellectuals, defenders of our socialist homeland. We want our people to have its armed units to defend the revolutionary gains, to ensure their peaceful work, independence and socialist
homeland security. (…) The entire Romanian people will not allow anyone to
violate the territory of our country. (...) Rest assured comrades, rest assured
Romanian citizens that we will never betray our motherland, we will not betray
the interests of our people...5.
Meanwhile, Ministry of Defence (MoD) had taken measures to address the
situation, ordering: cessation of leaving of garrisons by military units; ensuring
continuity of management by commanders; recalling from holidays commanders at battalion level upwards; cancellation of holidays, permissions and consent; recall to barracks the personnel contributing to agricultural or industrial
works; ceasing deployment of units to the USSR to execute planned fire drills;6
strengthening defence of aerodromes and keeping air defence troops in full
combat readiness; organizing defence of civil airports; banning overflight over
the Romanian territory, except for commercial flights; cease sending military
personnel abroad; shift military radio networks on permanent working status7.
However, a problem still arises: was Romania really threatened at that
time? If we consider what followed in fact, it appears that the answer is – no,
but if we consider other aspects, it is clear that Romania was a potential victim.

4

Transcript of Executive Committee held in the morning of 21 st August 1968 [in:] M. Re te ga n, op. cit., pp. 277-95.
5
N. Ce a uş es c u , România pe drumul desăvârșirii construcției socialiste, București 1969,
pp. 416-17.
6
Large units of land tactical and operative-tactical missiles and middle and long range airdefence missiles.
7
Minister of Defence’s Order, no. OK 00355/21 August 1968[ in:] M. Re te ga n, op. cit.,
p. 211.
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Primarily, due to the position of some socialist’ leadership that approved
Moscow's intention to interfere in the internal affairs of other socialist states,
including by the use of armed force.
Secondly, because at the Romania’s borders, much closer than normally,
were important forces of the states participating in the invasion of Czechoslovakia (about 20 divisions) which conducted actions of diversion and intimidation, such as the reconnaissance on the main access routes to Romania, simulation of preparing military actions or reconnaissance of crossing points and river-crossing exercises.
Thirdly, recent researches of some contemporary analysts or historians, as
Larry Watts, demonstrating unequivocally that an invasion of Romania was
envisaged should be taken into account. Most likely, only uncomfortable international position of the USSR, reactions of the international community, involvement, even if limited, of Western diplomacy and also the support of China, the only state which Romania asked for direct support, have avoided this
action8.
Such opinions are also confirmed by CIA daily briefings to the U.S. President, made public in recent years. This, in a first reaction, caused that: During a
recent talk with Ambassador Davis, Foreign Minister Manescu said “danger is
not entirely over”, but his remarks and manner suggested a calmer view of the
situation. Manescu stressed that Romania’s leaders considered President Johnson’s 30th August statement as having a “cooling effect” on a dangerous trend.
(…) Romania and Yugoslavia, however, apparently has not reduced the alert
status of their armed forces9.
Later on, it shows that Both Romania and Yugoslavia will remain apprehensive about Soviet intentions for some time, especially in view of Soviet assertions of the right to intervene in socialist countries. The Soviet probably do
not now contemplate any direct military actions against Romania, although
other means of pressure can be expected…10 and, that Soviet pressure on Romania and hostility toward Yugoslavia seems likely to continue for some time to
come. Pressure on Romania perhaps includes hints of military moves and additional demands regarding Warsaw Pact manoeuvres on Romanian soil, and
will probably continue at list so long Bucharest insists on [its] behaviour in an
independent, and at times, unfriendly fashion11.

8

L. W a tt s, Ferește-mă, Doamne, de prieteni. Războiul clandestin al Blocului Sovietic cu
România, București 2011, pp. 302-410.
9
CIA – The President’s Daily Briefing, Washington 1968, p. 3.
<https://www.cia.gov/library/ readingroom/ docs/DOC_0000261303.pdf> (13.10.2016).
10
CIA – National Intelligence Estimate, No. 12-68, Eastern Europe and the USSR in the
Aftermath of the Invasion of Czechoslovakia, Washington 1968, p.1,
<https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/ DOC_ 0005976347.pdf> (13.10.2016).
11
Ibidem, p. 3.
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Fourthly, and very credibly intervene information from Public Archives
Office of The United Kingdom which revealed, in 2000, that in September
1968 the British and Dutch intelligence had managed to find out details of the
plan to invade Romania. According to this plan, Warsaw Pact troops led by
Soviets were to invade Romania on November 22nd, at 4.00 a.m. British Foreign Secretary, Michael Stewart, transmitted to Bucharest on November 21st a
telex: We have analyzed the latest information and came to the conclusion that
the Russians are preparing in the shortest time possible military action against
Romania. Total number of invasion troops would rise to 150,000 troops12.
In conclusion, the establishment of PGs had an objective determination,
generated by totalitarian behaviour of the Soviets, supported by a part of "fraternal states", the real situation near country’s borders at the time, the relative
expectation of Western states that found largely the invasion of Czechoslovakia
as an internal problem of the Warsaw Pact, the inaction of the UN and the conclusion unanimously accepted by the national political leadership that, in a scenario similar to Czechoslovakia, only the armed forces and the nation itself may
oppose a possible aggression.
The legal basis of the Patriotic Guards and mutations produced
into national defence
Although political decision on establishing PGs was taken earlier, not even
the first formations marched in the parade dedicated to the day of 23 rd August,
the National Holiday, the establishment de iure was made only on September
5th13. The decree arranged: establishment of PGs; composition; organizing
principles (territorial and workplace); subordination (direct leadership of the
CC of RCP); command and control structures.
The explanations and clarifications regarding the establishment, composition and tasks of PGs had been made with the advent of Law No. 14/1972, on
the organization of National Defence, but also deepened more the party’s authority over thereof. The first category mentions, among other things, indication
of the core tasks (the joint participation with the armed forces to defend the
nation) and established the age of combatants (men up to 60 years and women
up to 55), and the second category incorporated stricter and more obvious provisions than before on the direct leadership of the party to PGs 14. Fortunately,
12

I. Co j a, 22 noiembrie 1968 – o zi care n-a mai intrat în istorie!, IonCoja.ro,
20.05.2014, <http://ioncoja.ro/22-noiembrie-1968-o-zi-care-n-a-mai-intrat-in-istorie/>
(24.10.2016).
13
Buletinul Oficial nr. 116, Decretul Consiliului de Stat al RSR nr.765, privind constituirea, organizarea și funcționarea gărzilor patriotice, Editura Buletinul Oficial al RSR
București, 1968.
14
Monitorul Oficial nr. 160. Legea nr.14/1972, privind organizarea apărării naționale a
RSR, Editura Monitorul Oficial al RSR, București, 1972.
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the law identified also the need for concentration of effort and, the Article 106
provides that In wartime situations, when large units or units of the armed
forces perform warfare actions on the territory where patriotic guards act, PGs
subordinate to the commander of military unit15.
The period following the invasion of Czechoslovakia was not only one of
turmoil on the country's immediate fate, but also a good opportunity to analyze
the way in which Romania was ready to respond to an external aggression. If
before answer to the question was relatively simple, since that time the answer
was more complex: without minimizing the role of the Warsaw Pact, political
leadership began to consider unilateral defence of the homeland, a conclusion
that dominated national defence policy to the fall of communism in 1989. The
analysis has produced results that have shaken the political leaders. Ceausescu
realized that the results of the analysis of the national response system in actions like those in Czechoslovakia request urgent corrective actions to be followed. The main identified shortcomings concerned: efficiency of the Defence
Council16; insufficient number of military units; arrangement of various deposits17; lack of reserves for long-term support; dependence on Soviet armament18;
deficiencies in preparing the population, territory and economy for defence19;
the absence of a national defence doctrines.
In this context, a new national military doctrine was formed, centred
around the concepts of homeland defence capability and the war of the entire
nation and, starting from the main principle that Romania does not seek and
will not seek aggressive goals against any state and that the Romanian people
will always fight only to defend its independence and sovereignty, territorial
integrity of their country against any attempt of domination and oppression20.
15

Ibidem.
The problem was regulated by Legea nr.5, privind organizarea și funcționarea Consiliului Apărării al RSR, Buletinul Oficial nr. 32 /1969.
17
Since September 1969 the 81st Mechanized and 57th Tanks Divisions were established,
some deposits located on exposed directions were redeployed and, new deposits were set up
in remote areas.
18
It was taken the decision to found defence industry sector. In the next 10 years, dependence on imports from the Soviet Union significantly reduced; basically, except for fighters,
radars, land and anti-aircraft missiles, Romania was producing the full range of weapons
and military equipment needed. Moreover, it created huge export availabilities.
See also: V. Ro ş ul e sc u, România – Industria de armament în epoca Ceaușescu, VladimirRosulescu-istorie.blogspot.ro, 21.05.2013 <http://vladimirrosulescuistorie.blogspot.ro/2013/05/romania-industria-de-armament-in-epoca.html> (21.10.2016)
and A. Gr u maz , Mărirea și decăderea industriei românești de apărare, Adevarul.ro,
05.09.2014, <http://adevarul.ro/international/foreign-policy/marirea-decaderea-industrieiromanesti-aparare-1_540835b70d133766a8d99def/index.html> (21.10.2016).
19
All these areas were regulated by decrees of the Council of State, which became laws
adopted by the Grand National Assembly.
20
M. Ars iȋ n te sc u, V. D ea co n u et al., Coordonate ale doctrinei militare românești,
București 1986, p. 85.
16
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Unquestionably, the resulting doctrine had a strong bias based on the ideology of the RCP: The only leaders of our armed forces are the party, government and national supreme command. Only they can give orders to our army
and only those orders can be executed in the Socialist Republic of Romania21.
Leaving these issues and analyzing doctrine only from a scientific perspective,
we find theses and concepts very well grounded, some valid even today.
The new national military doctrine defined concepts as: Defence of the
country; Defence capability; The war of the entire nation; Preparing the population for defence; Preparing national economy for defence; Preparing the territory for defence; Cities of work, struggle and defence; National defence system;
Combat forces; Civil defence/protection; Territorial defence. Simple overview
of the concepts shows national military doctrine's emphasis on the effort of all
people/nation to the defence, the national character of the defence, selfmanagement and self-sufficiency in territorial defence and the role of popular
armed formations in the overall effort. All those concepts were also implemented through particular laws.
The composition and principles of organization of the Patriotic Guards
PGs were set so as to include Romanian citizens, who were not included in
the work of mobilization of the armed forces, having an important role to
strengthen the defence capacity of the homeland. PGs were formed by counties
(and capital Bucharest), municipalities, enterprises and institutions. The principles for establishing were the territorial and working place respectively. Territorial principle was applied primarily to the formation of large units (battalions
and larger) or to combat support (CS) and combat support services subunits
(CSS)22.
From an organizational perspective, the basic principle was the ternary, each
unit or subunit is composed of three subunits immediately below. In peacetime,
the guards were set up on rifles units, CS and CSS subunits. Formations at battalion or an independent company level were the basic structures. Given the peculiarities of the relief of the country, subunits were organized, equipped and trained
in relation to them – the existing rifles battalions and independent companies
specialized in mountainous, river, coastal defence or defence in permanent fortifications and simple companies of gunmen. In combat, battalions and companies
could receive as reinforcement CS and CSS subunits from PGs, or even from the
armed forces when worked with them23 (Fig. 1 and 2).
21

N. Cea u şe sc u , op. cit., vol.4, 1970, p. 601.
CC of RCP, Patriotic Guards’ Staff, Gărzile patriotice și Formațiunile de pregătire a
tineretului pentru apărarea patriei – Rolul și misiunile lor, nr.1577/23.09.1981, Biblioteca
UNAp "Carol I", cod B_M25, pp. 10-11.
23
CC of RCP, Patriotic Guards’ Staff, G.P.-2, Regulamentul de luptă al gărzilor patriotice,
art.15-25, Tipografia militară București, 1981.
22
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Fig. 1. Rifles Company organization chart

Fig. 2. The Rifles Battalion organization chart

PGs groups and brigades were constituted only at war time by the decision
of the local defence council. To create a group, a minimum of 2-3 battalions
were needed, as well as a number of companies and CS and CSS subunits and
the possibility of creating, locally, a headquarter. The PGs Brigade and Group
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were considered joint task force units, which could perform similar missions
and had similar capabilities as a motorized rifle regiment (Fig. 3 and 4).
Fig. 3. PGs Brigade set up at municipal/town level into a mountainous area

Fig. 4. PGs Group into a coastal zone
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The role and purpose of the Patriotic Guards, principles of use
in combat and missions24
The role of PGs was determined by the position they have (in peacetime, in
special circumstances, at war for defending the homeland), where they are (into
warfare area, behind it, into the territory occupied by the aggressor), under
whose command they act (military units or local councils of defence) and possibilities to ensure and support their actions in combat.
A first objective was fulfilment of combat missions with the armed forces,
particularly for preparing of defence for firmly maintaining localities, industrial
platforms and important objectives, turning them into cities for work, fighting
and defence. Second task involved, participation in activities organized by o
MoI’s units in order to protect state security, ensure public order, defend socialist and personal property, prevent and detect crime, defend special objectives of
extreme importance, capture or destroy terrorist elements, protect security of
land and rail traffic running special transports. Third objective came down to
supporting border guards to ensure the security of the state borders. Fourth task
regarded participation in activities carried out by fire-fighters and civil defence
formations to protect people. Finally, PGs were intended to fulfil tasks as set by
the local defence council, together with other defence parties, if on their territory no military units acted.
Even if PGs included a large number of fighters, competing in this respect
with the armed forces, organizational structure, equipment, level of military
training, reduced mobility and, even fighters’ age have pushed developing a set
of principles for use to customize their use in armed struggle.
Thus, a first principle was the PGs’ use in localities, on the industrial platforms or in close proximity to them, according to their possibilities. Secondly,
they were expected to be used behind natural barriers, in inaccessible or hard
accessible land, and in areas where the enemy cannot act in mass with armoured vehicles. The third principle stipulated the need for subordinating to the
military units operating in the area. Fourth, regardless of the mode of action,
independent or subordinate military units, it was expected that PGs should be
strengthened with CS subunits from military units and supported by artillery
fire, aviation’s strikes, and support of echelons’ reserves which they are subordinate. Last but not least, the principle of supply stipulated that PGs were primarily supplying necessary materials from sources made available by the local
defence council. After having used opportunities locally, PGs subordinate military units could receive supplies, on demand, from military campaign deposits.
In all cases, however, munitions and materials with military specific were provided from territorial or campaign military sources.
24

For this chapter, we used as biography: Ref. 23, Chap. VI-IX; Ref. 22, pp. 14-24 and C.
So are et al., Tipologia conflictelor armate contemporane, București 1988, pp. 215-31.
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The PGs’ missions were established according to PGs’ role and purposes
listed above. During the states of emergency and mobilization, while raising
their capacity for action, PGs perform missions to support regular armed forces
and MoI units. In the war of the entire nation, PGs were employed during operations within their disposition to act subordinate military units to fulfil a wide
range of missions, both in the fight of defensive and offensive combat.
Particular attention was paid by PGs, both in defence and on offensive actions, to harassment defined as warfare all embodied in a multitude of short
shots, executed by fire and repeated attacks, against enemy’s stationary or
moving troops and objects and his administrative apparatus with the purpose of
producing losses in personnel and military equipment, to create a permanent
state of anxiety and uncertainty to weaken morale and will to fight 25. To
achieve this purpose, PGs used a variety of forms, methods and procedures.
Command and control of the Patriotic Guards
The leadership of the PGs and its associated command and control system
is probably the most exciting area of analysis. We affirm this because the leadership of guards met two defining trends for the Romanian society of the time.
On the one hand, it tended to ideological communism in light of the fact that
the RCP is a "vital centre” of the entire society and directly drove all areas of
political, economic, social, cultural and other activities, involving national defence as well and, on the other hand, the military were tasked to support the
establishment, organization, equipment and training of the PGs in peacetime,
and command their use in warfare. Without necessarily be antagonistic, these
trends caused some friction in the relationship among party, military personnel
and the PGs. Perhaps therefore, leadership system of the PGs was quite complex, sometimes ambiguous from responsibilities’ perspective.
Management structures mentioned above were eminently political structures even if they had comprised members with military training, functions and
ranks (in general commanders of garrisons and heads of county military centres). Local defence councils were set, in turn, to act independently of the
armed forces. Thus, national laws stipulated that they are deliberative bodies
that operate in counties, municipality of Bucharest and its sectors, municipalities and cities having the responsibility to solve the problems of defence both in
peacetime and in wartime. Local defence councils are subordinate and responsible for against the superior councils and, locally against local party committee and to the board of popular councils. The local defence council is working
with the rights and duties of a commandment26.

25

G.P.-2, art.316.
Ibidem, art. 39. Usually, the secretary of party committee and of the president of local
People's Council (mayor) were one and the same person (NA).
26
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This combination of functions and responsibilities has created a C2 structure that we are trying to exemplify in the figures 5 and 6.
Fig. 5. PGs general C2 system

Fig. 6. C2 system at county level

Although one of the basic principles of using the PGs in combat clearly
stated that they are subordinated military units operating in the area, it does not
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occur automatically but through an operative task-team, temporary leadership
organs of the PGs formations and units subordinated to the military27.
It is to be mentioned that the leadership driving attributes and characteristics recognized and enforced in the armed forces were kept. Furthermore, the
procedural proximity was ensured by the presence of active (mostly) and reserve military personnel in the central and local staffs that would ensure pretty
full compatibility between the two systems of command and staff works.
Patriotic Guards training and equipment
Entire training process had also a strong ideological character. The main
document on which training based is The Directive of Supreme Commander on
Military Training, Political-Educational and Action of Patriotic Guards and
Youth Training for Homeland Defence Formations. This document covered
virtually all areas of activity, from management, training to equipping and, necessarily having a chapter on political-educational labour, appreciated by communist leaders as the basis for training and action in every area.
Training was achieved through military training and political-educational
preparation, the latter one was actually a continuation of the training required
by the communist party to all working places – political and ideological education. Military training included general military training, tactical instruction,
firing with individual weapons instruction and training for specialists and was
differentiated by category of subunits (rifles, CS and CSS).
For achievement of the training, regulations, methodical manuals and instructions were developed, inspired by those developed by the armed forces,
dealing with general and/or specialized issues. Also, the PGs enjoyed their own
training facilities, especially for fire instruction with individual weapons, within
specially designed shooting ranges and training areas around majority of urban
settlements and industrial sites. Where there were no such facilities, instruction
and shootings were organized into military garrisons’ training areas.
The Romanian Army had a key role in the military training of the PGs and
other defence formations. The configuration of Army’s support functions was
achieved by various forms and processes, such as: tactical exercises, field exercises and applications and command post exercises jointly organized; provision
of training facilities; collaboration in the development of regulations, manuals
and specific instructions, etc.
Exercised manoeuvres represented the peak of this collaboration, during
which the compatibility of the two systems of forces in terms of time, space and
missions could be really verified. As an overview of the PGs’ training I would
like to quote the Division General Alexandru Petricean28 , who once expressed
27

Ibidem, art. 45.
Division General (MG equivalent) was the deputy head of Defence Intelligence (19631970) and the deputy of the chief of Patriotic Guards Staff from CC of RCP (1970-1988).
28
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maybe a subjective one thought: we were doing training with almost all working people, but we had subordinated only those who could be mobilized at
working place. (…) We monthly perform one meeting of military training, with
all fighters of the Patriotic Guards. And the acting way of the Patriotic Guards
was well regarded by commanders of military units29.
Regardless of official assessments made public and the views of someone
that were part of PGs’ structures (understood to be subjective), an objective
analysis of PGs’ military training must conclude that 3-4 hours per month cannot ensure a high level of combat training as weather reports claimed. Equally,
we must recognize that higher forms of training – manoeuvres, tactical applications in the field with or without firing exercises and command post exercises –
contained a small number of the PGs’ staffs and a smaller number of the PGs’
fighters, in particular those who belonged to formations which constituted large
industrial platforms. All these aspects draw us to the conclusion that, despite
public propaganda, the PGs training for combat was lower than reported.
To discuss about the PGs equipment at the start of their history, we use
again the memory of General Petricean: In 1968 we started to equip the Patriotic Guards with Czechoslovak ZB rifles. (...) The weaponry found in equipment
lists was at the time of the Second World War. After that, we made a proposal
for a weapon that is specifically designed to the Patriotic Guards. (...) It entered into production and subsequently every year, with 50,000 to 100,000
pieces each year, we sustained formations of the Patriotic Guards – which were
set such that do not affect the plan for the mobilization of the army. Four million people were in the Patriotic Guards30. That was the reality at the time recounted above, but over time, especially after the emergence of the national
defence law of 1972, things changed for the better, in the sense that equipment
has been continuously improved.
The responsibility for ensuring weapons, ammunition, combat equipment
and other necessary materials to the PGs was for the MoD.
It must be stressed that some rules were formed at the basis of providing
guards with weapons and military equipment. The first rule was that guards are
to be equipped only with individual weapons. After 1970 this rule was abandoned. A second rule, which was maintained throughout the duration of the
guards referred to the fact that they receive armament which was no longer
used by the armed forces, or was a surplus for them after satisfying tasks including mobilization. A third rule was that the PGs’ subunits did not have own
transportation means, used in both peacetime and war, available vehicles were
provided by economic units or local councils that generated them. Another rule
29

A. P etr ice a n, interviewed by LTC (r) P . Op riş . Art-Emis.ro, 18.11.2011,
<http://www.art-emis.ro/jurnalistica/703-general-r-alexandru-petricean-memorii-inedite3.html> (24.09.2016).
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including those who were into mobilization tables of the armed forces.
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referred to storage of PGs’ weapons and ammunition: the PGs’ weapons and
ammunition in urban areas were kept in the storage of garrison or military units
of the MoD, or lack thereof MoI units.
Conclusions
Existence for over 20 years of the PGs, the analysis of their entire development, from incorporation to dissolution, allows us to draw a broad set of
conclusions, which are presenting in brief:
 The establishment of the PGs objectively determined and provoked by
the events in Czechoslovakia, external threats – expressed more directly
or in a veiled way – the autonomy trends of the national authorities and,
the existing signs that Romania could become, in its turn, an object of
intervention of the Warsaw Pact’s armed forces.
 As courageous and ambitious were the communist authorities in Bucharest, personally Ceausescu, the attitude adopted and the measures taken
in consequence would not be successful in the absence of three key factors:
- massive popular sympathy and support to the taken measures;
- the absence of Soviet troops on national territory;31
- external support, as result of Romanian diplomatic efforts.
 The PGs, the new national military doctrine and the setting up of the
defence sector within national industry were disincentives against any
armed aggression; it is enough to imagine the attacker position versus a
defender willing to fight with the whole population, trained and
equipped, at least declaratively, for this purpose; only in the years of
1980s patriotic guards totalled over 700,000 fighters.
 The organization and functioning of the PGs have replicated the armed
forces model. The proximity of the two systems was facilitated by the
presence of military personnel in the PGs’ staffs and of military commanders in local defence councils, as well as the fact that the PGs’
members satisfied military service (men) or followed military training
during college (women with higher education) or in training formations
of youth for homeland defence.
 RCP has entirely maintained the leadership of the PGs, which – on the
one hand – pointed to the lack of confidence of the communist leaders
on the regular armed forces and – on the other hand – has generated an
ambiguous C2 system in terms of responsibilities.
 Training and procurement processes meant a significant human and material effort relative to country’s possibilities and priorities. It had indis31

Soviet Troops withdrawn following the agreement signed by Romania and the USSR on
24 May 1958.
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putable results, but also important limitations. Despite the communist
propaganda at least two limitations should be considered:
- the precariousness of a training consisting of only one training
day per month, and, the lack of exercises and applications independently or in cooperation with the armed forces;
- the existence of a quite large quantity of obsolete armament and
equipment, much removed from the armed forces procurement
tables.
 The PGs’ evolution confirmed a principle of the masses sociology, that
the enthusiasm of the masses and their support for the rulers are strongly determined by the congruence of objectives, the social and economic
standard of living provided to the first and measures taken by leaders
for its improvement, with direct reference to Ceausescu:
- as long as Ceausescu promoted some freedoms seen as innovative
at the time and generated some measures that led to the modernization of society and raising living standards, support and sympathy of people were located at high level;
- once the forced industrialization, the political indoctrination policy, the obsessive promotion of the cult of personality, the severe
limitations of freedoms of movement and information, the imposition of real demands of sacrifice for the payment of foreign debt
and the constant deterioration of living standards took place, support and sympathy decreased to zero, even turned antagonistic before the events of December 1989.
 The existence of popular armed formations, raises a big question about
the appropriateness of their existence outside the strict control of the
regular armed forces. Romanian experience of December '89 presents
some important examples:
- the communist regime itself, intentionally or due to the lack of
confidence, intended to crush protests in the period from 16 th to
21st of December employing only unarmed formations;
- the distribution of weapons and ammunition to the PGs, that took
place after Ceausescu's departure, and their involvement in
fighting with existing or only imagined terrorists, did nothing but
contribute to the general chaos of those days and increased the
number of victims;
- the presence in the streets of thousands of the PGs’ members,
armed or not, devoid of a single command, along with ordinary
citizens, all subjected to an organized and targeted bombardment
of information, secured the exact necessary mass of manoeuvre in
order to run events following December 22nd to the direction desired by the organizers.
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Finally, as a personal opinion, I conclude that popular armed formations,
as Romanian Patriotic Guards were, could remain a viable option for the coming time, as long as they are constituted in order to strengthen territorial defence, are subject to the democratic constitutional control and subordinate
command of regular armed forces.
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Summary:
The fear of new ”hybrid warfare” in the south-eastern flank of NATO, provoked by the Russian Federation following the Ukrainian model, alongside whit
the circumstances offered by the existent frozen conflict in the neighbourhood
of Romania, with the evident process of Russian remilitarization in the Black
Sea area, opened a serious debate in Romania about the need of recreating,
training and endowing a National Reserve Force asked to manage the so-called
concept of Territorial Defence. The role of TD is to support and to enhance the
actions of the active defence forces through specific activities and to ensure a
timely and efficient operation in order to prevent and reduce the consequences
of an unexpected aggression over the country. The National Reserve Force will
be composed of the existent reserve and of a volunteer reserve, according to
new and drafted laws. Their missions will cover a broad scale of traditional
and new risks and threats, particularly those linked to the hybrid and nonkinetic war. Fixing the National Reserve Forces issue will not only enhance the
security of the country, but also will contribute to strengthening the southeastern flank of NATO.
Keywords:
territorial defence forces, the Romanian Army, the Romanian National Defence
System, the Romanian National Guard
Introduction
The annexation of Crimea and the Russian aggression in the Eastern
Ukraine triggered a debate among the analysts and the military experts from
Romania regarding the main directions of defence and security policy we must
follow. Very often, the concept of “hybrid warfare”, used by Russia lately, appears as a threat and a possible model for future conflicts in Russia's neighbourhood. If to this we add the existence of the frozen conflicts near Romania
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(including the Transnistria which is one of particular interest), the fast and sustained process of remilitarization in the Black Sea1, the resurgence of terrorism
and the worsening effects generated by the increasing flow of migration and
refugees from conflict areas such as Middle East and Africa to Europe, we
have, to some extent, a complete image of the need to adapt and expand the
possibilities to counteract the new threats.
Considering the fact that no country in the world, no matter how strong
and developed it is, can afford to maintain during peaceful time armed forces at
the same level of effectiveness and equipment as in case of armed conflict, especially with a more powerful enemy, there is a process of reassessment of the
role for each component of the national defence system and the design of the
most favourable system of forces and capabilities in Romania as well.
While joining NATO and in the view of the security context in the 1990s –
2000s, when the threat from the East had declined significantly, Romania, like
many other new members of the Alliance, gave up conscription and adopted a
smaller, more flexible and professional army, focused mainly on expeditionary
missions rather than classical defence ones.
At the same time, removing the conscript system was done without considering any replacement, which forces us today to face important problems regarding the establishment of a national and operational army reserve. Moreover, the economic trends and the changes in the political system after the collapse of communism and the economic crisis, have led to neglect the maintenance of war supplies. Also, the negative demographic trend and the substantial
number of Romanian citizens aged between 20 and 40 who have chosen to migrate, even for a short term, to Western European countries in search of jobs,
have created further difficulties in terms of ensuring a national trained reserve
steady and ready to meet the defence needs of the country.
Certainly, NATO and the EU are the main guarantees of Romania's security, but we know just as well that each Member State must be prepared to cope
with the initial shock, to be able to defend themselves until Allied Forces are
able to intervene according to Article 5 of the Washington Treaty.
Among the options considered in Romania to ensure real security in the
new geopolitical and strategic circumstances, the most important ones relate to
manpower, defensive structure and endowment.
Next I will cover only one aspect of the manpower, which is the need to
restore the army reserve, qualified and trained by the same standards as the
active forces, and the need to organize a functional and strong territorial defence, which would be adaptable to local specifics and new risks and perils.

1

By 2020, Moscow plans to spend 2.4 billions USD to modernize its navy and The Black
Sea Fleet (BSF) stationed in Crimea. More than 30 new ships are supposed to join the fleet
by 2025. Although the BSF is obsolete in terms of hulls, its missile capabilities and those of
the combined network of planes deployed in the region is formidable.
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Territorial defence (TD), underdeveloped from a conceptual point of view
and poorly regulated by law, in my opinion, must be regarded as part of National Defence, organised on the territorial principle, composed of structures
subordinated to the authorities responsible for national defence and security,
capable of undertaking a wide range of missions during peacetime, but also
during curfew, state of emergency, martial law, mobilization or war.
I’m going to address briefly the issue of TD in terms of:
 the role of TD;
 force structures that may carry out missions for TD;
 territorial defence missions;
 manpower of TD forces;
 necessary legislative and organisational changes aimed at making TD
efficient.
The role of TD is to support and to enhance the actions of the defence
forces through specific activities, and to ensure a timely and efficient operation
in order to prevent and reduce the consequences of natural disasters.
A territorial defence system, based mostly on latent rather than active forces, is mainly a defensive system, which is to concentrate on the defence of
one’s own territory and on the deterrence of foreign attacks. TD aims at defending local objectives of strategic importance, protecting civilians, supporting
operational forces and counteracting uneven threats specific to hybrid warfare.
Territorial defence structures
Considering the above definition of the Territorial Defence, structures belonging to the following can participate to TD:
 Ministry of Defence – zonal military centres, elements of logistics;
 Ministry of Internal Affairs – Gendarmerie Brigades, General Inspectorate for Emergency Situations, County Police Inspectorate, Border
Police;
 National Agency of State Reserve and Special Issues;
 Local Government (Public Administration) – Local Police;
 Romanian Intelligence Service – territorial structures;
 National Reserve Forces (Volunteer Reserve and National Guard which
are currently only at the stage of requisition and project).
The list can go on, including structures to be set up in crisis situations, such
us Red Cross and others, but identifying and involving them is actually subject
of the territorial defence organisation.
Today, National Defence Act no. 45/1994 stipulates the establishment, in
wartime, of a military commander position in each administrative-territorial
unit (counties as well as Bucharest). Obviously, this could be a solution for
managing territorial defence, but under current legislation it cannot be imple-
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mented unless there is a state of war, which seriously restricts both accomplishment of all range of missions and the efficiency of their entry into action.
Based on analysis of the above structures, the specific missions can be
easily identified, because most of them are already in place and are covered by
existing legislation. We are not going to insist on these. The only exception is
The National Reserve Forces which currently does not exist, but it is going to
be implemented starting with the 1st January 2017 under Law 270 from November 2015 regarding the status of volunteer reserve.
In our view, the Volunteer Reserve, as part of National Reserve Forces,
should be made of people who consent, on a voluntary basis, to occupy positions
in the defence organizational chart of the national authorities responsible for national defence, security and public order, by signing an employment contract.
National Reserve Forces can be considered a type of armed forces, organised on the territorial principle, composed of units, sub-units, combat and support elements, with a degree of the active manpower between 5 and 15% during
peacetime, which will be completed with reservists up to the war-time requirements.
An academic study on territorial defence organisation suggests the establishment of a brigade in each of the cities where there are zonal military centres
(8 in total), brigade which would be formed of 3-5 battalions, one in each county.
The battalions and their endowment would be different depending on the geographical and climatic character and also on the strategic importance of the area.
During military exercises or other complex forms of training, the reservists
would have to receive military training two days per month and 5 days in a row
per year and their pay would represent between 10-20% of the position grid and
grade in which they are employed, this being an obligation of the employers by
the law to allow them to take part during the training time, in exchange for financial compensation.
Recently, (31 October 2016), a new legislative initiative was sent to the
Parliament. It refers to establishing The Romanian National Guard (RNG), as
the main reserve forces for MoD. According to this project, the RNG will act
under the control of the Parliament, being subordinated operationally to the
MoD, through dedicated structures in the Army and Air Force Headquarters.
According to the project, the Romanian National Guard will be composed
of 8 Army Brigades, an Engineer Brigade and an Artillery Brigade (as well as
different subunits specialized on specific tasks – communication and IT, NBC,
logistics, etc). National Reserve Air forces should be formed in 8 military airfields, predominantly single wing and air transport aircrafts, organized up to the
NATO standards.
The administrative and operational control and command, at the local level,
will be ensured by the Territorial National Guard entities, formed according to
the geographical conditions and the number of population and, at the national
level, a National Inspectorate for National Guard will be put in place, close or
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inside to the MoD HQ. The new law covers the main attributions, tasks, possibilities of training and restrictions for each level of operational and controlcommand elements.
During peacetime period, each RNG unit and subunit will be manned with
personnel coming from the present reserve (former active personnel, between
55 and 65 years old), up to 35% of the wartime organizational chart.
Of course, in our opinion, this new legislative project must be refined and
completed, but we consider that it is a big step forward on the way of establishing the military national reserve.
The national Volunteer Reserve Forces should be regarded not only as part
of the army, but as one that belongs to the defence, public order and national
security system, as a whole. In this context, structures made up of reserve forces, except those that belong to MoD, should be found in the Ministry of Internal
Affairs (more precisely in the Romanian Gendarmerie, the Romanian Inspectorate for Emergency Situations and the Border Police) as well as in some elements from sanitary sector, rescue and evacuation, travel insurance and
transport, etc. It is clear that the National Reserve Force structure and the legislative solutions should be subject to a deep analysis, involving all responsible
stakeholders of the national defence system, public order and national security.
Territorial defence missions
It must be noted here that the forces designated as “territorial” or ”home
defence” in a particular country vary considerably in definition and scope.
What they have in common are the internal (domestic) missions, even if in a
country a type of mission can be more important than in other country.
We can identify some specific missions to territorial defence, undergone
by the structures that participate in it, as follows:
During peacetime:
 search and rescue missions in cases of civil emergencies and natural
disasters and liquidation of their consequences;
 missions concerning monitoring and securing the borders in cooperation with specialized permanent structures of the Border Police;
 securing the routes dedicated to strategic transport, particularly the energetic ones;
 securing or strengthening the security of the military and civilian facilities which are very important from a strategic viewpoint against espionage, sabotage or attack;
 reconnaissance Missions in inaccessible areas prone to preparatory actions from some adverse elements;
 engineering works type of missions;
 maintaining of public order and prevention of terrorist actions in areas
of responsibility.
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During curfew, mobilization or war:
 locating targets and providing information about them;
 ensuring military actions of the operational structures by taking over
some of the missions related to ensuring actions, protection of the forces and the critical infrastructure by the units engaged in territorial defence (e.g. military bases, airfields, HQs, dams, energetic facilities,
transport routes, war-industrial factories, logistic elements, etc.);
 undermining the groups or the isolated enemy forces;
 support of asymmetric actions (guerrilla warfare, sabotage);
 anti-tank missions with improvised explosive devices;
 contribution to the urban warfare alongside with regular or specialized
troops;
 participation in military actions on the territory, in areas where they are
constituted, by being integrated in the national defence forces, especially on the most threatened directions;
 border defence during military actions, by expanding the activities of
the Border Police and by supporting it with reserve forces;
 reinforcing the operational combat disposition of the active forces and
supporting their actions by preparing the defence and organising total
defence;
 regeneration of the army operational forces by providing effectively
trained personnel in order to replace the loss suffered during the military actions and also by replacing those structures that have lost temporarily or permanently combat capability during their participation in the
missions of the territory defence;
 reduce the consequences generated by the attacks of the enemy in areas
of responsibility, since they can act in a timely, effected and coordinated way and they have active personnel and volunteer reserves;
 training of conscripts in cases stipulated by law during curfew, mobilisation or war, when conscription becomes compulsory;
 actions of insurgence/guerrilla/hybrid warfare in the territories occupied
by the enemy.
Obviously, this is not an exhaustive list of specific territorial defence missions since the range and their continuous development are much wider, being
determined by the many types of structures involved and the complexity of the
situations which must be faced.
Switching to a professional army in peacetime has caused a drastic reduction in the number and the level of training of the army reserve and the trend
seems to be negative, with major repercussions both in the situation when the
defence forces should pass rapidly from peacetime to wartime format and also
on the territorial defence organisation.
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Considering the shortage in human resources and the continuous deterioration of the security landscape at the East of Romania, the intensification of the
non-kinetic warfare specific actions undertaken by the Russian Federation, including in Romania, setting up the volunteer reserve and establishing of the
national reserve forces, all of the above, represent a mandatory condition in
order to strengthen the defence of the country.
Legislative and organizational changes
In order to achieve Territorial Defence, there are many measures that
should be taken, both in relation to current legislation, by amending the existing
legal framework, and from an organisational standpoint.
a) From a legislation viewpoint:
1. amendment to the Law of National Defence of Romania to include territorial defence in the National Defence System and establishing the military commander positions during all exceptional conditions, starting with the state of emergency;
2. developing and implementing subsequent legislation related to
the recent Law on the status of volunteer reservists;
3. elaborating and approving the necessary legislation to organising the territorial defence and to operationalising the National
Reserve Forces.
b) From an organisational point of view:
1. establishing structures belonging to the authorities responsible
for the national security and defence which participate in territorial defence;
2. there is a need to design, establish and made operational the
structures of National Reserve Forces, also a progressive framing of reservists and volunteer reservists and military equipment
according to the specific endowment and the assigned missions;
3. reintroducing the conscription system on a voluntary basis during peacetime and during the state of emergency by amending
the existing legal framework;
4. incorporating the territorial defence into the National Defence
System and the National Defence Reserve into the Defence
Forces.
The establishment of National Reserve Forces should be considered in a 10
to 20 years horizon, starting with the next exercise of government, from 2017 to
2020. This means that the objective must be politically assumed and must benefit from the responsibility of all stakeholders, both in terms of financial support
and, also, in achieving the necessary legal framework.
Fixing the National Reserve Forces issue will be not only an improvement
for the security of the country, but also will contribute to strengthening the
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south-eastern flank of NATO. At the same time, it will create a framework for
better paramilitary preparation of the territory and of the young generation and
a requisite level of training of all citizens for defence.
Furthermore, developing NRF will trigger the necessity to revitalize national defence industry, in order to endow these new forces with appropriate
equipment, ammunition and armament, which is beneficial from an economic
standpoint.
There is no question that, in order to fulfil these projects, this is a real need
of financial support and equipment, which under certain circumstances could be
considered too expensive. However, given the fact that e structures that carry out
similar activities during peacetime participate in the territorial defence t and that
a considerable part of them consists of National Reserve Forces, which is less
costly in terms of resources necessary to its establishment and maintenance during peacetime, it can be concluded that the use of viable and efficient territorial
defence is a reasonable solution to strengthen the defence capacity of the country.
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Streszczenie:
Powyższe ujęcie tematu wskazuje na problematykę badawczą związaną z rolą i
miejscem Sił Obrony Terytorialnej w systemie bezpieczeństwa Socjalistycznej
Federacyjnej Republiki Jugosławii (SFRJ). Jednostki SOT utworzono pod
wpływem interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968
r. Władze w Belgradzie zinterpretowały stłumienie „praskiej wiosny” jako
ostrzeżenie dla polityczno-militarnej pozycji Jugosławii w świecie. Jugosłowiańska doktryna wojskowa zakładała bowiem przygotowanie się na konflikt
zbrojny wyłącznie z Zachodem (wojskami NATO). Zdając sobie sprawę, że
SFRJ nie byłaby w stanie obronić się przed atakiem ze Wschodu, komunistyczne władze polityczno-wojskowe uznały, że jest to właściwy moment, aby wykorzystać doświadczenia z okresu walk partyzanckich w czasie II wojny światowej. W związku z tym opracowana została koncepcja wojenna zwana doktryną
powszechnej obrony narodowej. Zgodnie z nowym ustawodawstwem system
obrony terytorialnej powstał w republikach, gminach, społecznościach lokalnych i organizacjach pracowniczych. Odbiegał on w swojej postaci od klasycznej organizacji wojskowej, co wynikało z założenia jej twórców, że miał on stać
się zalążkiem ruchu partyzanckiego na wypadek agresji z zewnątrz. Jednakże
jednostki SOT posiadały elementy składowe typowej organizacji wojskowej,
takie jak: struktury dowodzenia, system szkoleń, jednostki bojowe, kadry i
uzbrojenie. Po decentralizacji politycznej, przyjętej w Konstytucji SFRJ z 1974
roku, oddziały te zostały przekształcone w siły zbrojne poszczególnych republik,
ograniczając tym samym funkcjonalną legitymizację Jugosłowiańskiej Armii
Ludowej. Istnienie dwóch, konkurencyjnych względem siebie, elementów systemu obrony państwa przyczyniło się do rozpadu federacji jugosłowiańskiej.
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Summary:
This approach to the subject points to research issues related to the role and
place of the Territorial Defence Forces (teritorijalne odbrane snage - TOS) in
the security system of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY).
TOS units were created under the influence of the Warsaw Pact intervention in
Czechoslovakia in 1968. The authorities in Belgrade interpreted the suppression of the "Prague Spring" as a warning to the political-military positions of
Yugoslavia in the world. Yugoslav military doctrine implied in fact prepare for
armed conflict only with the West (NATO troops). Realizing that the SFRY
would not be able to defend against an attack from the East, the top military
and political establishment decided that the time is right to take advantage of
experiences from the guerrilla during the Second World War. In this regard
military doctrine called the "Doctrine of Total National Defence” was formed.
In accordance to legislation a new system of Territorial Defence Forces was
formed within republics, municipalities, local communities, and labour organisations. As a bearer of people's resistance the Territorial Defence Forces deviated in form from a classical military organisation. However it comprised elements of a military organisation, such as chain of command, system of training,
combat units, cadres and arms. Following the political decentralisation, adopted in the Constitution of 1974, the Territorial Defence Forces were transformed into armed forces of particular republics thus affecting functional legitimacy of the Yugoslav People's Army. The existence of two competing elements
of the state defence system leads to the hypothesis that the establishment of the
TOS and convert them into republican armies, was one of the reasons for the
disintegration of the Yugoslav federation.
Słowa kluczowe:
Socjalistyczna Federalna Republika Jugosławii, Jugosłowiańska Armia Ludowa, Siły Obrony Terytorialnej
Keywords:
Socialist Federal Republic of Yugoslavia, Yugoslav People's Army, Territorial
Defence Forces
Utworzenie po II wojnie światowej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki
Jugosławii (SFRJ, do 1963 r. Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii –
FLRJ) było możliwe głównie dzięki bardzo dobrze zorganizowanej i uzbrojonej
partyzantce komunistycznej, która już w drugiej połowie 1943 r. uzyskała
przewagę militarną nad pozostałymi formacjami wojskowymi kraju, pozostającego pod okupacją państw Osi oraz ich sojuszników. Stało się to m.in. dzięki
wybitnym zdolnościom przywódczym i organizacyjnym szefa Komitetu Cen-

S t r o n a | 231
tralnego Komunistycznej Partii Jugosławii (KC KPJ) Josipa Broz Tity, który w
stosunkowo krótkim czasie uczynił z dowodzonej przez siebie partyzantki najsilniejszą formację zbrojną w Jugosławii1. Zasadnicze prace nad reformą struktury sił zbrojnych rozpoczęto jednak dopiero w 1948 r. w wyniku konfliktu
pomiędzy Titą a przywódcą ZSRR Józefem Stalinem oraz wykluczeniem komunistów jugosłowiańskich z Kominformu2. Wydarzenia te stały się impulsem
do rozpoczęcia reorganizacji sił zbrojnych Jugosławii. W ramach armii operacyjnej – funkcjonującej od grudnia 1951 r. pod nazwą Jugosłowiańska Armia
Ludowa (Jugoslovenska Narodna Armija, JNA) – zaczęto tworzyć i rozwijać
partyzancki komponent terytorialny. Tito i jego współpracownicy, obawiając
się sowieckiej inwazji, przeprowadzili masową akcję organizacji cywilnych sił
konwencjonalnych, gromadząc pod bronią prawie pół miliona ludzi, zdolnych
do mobilizacji w razie agresji z zewnątrz. W szczytowym okresie rozwoju tych
jednostek, czyli w 1952 r., 22% dochodu narodowego poświęcono wydatkom
na obronę. Jednakże poprawa sowiecko-jugosłowiańskich stosunków po 1955
r. spowodowała stopniową rewizję wydatków na obronę, co doprowadziło do
ich spadku poniżej 6% dochodu narodowego w 1968 r. W dodatku liczebność
JNA została zredukowana do niecałych 200 tys. żołnierzy3.
Wraz z poprawą stosunków sowiecko-jugosłowiańskich zapanowało pewne kołtuńskie samozadowolenie, zarówno w dowództwie JNA, jak i w reżimie
jako całości4, dotyczące braku radzieckiego zagrożenia dla bezpieczeństwa
Jugosławii. Tito i jego współpracownicy uznali bowiem, że obrona kraju powinna koncentrować się głównie na zachodzie, ponieważ ZSRR historycznie
nie stanowi niebezpieczeństwa dla Jugosławii. Zgodnie z tą oceną ministerstwo
obrony federacji otrzymało nakaz znacznej redukcji liczebnej, co zakładało
zdecentralizowanie elitarnych jednostek stacjonujących przy granicy z Węgra-

1

Nowe państwo miało być swoistą wspólnotą socjalistyczną, uznającą prawa narodów
południowosłowiańskich do samostanowienia, w odróżnieniu od poprzedniego państwa,
zdominowanego przez Serbów. Szerzej na temat: M. J. Zach ari as , Wewnętrzne i międzynarodowe aspekty zwycięstwa komunistów w Jugosławii. U źródeł jugosłowiańskiej odmiany systemu komunistycznego [w:] Czy Europa Środkowo-Wschodnia mogła się wybić na
wolność? Materiały z sesji naukowej, Olsztyn 26 października 1995, red. T. Kis ie le ws k i i
N. Kasp ere k, Olsztyn 1996, s. 95-111.
2
Kominform – Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych utworzone
27.09.1947 r. w Szklarskiej Porębie w celu koordynacji działań partii komunistycznych
kierowanych przez ZSRR. W praktyce było ono narzędziem polityki radzieckiej w Europie
Środkowo-Wschodniej i Południowej. Szerzej na temat wykluczenia Jugosławii z Kominformu: M. P. Des zcz yń s k i , Wykluczenie Komunistycznej Partii Jugosławii z Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych, „Studia z Dziejów Rosji i Europy
Środkowo-Wschodniej”, t. 28, s. 109-133.
3
A. Ro s s J o h n so n, Total National Defense in Yugoslavia, Santa Monica 1971, s. 1-2.
4
Cit.: M. Mi li vo j e vi ć , The Yugoslav People’s Army: The Military Dimension, Bradford
1988, s. 9.
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mi i Bułgarią5 oraz przesunięcie ich na granicę z Włochami, w wyniku czego
flanka wschodnia pozostała bez odpowiedniej obrony6. Jednak inwazja wojsk
Układu Warszawskiego (z wyjątkiem Rumunii) na Czechosłowację w sierpniu
1968 r. skłoniła władze federalne do przedefiniowania koncepcji obrony narodowej. Zwłaszcza, że agresja na Czechosłowację miała głęboki wpływ na całe
społeczeństwo jugosłowiańskie7. Zaskoczone tym faktem komunistyczne kierownictwo uznało, że tak naprawdę celem sowieckiego ataku, choć na razie
skierowanego przeciw innemu państwu, jest Jugosławia. Ponadto przywódcy
polityczno-wojskowi stosunkowo szybko zorientowali się, że w oparciu o konwencjonalne siły małe i średnie państwa nie mogą oprzeć się niespodziewanemu atakowi agresora przeważającego pod względem liczebnym i technicznym8.
Chociaż wkrótce okazało się, że informacje o agresji sowieckiej były nieprawdziwe, to władze w Belgradzie zdecydowały się kontynuować działania w
kierunku odbudowy masowej organizacji wojskowej. Stało się tak mimo przeszkód, jakie reformy te napotkały na swojej drodze, takich jak: palące problemy ekonomiczne; bardziej zdecentralizowany system polityczny pod koniec lat
sześćdziesiątych; oraz nieadekwatność wojskowa tego, co konwencjonalne siły
Jugosławii mogą zorganizować w odpowiedzi na groźbę, jaką przedstawiał
masowy i wysoce mobilny radziecki czynnik wojskowy9. Mimo tych trudności
Jugosławia powróciła do koncepcji „narodu pod bronią”, czyli dziedzictwa
partyzanckiego okresu II wojny światowej i konfliktu z Kominformem, stosunkowo w krótkim czasie wdrażając system powszechnej obrony narodowej
(opštenarodna odbrana – ONO), który radykalnie zmienił strukturę wojskową
federacji.
Należy w tym miejscu podkreślić, że opracowanie i realizacja nowej doktryny wojennej było w dużej mierze uwarunkowane geostrategicznym położeniem Jugosławii na Bałkanach. Należy bowiem wziąć pod uwagę fakt, że z
siedmiu sąsiednich państw, aż pięć należało do dwóch różnych bloków militarnych. Trzy z nich, Węgry, Rumunia i Bułgaria były członkami Układu War5

Ruch ten okazał się korzystny dla gospodarki, ponieważ lata sześćdziesiąte były czasem
trudnym dla sytuacji ekonomicznej Jugosławii. Confer D. A. Fra ze , The Yugoslav AllPeople's defense system: a pessimistic appraisal, Monterey 1981, s. 13-34; L. Ko cij a n,
Doktrina in strategija splošne ljudske obrambe, „Vojstvo” 1999, nr 5, s. 28.
6
B. Rep e , Jutri je nov dan. Slovenci in razpad Jugoslavije, Lublana 2002, s. 197.
7
Niektórzy autorzy twierdzą, że bezpośrednio potem gwałtownie wzrosła popularność
rządu – w samym tylko 1968 r. ponad 100 tys. nowych członków, głównie do 25. roku
życia, wstąpiło do partii; większość z nich podjęła tę decyzję już po inwazji. Por. B. J ela vi c h, Historia Bałkanów. Tom drugi. Wiek XX, tłum. M. C ho j n ac ki , J. H u ni a , Kraków 2005, s. 408; D. I. Rus i no w, The Yugoslav Experiment 1948-1974, London 1977, s.
239.
8
J. Slap ar , Izkušnje razvoja TO in priprave na osamosvojitev ter vojna za samostojno
Slovenijo, „Vojstvo” 1999, nr 5, s. 67.
9
Cit.: A. Ro s s J o h n so n , The Role of the Military in Communist Yugoslavia: An Historical Sketch, Santa Monica 1978, s. 185.
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szawskiego; z kolei Włochy i Grecja były członkami Paktu Północnoatlantyckiego (NATO); jedynie Austria (kraj nie-komunistyczny) oraz Albania (kraj
komunistyczny), pozostały neutralne. Neutralność Jugosławii oraz jej międzynarodowa aktywność w ruchu państw niezaangażowanych pozwalały obydwu
blokom na prowadzenie w tej części Europy tzw. polityki status quo. Opowiedzenie się SFRJ po którejś ze stron zmieniłoby równowagę strategiczną na Bałkanach oraz w basenie Morza Śródziemnego. Zatem Jugosławia, położona
między NATO i Układem Warszawskim była państwem, którego funkcjonowanie możliwe było jedynie w warunkach geopolitycznych okresu zimnej wojny. W związku z tym musiała przygotować własną doktrynę obronną na wypadek ewentualnego scenariusza III wojny światowej10.
Ramy prawne dla reformy systemu obronnego zostały nakreślone w Konstytucji SFRJ z 1963 r., na podstawie której w sprawach bezpieczeństwa państwa decydowała w sposób kolegialny Rada Obrony Narodowej Prezydium
Jugosławii. W jej skład, oprócz szefa resortu obrony oraz głównodowodzących
poszczególnymi formacjami, wchodził sam Tito, jako zwierzchnik sił zbrojnych, a także Edvard Kardelj (Słoweniec), Vladimir Bakarić (Chorwat) oraz
Branko Crvenkovski (Macedończyk). Wymienieni politycy uznali, że jest to
właściwy moment, aby dokonać afirmacji doświadczeń partyzanckich wyniesionych z okresu II wojny światowej i przeprowadzić zmiany w strukturze
obronnej poprzez utworzenie komponentu terytorialnego, istniejącego równolegle z JNA, a niewchodzącego w jej skład. Zdecentralizowany i masowy charakter nowej formacji pozwoliłby, ich zdaniem, na stworzenie w systemie
obronnym federacji pierwiastka obywatelskiego, który w przypadku agresji z
zewnątrz stanie się nosicielem skutecznego oporu ludności. Na posiedzeniu
Rady Obrony Narodowej Prezydium SFRJ w sierpniu 1968 r. Tito, jako głównodowodzący siłami zbrojnymi, zażądał od kierownictwa wojskowego natychmiastowego zorganizowania narodowego oporu, a nawet uzbrojenia społeczeństwa w broń przeciwpancerną, lekką artylerię, moździerze, bezodrzutowe karabiny oraz lekkie karabiny przeciwlotnicze, aby móc skutecznie obronić się
przed spodziewaną agresją wojsk sowieckich. Ówczesny minister obrony gen.
Nikola Ljubičić oraz szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych SFRJ gen. Miloš
Šumonja stanęli na czele zespołu ekspertów wojskowych opracowujących zupełnie nową koncepcję obrony i sił zbrojnych, składającą się z dwóch komponentów: regularnej armii (JNA) oraz Sił Obrony Terytorialnej (SOT)11.
Zgodnie z obowiązującymi w państwie zasadami polityki „braterstwa i
jedności” (bratstvo i jedinstvo), ważnymi podmiotami nowej doktryny wojennej zostały republiki z gminami, społecznościami lokalnymi i zakładami pracy,
którym nadano funkcje obronne oraz uprawnienia i obowiązki społecznej sa10

Szerzej na temat polityki supermocarstw wobec Jugosławii w okresie zimnej wojny vide:
M. J. Zac h ari as , Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 19431991. Powstanie, przekształcenia, rozkład, Warszawa 2004, s. 536-539.
11
B. Rep e , op. cit., s. 198.
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moobrony. Tym samym twórcy doktryny powołali jedyną w swoim rodzaju
terytorialną organizację wojskową w wymiarze obywatelskim, niemającą wówczas swojego odpowiednika w Europie. Unikalny charakter takiego rozwiązania polegał na tym, że obrona terytorialna z jednej strony stanowiła oddzielny
składnik federalnych sił zbrojnych, a z drugiej była najszerszą formą udziału
poszczególnych obywateli w systemie obronnym Jugosławii. Formacje terytorialne spełniały również funkcje oddziałów prewencyjnych (milicji obywatelskich) w każdej z republik. W założeniu oddziały SOT były w stanie osiągnąć
pełną gotowość bojową w ciągu kilku godzin, by o każdej porze i niezależnie
od warunków z powodzeniem przeciwstawić się agresorowi; miały być zdolne
do działania zarówno wspólnie z JNA, jak i niezależnie od niej12. Według nowej doktryny wojennej na siły obrony terytorialnej składały się: oddziały o
charakterze partyzanckim oraz siły specjalne i tzw. służby ochrony cywilnej,
czyli inne oddziały paramilitarne utworzone ze wspólnot społeczno-politycznych, organizacji pracy zrzeszonej i innych lokalnych organizacji społecznych.
Wymienione jednostki podlegały sześciu republikańskim i dwóm okręgowym
dowództwom SOT. Wojska terytorialne tworzyły w ten sposób typowe formacje partyzanckie, co oznaczało, że w przypadku, gdyby atakujący był znacznie
silniejszy i jeśli na wczesnym etapie odnosiłby sukcesy, jego efektywność w
znacznym stopniu mogłaby osłabnąć, ponieważ zostałby zmuszony wykorzystać dużą część swoich sił do zabezpieczenia zaplecza narażonego na ciągłe
uderzenia jednostek SOT13.
Warto zauważyć, że dla kierownictwa partyjno-państwowego obrona terytorialna była pretekstem nie tyle do wzmocnienia wewnętrznej jedności i siły
militarnej kraju, ile do odwrócenia uwagi od braku efektów reform gospodarczych z lat 60. oraz napięć międzyetnicznych, które pojawiły się pod koniec tej
dekady i na początku następnej. Wówczas m.in. próbowano zwiększyć udział
tzw. samorządów w systemie socjalistycznym, a co za tym idzie w systemie
obronnym, co w krótkim czasie ujawniło sprzeczności interesów wszystkich
obywateli, począwszy od wspólnot pracowniczych, poprzez społeczności lokalne, kończąc na organizacjach pracy zrzeszonej ponoszących wspólną odpowiedzialność za rozwój społeczno-gospodarczy kraju14. Najbliższy współpracownik Tity E. Kardelj uważał bowiem, że systemowi samorządowemu powinna odpowiadać nie armia zawodowa lecz uzbrojony lud. Stąd wysunął ideę
„uspołecznienia obrony”, zgodnie z którą będzie ona zadaniem całego społe-

12

A. B eb l er , Razvitak jugoslavenske vojne doktrine, „Politička misao” 1985, Vol. XXII,
No. 4, s. 136-141; D. A. Fr az e , op. cit., s. 8-9.
13
Z. Mar ko v ić , Jugoslovanska ljudska armada, Ljubljana 2007, s. 173.
14
M. Ma no j lo vi ć , The Role of Military in Politics. Yugoslavia as a Case Study, Ottawa
1997, s. 68-69; J. L. Der d zi n s ki , „Vojnik i Narod”. The Soldier and the People. CivilMilitary relations in SFRY, Austin 1998, s. 20.
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czeństwa a nie armii czy jakiegoś wyspecjalizowanego ciała15. W rzeczywistości jednak polityka obronna państwa była obszarem, z którego Związek Komunistów Jugosławii (ZKJ) nie chciał i nie mógł zrezygnować, ponieważ jugosłowiańska organizacja partyjna pełniła wiodącą rolę w kreowaniu i moderowaniu
przemian w dziedzinie obrony cywilnej oraz procesów deetatyzacji sektora
obronnego. Podstawy koncepcji powszechnej obrony narodowej sformułowano
na IX Kongresie ZKJ na początku 1969 r. W założeniu stanowić miała kompleksową i zrównoważoną organizację obronną społeczeństwa przeciwko
wszelkiego rodzaju zagrożeniom. Podkreślając znaczenie uniwersalnej partycypacji narodu (określanej w języku serbsko-chorwackim jako vseljudska) w
tworzeniu obrony terytorialnej, tym samym oparto ją na prawach i obowiązkach każdego pracownika, który miał bronić wolności i praw samorządowych
oraz suwerenności, niepodległości i integralności społecznej zarówno w wymiarze ogólnopaństwowym, jak i lokalnym. Zasady te stanowiły komplementarny system obronny począwszy od milicyjno-terytorialnych sił wzorowanych
na modelu z 1949 r., który podporządkowany był Naczelnemu Dowództwu
Oddziałów Partyzanckich Jugosławii. Różnica między nimi wynikała przede
wszystkim z faktu, że struktura nowej organizacji miała charakter policentryczny, opierając się przez cały omawiany okres na republikańskich i okręgowych
komitetach ZKJ. Natomiast organizacje społeczno-polityczne z okresu wcześniejszego tworzyły terytorialne bataliony, oddziały i drużyny, które stanowiły
integralną część JNA16.
Nie oglądając się na władze federalne, poszczególne republiki już na początku listopada 1968 r. rozpoczęły indywidualnie rozwijanie jednostek SOT.
Taka forma organizacji obrony militarnej została zatwierdzona dnia 11 lutego
1969 r., kiedy Zgromadzenie Federalne (Skupsztyna) Jugosławii przyjęło nową
ustawę o narodowej (ludowej) obronie i służbie wojskowej, określając obronę
terytorialną komponentem zunifikowanego systemu obrony narodowej i sił
zbrojnych SFRJ, przy równorzędnym udziale w jej przygotowaniu i organizacji
wspólnot społeczno-politycznych i organizacjach pracy zrzeszonej17. Zgodnie z
ustawą każdy obywatel płci męskiej lub żeńskiej między 17. a 55. rokiem życia, w zależności od wieku i stanu zdrowia, mógł być przydzielony bądź to do
oddziałów JNA, bądź jednostek terytorialnych, a jeśli chodzi o oficerów rezerwy i personel wojskowy górna granica wieku wynosiła 60 lat. Każdy obywatel,
z wyjątkiem służących już w siłach zbrojnych, mógł być przypisany do poszczególnych jednostek obrony cywilnej lub zakładów pracy. Tak więc w Jugosławii, oprócz jednostek JNA, powołano do życia wiele innych uzbrojonych
formacji terytorialnych, których członkowie byli stale skoszarowani i umundu15

J. Go w, The Serbian Project and its Adversaries. A Strategy of War Crimes, Londyn
2003, s. 53.
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M. Ži v ko v ić , Razvoj oružanih snaga SFRJ – Teritorijalna odbrana, Belgrad 1986, s.
90.
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rowani18. Szeregi SOT stanowili głównie uzbrojeni robotnicy, chłopi i młodzież, wykonujący swoją codzienną pracę. Szczególnie ważne było to, że każdy
zakład pracy, gmina, region, okręg i republika mogły, dzięki nowym przepisom, postawić w stan gotowości bojowej ok. 1 mln ludzi. Ponieważ wszystkie
te jednostki były tylko częścią jednego z dwóch równoprawnych elementów
składowych sił zbrojnych Jugosławii, to od początku omawianego okresu istniał konflikt między SOT i JNA, która widziała w wojskach terytorialnych
konkurenta i zarzucała jej chęć usamodzielnienia się i przekształcenia w armie
republikańskie19.
Zaakceptowanie wytycznych federalnej Skupsztyny zapoczątkowało rozwój jednostek obrony terytorialnej, które mogą być rozpatrywane w trzech etapach. Pierwsza faza rozwoju zaczęła się w 1968 r. od wcielenia w życie idei
powszechnej obrony narodowej i trwała do 1974 r. W tym okresie doszło do
uformowania republikańskich, gminnych i komunalnych sztabów SOT oraz
jednostek przestrzennych. W tym czasie strukturę dowódczą wojsk terytorialnych oparto na strukturze federacyjnej, czyli sześciu republikańskich i dwóch
okręgowych sztabach. Okres ten charakteryzuje się również rozwojem ilościowym SOT. Szacuje się, że w ciągu pierwszych pięciu lat istnienia wojska terytorialne Jugosławii osiągnęły liczbę ok. miliona osób20. W tym czasie określono
również ramy prawne. W 1971 r. przyjęto pierwsze republikańskie ustawy o
tzw. powszechnym oporze narodowym, legitymizując tym samym istnienie i
działalność republikańskich sztabów terytorialnych, które następnie miały organizować oddziały partyzanckie na poziomie gmin i zakładów pracy. Zatem w
tym okresie dowództwa partyzanckie, wzorowane na tych z lat 50., zostały
całkowicie zintegrowane z państwowym systemem obronnym i ostatecznie
przekształcone w wojska terytorialne (brygady, dywizje oraz bataliony republikańskie i okręgowe). Ponadto w październiku 1971 r. przeprowadzono pierwsze (i jak się później okazało jedyne) wspólne manewry wojskowe JNA i SOT
pod nazwą Svoboda – 7121.
Drugi okres rozwoju obejmuje lata 1974-1980 i charakteryzuje się zakończeniem organizacyjnego proces tworzenia Miejskich Sztabów SOT, przeznaczonych do obrony miast. Zakończono wówczas wewnętrzny proces podziału
wojsk terytorialnych: sześć stref podzielono na 13 sztabów regionalnych, które
miały zapewnić mobilność i przestrzenny wymiar SOT. W 1976 r. przyjęto
republikańskie ustawy o obronie narodowej, społecznej samoobronie, bezpieczeństwie i sprawach wewnętrznych. Do czasu przyjęcia tego prawa, w doku18
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I. Fra n ko , Ob sprejemu novega zakona o narodni obrambi, „Naša obramba” 1969, nr 1
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mentach wojska terytorialne występują pod nazwą powszechnego oporu narodowego, a następnie powszechnej obrony narodowej i społecznej samoobrony.
W tym okresie przestarzałą broń, przejętą od JNA, zaczęto zastępować bardziej
nowoczesnym uzbrojeniem. Był to również czas, w którym SR Słowenii wysunęła się na czoło w procesie kształtowania obrony terytorialnej, która stała się
słoweńską specjalnością. Drugą połowę lat 70. można nazwać okresem wewnętrznej konsolidacji i krzepnięcia sił obrony terytorialnej jako oddzielnego
komponentu sił zbrojnych. Na tym etapie bowiem we wszystkich gminach,
okręgach autonomicznych i republikach utworzono komitety powszechnej
obrony narodowej i społecznej samoobrony (Odbori za opštenarodnu odbranu i
društvenu samozaštitu – ONO i DSZ), w skład których weszli najwyżsi funkcjonariusze wszystkich organów. Przewodniczącymi republikańskich komitetów ONO i DSZ byli z urzędu szefowie partii republikańskich. Na podstawie
Konstytucji 1974 r. w okresie pokoju SOT podlegały prezydium danej republiki
i okręgu, natomiast sztaby SOT podporządkowane były jednocześnie odpowiednim dowództwom sił zbrojnych oraz kierownictwu republiki, okręgu i
gminy oraz wspomnianym komitetom. Obrona terytorialna finansowana była
przez republiki, okręgi, gminy oraz organizacje pracy zrzeszonej. Granice
okręgów wojskowych pokrywały się z granicami republik. W konsekwencji
każda z republik miała swoją armię lub armie terytorialne, a Czarnogóra i okręgi autonomiczne swoje korpusy. Przyjęto też, że znaczna część oficerów powinna służyć w armii stacjonującej na terytorium ich republiki lub okręgu. Dotyczyło to również poborowych – co najmniej 25 proc. rekrutów musiało służyć
na terenie swojej republiki22.
Trzeci okres rozwoju rozpoczął się w 1980 r. i trwał do końca dekady. Nastąpiły wówczas dwie zasadnicze zmiany w organizacji i strukturze SOT. Najpierw wiosną 1981 r. doszło do zniesienia okręgowego dowództwa wojsk terytorialnych w Kosowie i Metohii. Kontrolę nad tymi jednostkami przejął Sztab
Główny OT SR Serbii. Decyzja taka była skutkiem masowych wystąpień kosowskich Albańczyków, domagających się nadania okręgowi statusu republiki.
Demonstracje zostały krwawo stłumione przez władze federalne. Zmianę struktury dowodzenia wojsk terytorialnych usankcjonowało trzecie prawo w dziedzinie obronności, a mianowicie ustawa o obronie narodowej i społecznej samoobronie, przyjęta przez poszczególne republiki wkrótce po tych wydarzeniach. Drugą zmianą było zlikwidowanie republikańskich okręgów wojskowych, z wyjątkiem Czarnogóry. Od 1 stycznia 1989 r. zastępowały je nowe
okręgi wojskowe – w Belgradzie (dla Serbii z Wojwodiną i Kosowem,
wschodniej Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny), Zagrzebiu (dla Słowenii i
północnej Chorwacji), Skopje (dla Macedonii, południowej Serbii i Czarnogóry) i Splicie (dla floty adriatyckiej). Co najważniejsze, dowódcom nowych
okręgów wojskowych podporządkowano republikańskie jednostki i sztaby
22
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SOT23. Zatem okres ten charakteryzował się reorganizacją struktury obrony
terytorialnej, w szczególności w odniesieniu do jej elementów przestrzennych.
Etap ten skończył się w 1990 r., kiedy to jednostki terytorialne zaczęły funkcjonować już niezależnie od JNA w warunkach rozpadu federacji.
Jak wcześniej wspomniano SOT składały się z instytucji samorządowych,
jednostek, sztabów dowódczych oraz różnych form organizacji pracowniczych
i obywatelskich. Poszczególne dowództwa wykonywały wszystkie podstawowe
zadania niezbędne dla zarządzania jednostkami i instytucjami SOT (operacyjne,
organizacyjno-mobilizacyjne, tyłowe, polityczne, bezpieczeństwa, itp.) i tam
też przebywali pracownicy jednostek i instytucji samorządowych24. W zależności od zastosowania danych jednostek, wojska terytorialne tworzone były w
ramach różnych formacji. W omawianym okresie istniały dwa rodzaje jednostek: taktyczne – przeznaczone do działań bojowych na małej przestrzeni oraz
taktyczno-połączone – przeznaczone do operacji na większym terytorium. Jednostki taktyczne tworzyły liczne i różnorodne formacje, jak oddziały liniowe,
czety i oddziały lokalne, organizacji pracy zrzeszonej i gminne. Były to m.in.
jednostki: piechoty, rozpoznania, artyleryjskie, inżynierskie, sabotażowe, antysabotażowe, obrony przeciwlotniczej, obrony biologiczno-chemicznej i atomowej, marynarki wojennej, liniowe, czy tyłowe. Wymienione jednostki SOT
były tak zorganizowane, aby umożliwić jak najszerszy udział ludności w realizacji zadań w celu prowadzenia walki zbrojnej, jak również innych form walki
i oporu25.
Taktyczne jednostki połączone stanowiły główne siły manewrowouderzeniowe OT. Były większymi formacjami zbrojnymi, przypisanymi do
odpowiednich podobszarów, które ze względu na swoje wyposażenie, siłę
ognia, mobilność i gotowość bojową mogły, indywidualnie lub we współpracy
z innymi jednostkami SOT, a w szczególności z jednostkami JNA, prowadzić
różne operacje bojowe na większą skalę i na większym obszarze, na polu bitwy
lub obszarze nieobjętym bezpośrednio działaniami zbrojnymi, a także w każdych warunkach wojennych. SOT były formowane zarówno w brygady, jak
również inne formacje połączone, obecne w lotnictwie i jednostkach spadochronowych, w różnych jednostkach marynarki wojennej (np. piechocie morskiej, okrętach bojowych, jednostkach podwodnych itp.) na Adriatyku i przybrzeżnym teatrze działań. Z wymienionych typów formacji można było, w razie
23

W ten sposób pominięto Słowenię, gdzie obrona terytorialna była najlepiej zorganizowana i uzbrojona. Vide: M. J. Zac har ia s , Komunizm, federacja, nacjonalizmy…, s. 454.
Andrzej Krzak, powołując się na chorwackiego autora Davora Marijana, za początek reorganizacji sił zbrojnych SFRJ uznaje datę 25 grudnia 1987 r. Por. A. Krza k, Słowenia –
początek końca Jugosławii. Wojna dziesięciodniowa [w:] Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością, red. P. C h mi el e ws k i , S. L. S zcz e sio , Łódź 2013, s. 108.
24
M. P erić, Teritorijalna odbrana u opštini sa posebnim osvrtom na opštine urbanog tipa,
Belgrad 1986, s. 13 i nn.
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konieczności, utworzyć tymczasowe oddziały operacyjno-techniczne różnych
organizacji i instytucji samorządowych. Jednostki te były szkolone do wykonywania działań w różnych warunkach klimatycznych, meteorologicznych i
geograficznych, na terenach równinnych, pagórkowatych i górzystych, na morzu, wyspach oraz w strefie przybrzeżnej, w dorzeczach i pojezierzach; do
zwalczania interwencyjnych, sabotażowych, desantowych i innych nieprzyjacielskich sił oraz wykonywania działań na szeroką skalę, tj. stosowania różnych
form i metod walki – od najdrobniejszych dywersji do działań zbrojnych i operacyjnych; do udziału w niszczeniu sił powietrzno-desantowych, w obronie
miast i innych obszarów zamieszkanych i prowadzenia tam walk ulicznych,
jeśli zostały tymczasowo opanowane przez siły agresora; do sprawowania kontroli nad danym terytorium i ochrony obiektów wojskowych, gospodarczych,
administracyjnych i innych obiektów infrastruktury krytycznej i instytucji należących do wspólnot i organizacji społeczno-politycznych; w celu tworzenia
obrony terytorialnej w instytucjach edukacyjnych, zdrowotnych, produkcyjnych, remontowych i innych. Instytucje te miały przede wszystkim być aktywowane w czasie wojny, a w czasie pokoju miały być powszechnie wykorzystywane przez instytucje edukacyjne, tj. ośrodki szkoleniowe26.
Proces tworzenia obrony terytorialnej zbiegł się z okresem powstawania
nowych jednostek JNA. Zgodnie z dyrektywą federalnego resortu obrony w
sprawie obsady stanowisk w armii, pierwszeństwo przy obsadzaniu stanowisk
wojskowych miało dowództwo JNA, która oprócz regularnych oddziałów posiadała również własne wojska partyzanckie, co dla SOT oznaczało dodatkowy
odpływ dużej liczby młodych i wykwalifikowanych pracowników. Siłom obrony terytorialnej przydzielono jedynie nadwyżki pedagogów i wyższych rangą
oficerów. Sztabowcy powszechnej obrony narodowej starali się rozwiązać ten
problem poprzez jak najszybsze uzupełnienie swoich kadr wykwalifikowanym
personelem o umiejętnościach i wiedzy pochodzących ze służby w regularnej
armii, ale pozostającego do dyspozycji JNA. Byli to oficerowie w randze podporucznika, porucznika i kapitana, z wyższym wykształceniem, mający dodatkowo ukończone specjalne 6-miesięczne kursy oficerskie prowadzone przez
szkoły wojskowe i niektóre uniwersytety. Wiosną 1969 r. na spotkaniu przedstawicieli Sztabu Głównego powszechnej obrony narodowej i dowództwa IX
Armii w Lublanie osiągnięto porozumienie, zgodnie z którym IX okręg wojskowy z siedzibą w stolicy SR Słowenii zobowiązał się w pełni zaspokoić potrzeby kadrowe SOT. Podczas kompletowania członków Sztabu Głównego,
władze republikańskie oparły się na dostępnych kadrach wojskowych, mających doświadczenie operacyjne z okresu II wojny światowej oraz młodszych,
bez doświadczenia w działaniu w warunkach bojowych, ponieważ na szkoleniach w akademiach wojskowych oraz w szkołach oficerów rezerwy kładziono
zwykle nacisk na klasyczne wojskowe procedury operacyjno-taktyczne. Struk26

T. J anto l , Sistem ONO i sigurnost SFRJ, „Politička misao” 1983, Vol. XX, No. 4, s. 5560.
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turę dowodzenia w SOT tworzyli oficerowie i generałowie przeszkoleni w akademiach wojskowych, których na tak wysokim szczeblu wyznaczał dział kadr
JNA. Większość kadry oficerskiej SOT tworzyli absolwenci szkół dla oficerów
rezerwy, co miało swoje wady i zalety. Słabością takiego systemu było dość
pobieżne szkolenie wojskowe, które rekruci przechodzili w okresie 6 miesięcy
trwania kursu podstawowego, natomiast zaletę stanowiła bardziej jednolita
struktura dowódcza SOT, pochodząca ze środowiska, w którym oficerowie
wojsk terytorialnych mieszkali i pracowali27.
Obrona terytorialna została uwzględniona w poprawkach do konstytucji z
1971 r., podtrzymanymi w nowej ustawie zasadniczej z 1974 r. Zmiany miały
na celu konsolidację i umieszczenie SOT w strukturze JNA jako głównego
komponentu zbrojnego powszechnej obrony ludowej, a także najszerszej formy
zorganizowanego oporu zbrojnego. Jednakże w drugiej połowie lat 70. dało się
zauważyć pewną prawidłowość w postępowaniu najwyższych władz wojskowych wobec wojsk terytorialnych. Dopóki bowiem SOT były słabo zorganizowane i uzbrojone, dopóty JNA wspierała kadrowo i szkoleniowo drugi komponent sił zbrojnych, ale kiedy po 1974 r. nastąpił rozwój jakościowy tych formacji, które wyraźnie wzmocniły swoją gotowość bojową, wówczas stosunki
dwustronne uległy pogorszeniu. Dowództwo JNA nie dopuściło do wdrożenia
niektórych rozwiązań, jak np. przechowywania broni w domu, nadawania przez
władze republikańskie stopni wojskowych, form oznakowania jednostek, jak
również niekontrolowanych zakupów uzbrojenia. Pomimo faktu, że wojska
terytorialne rozwijały się zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami i
doktrynami oraz wytycznymi ZKJ, federalne władze polityczno-wojskowe były
jednak sceptyczne wobec rozwoju SOT. Dodatkowo reorganizacja słoweńskiej
obrony terytorialnej w 1985 r., kiedy ustanowiono nową strukturę organizacyjną, wywołała niezadowolenie tamtejszych środowisk wojskowych, ponieważ
nowa reforma skutkowała zmniejszeniem liczby jednostek manewrowych oraz
zwiększeniem jednostek przestrzennych, tj. miejskich28.
Po śmierci Tity w maju 1980 r., początkowo udawało się zachować równowagę w skomplikowanym i nieprzejrzystym systemie powoływania ciał
„przedstawicielskich” (tzw. systemie delegackim)29. Jednakże w połowie lat 80.
zaczęła nasilać się rywalizacja między federalistami a zwolennikami decentralizacji, na co nakładały się również tarcia na tle narodowościowym30. Narastające problemy polityczno-ekonomiczne dostarczały federalistom argumentów
27

D. G u št i n, Teritorialna obramba – vojaška potreba in politični projekt 1968-1988, [w:]
Slovenija – Jugoslavija: krize in reforme 1968/1988, red. Z. Čepič, Lublana 2010, s. 287.
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Vide: M. Zo rc , Teritorialna obramba v letih njene dozorelosti, „Vojstvo” 1999, No. 5, s.
51-52.
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Szerzej na temat ustroju Jugosławii na podstawie konstytucji z 1974 r. w literaturze polskiej: E. Zi el i ńs k i , System polityczny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii,
Warszawa 1984, s. 37 i nn; E. Miz er s ki , Jugosłowiański system przedstawicielski 19181990, Toruń 1999, s. 80-86, 99-102 i 129-143.
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na rzecz wzmocnienia centralizacji, co w praktyce torowało drogę do ustanowienia państwa unitarnego. Stanowisko takie dominowało m.in. we władzach
wojskowych, mimo, że istniała możliwość przygotowania się na kolejne niepokoje w oparciu o doświadczenia chorwackiej „wiosny” z 1971 r. oraz dekadę późniejsze wydarzenia w Kosowie31. Ponieważ organizacja, wyposażenie,
doktryna i taktyka obydwu komponentów sił zbrojnych zaprojektowane były w
taki sposób, by bronić kraju przed atakiem zbrojnym z zewnątrz, nie były one
gotowe na wprowadzenie zmian niezbędnych do przygotowania się na wewnętrzne niepokoje i konflikty.
Największa zmiana nastąpiła jednak, gdy w maju 1988 r. stanowisko ministra obrony objął gen. Veljko Kadijević. Wprowadził on do resortu oficerów
JNA, będących zwolennikami ujednolicenia struktury systemu obronnego. Nowa ekipa w Związkowym Sekretariacie Obrony Narodowej (ZSLO – odpowiedniku ministerstwa obrony) forsowała pogląd, że Konstytucja z 1974 r.
uniemożliwia skuteczną obronę kraju. Zdaniem wysokich rangą wojskowych,
skupionych wokół nowego ministra, armia powinna wywierać na federalne
organy ustawodawcze silną presję w celu realizacji przynajmniej częściowych
zmian w prawodawstwie, które miały przyczynić się do efektywnego rozwoju i
zarządzania siłami zbrojnymi. Pod skutecznym naciskiem (zdaniem niektórych
autorów), uprawnienia republik w dziedzinie obrony terytorialnej zostały zniesione, a właściwe kompetencje Prezydium SFRJ przeniesiono do ZSLO32. Następnie Prezydium, na wniosek szefa resortu obrony, przemianowało Sztab
Generalny JNA na Sztab Generalny Sił Zbrojnych. Owa zmiana nazwy, interpretowana przez ministerstwo obrony jako korekta status quo, miała ogromne
znaczenie w kontekście relacji na linii JNA - SOT. Na mocy nowej ustawy
obrona terytorialna, pomimo obowiązywania przepisów konstytucyjnych i
prawnych, została formalnie podporządkowana Sztabowi Generalnemu Sił
Zbrojnych, jako organowi ministerstwa. Ponadto w 1988 r. nastąpiła wspomniana reorganizacja wojska, która doprowadziła do zniesienia niektórych
okręgów wojskowych oraz do podporządkowania wojskom operacyjnym jednostek terytorialnych, co stanowiło część działań zmierzających do zmniejszenia wpływu republik. Zniesiony został m.in. słoweński okręg wojskowy, w
31

W 1971 r. Tito i jego współpracownicy siłą zdławili wystąpienia chorwackich władz
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miejsce którego powstały dwa korpusy – w Lublanie i Mariborze, obydwa bezpośrednio podporządkowane okręgowi chorwackiemu z siedzibą w Zagrzebiu.
Ponadto stanowisko Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych, że najwyższe funkcje
w republikańskich sztabach powinni stopniowo zajmować czynni oficerowie
wojsk operacyjnych, było przejawem rosnącego nacisku JNA na politykę kadrową w SOT. Tak było w przypadku dowódców republikańskich, którzy wywodzili się z szeregów wciąż czynnych kadr wojskowych korpusu oficerskiego
JNA, choć prawdą jest, że byli „narodowości republikańskiej”, zwiększając w
ten sposób element miejscowy w republikach. Wydarzeniem precedensowym w
relacjach między obydwoma formacjami było mianowanie we wrześniu 1988 r.
bezpośrednio przez Prezydium SFRJ dowódcy Republikańskiego Sztabu SOT
Słowenii, choć prawo zobowiązywało władze federacyjne do wyznaczenia na tę
funkcję kandydata zaproponowanego wcześniej przez Prezydium SR Słowenii33.
Wkrótce jednak okazało się, że skuteczność nacisków armii na władze republikańskie była ograniczona. Rozwój wydarzeń politycznych w państwie w
kierunku dezintegracji federacji nie mógł już zostać powstrzymany przez czynnik wojskowy. Odżyły kwestie, które jeszcze do niedawna były tematami tabu:
relacja władze republikańskie - JNA, finansowanie JNA, czy przywileje dowództwa wojskowego. W obliczu coraz bardziej napiętej sytuacji generalicja
uznała za stosowne wymusić na Prezydium SFRJ wprowadzenie rozwiązań
awaryjnych. Polegały one na politycznych atakach władz federalnych, które w
swoich konkluzjach wezwały władze SR Słowenii m.in. do przeniesienia obowiązku poborowego na miejscowe komendy uzupełnień, będące pod kontrolą
JNA. Rząd republikański nie zastosował się do tych poleceń, podając w odpowiedzi przykłady łamania przez władze w Belgradzie obowiązującej konstytucji. Dlatego też JNA zdecydowała się podjąć, jak to określiła, radykalne kroki.
Podobnie „radykalne” środki władze wojskowe zastosowały już w 1985 r. w
Kosowie, kiedy po prostu zamknięto magazyny sprzętu dla SOT. Konkluzje
Prezydium federacji dały armii formalny pretekst do działania. W maju 1990 r.
dowództwo wojskowe podjęło decyzję o rozbrojeniu wszystkich, z wyjątkiem
JNA, formacji paramilitarnych stacjonujących na terytorium SR Słowenii. Dotyczyło to zarówno oddziałów obrony narodowej, jak również komunalnych
jednostek łącznikowych. Jednakże w tym przypadku, inaczej niż w Kosowie,
operacja zakończyła się niepowodzeniem, ponieważ sztaby gminne miały własne składy sprzętu i broni zlokalizowane poza magazynami JNA. Co ważniejsze, w słoweńskich kręgach polityczno-wojskowych po prostu nie było woli
przekazania broni armii federalnej. Prezydium SR Słowenii 19 maja 1990 r. w
godzinach popołudniowych wysłało do wszystkich gmin poufny telegram, który nakazywał zatrzymanie dostaw broni. Większość sztabów gminnych, a także
niektóre jednostki paramilitarne (30. Grupa Rozwojowa oraz Brygada Ochronna) zastosowało się do tego polecenia. Zatem JNA napotkała tu po raz pierwszy
33
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silny opór oraz poniosła jedną z pierwszych swoich porażek. Chociaż nie udało
się wykorzystać całego uzbrojenia, to dzięki spontanicznemu oporowi jednostek paramilitarnych przeciwko rozbrojeniu Słowenii władze republiki w tajemnicy stworzyły kolejną formację – Strukturę Manewrową Obrony Narodowej, wynikającą z tradycji wojny partyzanckiej i włączoną pod jurysdykcję
słoweńskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tym samym jugosłowiański
system powszechnej obrony narodowej przechodził powoli do historii. Należy
w tym miejscu wspomnieć, że wśród organizatorów nowej struktury znajdowali
się oficerowie rezerwy i dowódcy obrony terytorialnej, którzy bez wątpienia
odgrywali kluczową rolę w ukształtowaniu trzonu obronnego tej formacji, w
zabezpieczaniu broni i sprzętu w związku ze spodziewanym starciem z armią
jugosłowiańską. Zarówno SOT, jak i ówczesny republikański Sekretariat Obrony i Spraw Wewnętrznych określały ramy prawne, umożliwiające utworzenie
bez wiedzy federalnych władz wojskowych Struktury Manewrowej Obrony
Narodowej, którą włączono jednocześnie w porządek prawny nowej konstytucji
formującego się wówczas niepodległego państwa słoweńskiego. We wrześniu
1990 r. parlament SR Słowenii jako pierwszy przyjął poprawki do konstytucji,
które m.in. wyłączały republikańskie SOT spod dowództwa JNA34. Tym samym rozpoczął się okres rozpadu systemu powszechnej obrony narodowej i
przekształcenia wojsk terytorialnych w regularne armie republikańskie. Nowe
formacje posłużyły bowiem władzom Słowenii, później również Chorwacji
oraz częściowo Bośni i Hercegowiny, do działań militarnych przeciwko JNA,
dążącej do siłowego utrzymania federacji35. Zatem militarne cele poszczególnych republik (odparcie ataku armii federalnej) zostały spełnione, przede
wszystkim dzięki doświadczeniom wyniesionym z okresu tworzenia jugosłowiańskiej obrony terytorialnej. Dotyczy to przede wszystkim słoweńskiej obrony terytorialnej, która w porównaniu z innymi republikami wyróżniała się poziomem organizacji i uzbrojenia, dzięki czemu mogła odeprzeć atak wojsk federalnych w wyniku tzw. wojny 10-dniowej, by następnie przekształcić się w
profesjonalną armię niepodległej Słowenii36.
Podejmując próby oceny miejsca i roli obrony terytorialnej w strukturze
militarnej Jugosławii należy podkreślić fakt, że dla czynników dowódczych
JNA wojska terytorialne nie były uważane za regularną armię, a bardziej za
konkurenta, czego przejawem były nieustanne zabiegi oligarchii wojskowej w
34
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kierunku podporządkowania sobie jednostek SOT. Taka postawa jugosłowiańskich sztabowców wynikała z faktu, że tak naprawdę nigdy nie uznali oni
wojsk terytorialnych za istotny czynnik obronny w warunkach bojowych.
Wskazują na to chociażby trzy funkcje, jakie pełniły wojska operacyjne, które
znacząco różniły je od jednostek terytorialnych. JNA była przygotowana do
szybkiej mobilizacji w przypadku ataku zewnętrznego, aby przyjąć pierwsze
uderzenie agresora, co miało dać czas na mobilizację SOT. Inną funkcją JNA
był wysoki poziom specjalizacji, umiejętności wojskowych oraz wiedzy, które
mogły być osiągnięte tylko dzięki długim ćwiczeniom. Trzecią cechą jugosłowiańskiej armii było zapewnienie możliwości prowadzenia wojny, zarządzanie
obroną terytorialną, dowodzeniem i kontrolą nad nią. Kryzys gospodarczy z lat
80. dotknął dwie pierwsze funkcje, ponieważ cięcia budżetowe utrudniały modernizację wojsk operacyjnych, a podziały narodowe zmniejszyły znaczenie
dowództwa JNA w systemie obronnym federacji. Fakt, że jednostki SOT były
odpowiedzialne również przed republikańskimi strukturami politycznymi,
wpłynął na trzecią funkcję armii federalnej. Ponieważ wojska terytorialne zostały uzbrojone w przestarzałą broń, przekazaną im przez JNA z określonych
formacji zbrojnych, to w dużej mierze od siły ekonomicznej poszczególnych
republik zależało, jak będą dodatkowo wyposażać swoją obronę terytorialną.
Jednakże władze republikańskie nie zostały dopuszczone do importu broni z
zagranicy, nie mając nawet możliwości sprowadzania jej z wolnego rynku.
Monopol na import i eksport broni miały instytucje Federalnego Ministerstwa
Obrony. W jednostkach terytorialnych byli rozmieszczeni głównie rekruci w
wieku popoborowym i niespełniający norm zdrowotnych, którzy nie byli w
stanie zaspokoić potrzeb armii w zakresie mobilności. W jugosłowiańskiej doktrynie użycia sił zbrojnych przewidziano, że w razie wojny na określonym terytorium władzę nadrzędną ma ta jednostka, która jest formacją wyższego szczebla. Zatem teoretycznie mogło się zdarzyć, że w warunkach bojowych dowódca
wojsk terytorialnych wydaje rozkazy dowódcy niższych jednostek JNA; na
szczytach władzy wojskowej taka sytuacja była niedopuszczalna. Na czele SOT
stali wyłącznie republikańscy dowódcy, którzy na szczeblu federalnym byli
podporządkowani Prezydium SFRJ jako zwierzchnikowi sił zbrojnych. Jednakże władze federalne, na mocy niektórych przepisów, określone funkcje obronne
przeniosły na Związkowego Sekretarza Obrony SFRJ, którym zwykle zostawał
generał JNA w czynnej służbie.
Podobnie jak decentralizacja polityczna i przekazanie władzy politycznej
władzom republikańskim, zagwarantowane w Konstytucji 1974 r., podważyły
zasadność federalnego systemu politycznego Jugosławii, tak utworzenie Sił
Obrony Terytorialnej jako republikańskiego komponentu sił zbrojnych SFRJ
faktycznie ograniczało legitymację funkcjonalną JNA. Z tego względu Jugosłowiańska Armia Ludowa nie tylko nigdy nie uznała wojsk terytorialnych za
równorzędny składnik systemu obronnego państwa, ale również jej dowództwo
stale usiłowało podporządkować sobie jednostki terytorialne. Przykładowo
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dowódcą republikańskich SOT był zwykle wojskowy w czynnej służbie, wywodzący się z korpusu oficerskiego JNA. Dowództwo armii federalnej często
sygnalizowało, że oddziały obrony terytorialnej mogą przekształcić się w armie
republikańskie, i choć główne kontrole z Federalnego Ministerstwa Obrony
uznały jednostki SOT za oddziały posiadające dość dobre umiejętności bojowe,
to tak naprawdę usiłowały ostrzec naczelne dowództwo JNA, że należałoby
znacznie ograniczyć obronie terytorialnej SR Słowenii samodzielność w prowadzeniu przygotowań wojskowych. Wnioski z kontroli były jedynie częściowo tajne, o czym świadczą publikacje teoretyków wojskowych o konieczności
modernizacji obrony terytorialnej, której potencjalne działania na czasowo
okupowanym terytorium powinny tracić na znaczeniu, dlatego, że zmniejszają
możliwość agresji w celu okupacji terytorium Jugosławii. Ponadto w tym samym dokumencie wiele rozwiązań mocno odbiega od definicji ustawowej
obrony terytorialnej. Co prawda rozdzielono funkcje SOT i JNA w konfliktach
o niskiej intensywności oraz przy wykonywaniu pewnych zadań społecznej
samoobrony, to faktycznie rozdział ten oznaczał, że wojska terytorialne powinny znaleźć się pod jednym dowództwem, ponieważ miały być przeznaczone do
celów policyjnych37.
Podsumowując można stwierdzić, że w omawianym okresie, czyli w latach
1968-1990, Siły Obrony Terytorialnej zostały liczebnie wzmocnione, wyposażone i wyszkolone, osiągając wysoką zdolność bojową, do czego przyczyniło
się m.in. panujące w poszczególnych republikach przekonanie, że są to ich własne armie narodowe. Wyodrębnienie republikańskiego kierownictwa wojskowo-politycznego pod koniec lat 60., a w zmienionej formie w latach 80., spowodowało, że jego ustalenia i decyzje na swój sposób zawsze budziły w jugosłowiańskich kręgach wojskowych podejrzenia o separatyzm poszczególnych
republik. Z tego względu dowództwo JNA przez cały ten okres kwestionowało
zasadność istnienia SOT. Każda z republik w rzeczywistości dążyła do zbudowania swojej własnej obrony terytorialnej jako nowoczesnej, dobrze zorganizowanej i zarządzanej organizacji wojskowej, zdolnej do prowadzenia samodzielnej walki zbrojnej. Do takiego wniosku skłania chociażby fakt, że obrona
terytorialna w omawianym okresie wykształciła podstawowe elementy organizacji wojskowych, takie jak: dowodzenie i kontrola, szkolenia poszczególnych
formacji, pobór rekrutów oraz uzbrojenie. Natomiast celem JNA, zgodnie z
doktryną powszechnej obrony narodowej, było powstrzymanie potencjalnego
agresora na tyle, by dać czas na mobilizację obrony terytorialnej. W istocie do
głównych zadań tej formacji, zgodnie z nową koncepcją obronną, należało zaangażowanie zbrojne w tle, samodzielnie lub we współpracy z JNA. Jednakże
w związku z postępującą decentralizacją państwa pod koniec lat 80. owa
współpraca stawała się coraz bardziej problematyczna. Przekształcenia systemu
obrony terytorialnej faktycznie doprowadziły do stworzenia armii republikańskich, które, w przeciwieństwie do JNA, opowiedziały się za opuszczeniem
37

L. J el u ši č , Legitimnost sodobnega vojaštva, Lublana 1997, s. 157-158.
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federacji. Istnienie dwóch, konkurencyjnych względem siebie, elementów systemu obrony państwa, w znacznym stopniu umożliwiło przekształcenie jednostek obrony terytorialnej w armie republikańskie, co ostatecznie stało
się dodatkowym czynnikiem wpływającym na dezintegrację federacji jugosłowiańskiej.
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TERRITORIAL DEFENCE FORCES OPERATIONS IN ACTIONS.
GEORGIAN AND OSSETIAN TERRITORIAL DEFENCE FORCES
COMBAT STRATEGIES ANALYSES IN RUSSIA-GEORGIA
2008 AUGUST WAR: COMPARATIVE STUDY

Summary:
The Caucasus region is still considered as one of the hottest geostrategic spot
in the world politics and still inter-state war scenarios are most plausible and
could be revoked into real scenario development at any moment. Even current
example of Georgian and Russian relations is to be one of the evident of the
occasion. As it is known, Georgia and Russia are still in formally in war, both
de facto and de iure and only a truce between the parties named as „Saakashvili-Medvedev-Sarkozi” treaty is indicating a fragile peace in the region.
Hence, the consequences of the warfare waged in August of 2008 are being
echoed in contemporary period of time. However, from the geostrategic point
of view, only the fights between Georgian and Russian Armed Forces are being
reviewed and analyzed but no one paid attention to and scrutinized combat
operations between Georgian and Ossetian military formations scrutinizing,
whereas both sides perceived territorial defence forces as one of the serious
strike units at the initial stage of the conflict on 3-9 August of 2008 which was
falling within the scope of Low Intensity Conflict. The operations could be analyzed on how the parties were using this kind of active reserve military formations, how efficient had been both territorial defence systems before the war
and how it reflected the situations developed after the war. The comparative
analyses of the engaged parties’ capabilities with regard to territorial defence
strategies and properly used tactical reserve forces are very important and
omnipotent to relevantly consider possibility and opportunity to achieve peace
and stability at the regional level and reinforce regional security provisions.
Keywords:
territorial defence system, Georgian Armed Forces, South Ossetian Territorial
Defence Forces, National Guard, Cold War, Urban warfare, Neo-urban warfare, Asymmetric warfare, Fourth Generation Warfare.
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Introduction
The end of the Cold War represented a change in the environment in which
national security and defence planning provisions have been drastically
changed which led to new implications The concern over popular support of
military actions can be seen in a couple of ways in the Selective Service system, which had periodically conscripted young people into military service1.
The formation of the regular Armed Forces in the post-Cold War period responded to new realities and new security environment and to the global détente provision in world politics and unipolar world order as well as an endorsement of those international political process (how Hegel insisted that war
helped to uphold the moral health of society and prolonged provisions for “perpetual peace”)2. In that conditions, even meaning of war concept and even military conflict development cardinally changed and the war is transposed to be
sketched by Carl von Clausewitz in his On War when war proclamation are in
the hands of government and people and Army is only an instrument to achieve
this mission3. All these provisions are leading toward creation of new type of
Armed Forces excluding attrition military operations against any foe and performing offensive war game scenarios. Each member of contemporary international society is trying to prepare for defensive military operations and the defence planning is corresponding to these realities. Moreover it is interesting to
underscore that namely Reserve Force formations are to be main military units
to perform any modern type of combat operations – peacemaking, peacekeeping, crisis management and low intensity conflicts. After the Cold War was
over, a number of movements, groups, and individuals that had practiced terrorism during the Cold War stayed on course. The breakup of the Soviet Union
into more than a dozen of independent countries did not end once and for all the
historic ethnic conflicts within and between these states 4. Steadily, defence
policy has been transformed into the stage of being indispensable part of national policy with new dimensions of making decisions at high level of politics5. Hence, in this model of new approaches toward defence planning for the
21st century and applicability of one common standard, at least under the aegis
of NATO standards, Reserve Forces and Territorial Defence Systems are increasing their role in the planning frames and they are giving new impetus even
for international security environment, mainly from military security perspective.
1

D. M. S no w, National Security for A New Era: Globalization and Geopolitics, New
York 2004, p. 83.
2
T . Kuc era, Conflict Analysis – Case Studies [in:] Introduction to Security Studies, ed. R.
Ondrejcsak, Bratislava 2014, p. 139.
3
C. vo n C la u se wi tz, On War, Princeton 1989, p. 28.
4
B . L. N aco s, Terrorism and Counterterrorism, New York 2008.
5
Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary, Springfield 1991.
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Fourth Generation Warfare Concept
and Territorial Defence System Classification
After series of hazardous terrorist acts have covered the European continent and perception of insecurity dominated Western community Georgia’s
community always expressed very pro-European views since Georgia restored
its sovereignty in 1991. Since that time Georgia has been casting into a sense of
fear and uncertainty. After that in current international politics due to Crimea
occupation and annexation by the Russian Federation new jargon has emerged
– New Cold War6 – thanks to the well-known journalist and scholar Edward
Lucas. Even another jargon New Terrorism (terrorism associated with religious
frustration) also was taken up by the key experts and scholars. Nowadays,
Western society has been facing up new challenges and threats before unknown
(among other things, the phenomenon of New Terrorism which is associated
with the idea of religious soft power7). Paris, Brussels airport, Istanbul airport,
Nice, Munich, again Paris – there are only few cases proving how far and how
frequently individual suicide-terrorist and specially trained terrorist groups have
induced psychological menace and fear of physical extermination in all European community as a Global War of Terror is underway. As it is known, NATO
now borders two quasi-state entities: the “Caliphate” declared by the ISIS and
Al-Qaeda’s emerging “emirate” in north-western Syria. These entities will continue their reliance on terrorism as the weapon of choice against what they
broadly understand as the West, and further, given the right circumstances and
opportunities, could subsequently gravitate towards other means of waging
warfare. Having considered that Euro-Atlantic security landscape has been
changed and the security provisions are being coped with asymmetric military
challenges posed by the ISIS (recently held NATO Warsaw Summit has even
confirmed existence of the threats and counted ISIS as one of the key enemy
actor to the whole Euro-Atlantic community – see final Communique8), from
the side of Western society a demonstration of uncertainness and inability to
cope with these challenges are very unattractive indications to those parts of
international community which aspire to become an indispensable part of the
society – for example, Georgia’s society. It is true that the West has also been
responding to these missions upon its capability – for instance, recently released EU Global Strategy highlights the importance of states to the east and
the south, and the contribution those societies’ (where Georgia holds key posi6

V. Ro u nd i n g, The New Cold War by Edward Lucas, Independent.co.uk, 07.02.2008,
<http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/the-new-cold-war-byedward-lucas-779038.html> (10.12.2016)
7
J . Ha yne s, An Introduction to International Relations and Religion, London 2013, p.
97.
8
Warsaw Summit Communiqué, NATO.int, 09.07.2016,
<http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm> (10.12.2016)
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tion) resilience makes to Europe’s security. As for the NATO’s perspective
under the aegis of the 2010 NATO Strategic Concept, the Alliance should,
when affected by developments beyond its borders, engage in attempts to enhance international security via a network of partnerships with third countries
(including – first of all – Georgia). At present, military strategic and operational
concepts are associated and affected with doctrine of asymmetrical warfare (the
term was popularized by the Secretary of Defence Donald Rumsfeld) and is
defined as the situation in which both (or all) sides do not accept or practice the
same methods of warfare. Asymmetry can extend both to the methods opposing
sides use to conduct military operations and to the rules of warfare to which
they adhere. Two components are parts of the doctrine – guerrilla warfare and
terrorism9. The doctrine has direct linkage to so-called Fourth Generation Warfare10. concept that is defined as military conflicts which involve the following
elements:
 high technology;
 terrorism;
 a non-national or transnational base;
 a direct attack on the enemy's culture;
 highly sophisticated psychological warfare, especially through manipulation of the media.
Certainly, Fourth Generation Warfare encompasses newly emerged multilateral doctrine of Hybrid Warfare and becomes dominant strategic modality for
waging wars in the 21st century. The term implies – One country attempt to
impose on another country (or countries) its political will via complex political,
economic, informational means and it is performed without declaration of war,
under the aegis of cozy war in accordance to international law standards
(“Green men” phenomenon in Crimea occupied and annexed by the Russian
Federation from Ukraine in 2014)11. From that standpoint derives the idea
where stands and where the place of territorial defence forces, which kernel are
reserve formations. According to RAND Corporation research: Territorial Defence Posture is a system that:
1. is defensive, unsuited to attack across borders, and unlikely to be perceived as a threat by other states;
2. relies principally on latent rather than standing forces, involving many
citizens;
3. relies on weapons and technologies different in type and composition
from those of intervention and bombardment systems;

9

D. M. S no w, op. cit.
W . S. Li nd , The Changing Face of War: Into the Fourth Generation [in:] Marine
Corps Gazette, October 1989, pp. 22-26.
11
Е. Ма гд а, Гибридная Война – выжит и победить, Харков 2015, p. 4.
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4. relates the military resources of a society so closely to the defence of its
own territory and institutions that it constrains the country's participation in an international military alliance, especially one that calls for an
integration of alliance forces12.
Having considered contemporary provisions of military security perspectives, there are several types of Territorial Defence Systems that are important
component of rethinking military operational capabilities and doctrinal principles (see figure 1 below).
Fig. 1: Typology of Territorial Defence Systems

“Expanded” Type of Territorial Defence
(adapted for pursuing Grand Geostrategic Missions)
Soviet

American

(for full-scale conventional war)

(for regional and local wars)

“Operated” – Mobile Type of Territorial Defence
(aimed to defend locally national territories)
Yugoslavian

Chechen

(Local War)

(Local War)

“Tight” operational-tactical type of Territorial Defence
(politically motivated)
Iranian

Taliban

(Islamic Guard Corps)

(Lashkare)

Source: own work.
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The Ossetian Military and Security Implications
and Georgian-Russian War Inspiration
It appeared that the power structures (among them special service) and military forces in South Ossetia had to knuckle under to the proclaimed President
of South Ossetia (now Eduard Kokoiti). The joined forces were governed by:
 the Defence Minister, who was appointed in midst of June and was proposed by the Transdniester Regional authority;
 Russian Colonel Anatoly Barankevich;
 the Minister of Internal Affairs – Colonel Robert Guliev (he came from
North Ossetia);
 the Secretary of Security Council – Oleg Alborov (former Head of
South Ossetian KGB);
 the Minister of Emergency Situations – Boris Chochiev, who was concurrently the co-Chairman of the Trilateral Russian-Ossetian-Georgian
Commission on the Conflict Resolution.
According to some sources two bodies – Ministries of Defence and Emergency Situations informally united at the joint National Guard command under
the aegis of the President of South Ossetia. At the same time main coordinator
of power structures was the President’s Advisor in military issues (MajorGeneral Petr Gatikaev). For achieving their political goals republic’s authority
used military forces twice, announcing emergency situation in 1997 and in
2002. In case of military situation forces will be commanded from secure
command point or reserve governing centre which was located in Tskinhvali in
the premises of government. Hierarchy of so called South Ossetia power bodies
were as follows: the National Guard, the Ministry of Interior, and the National
Security Service. There and then it is possible to give characteristics of each of
the mentioned above institutions.
National Guard: according to 2002-2003 data, strength of this structure did
not exceed 2000 men. The guard is headed by a commander whose official title is
the Chief of Civic Defence Staff. In fact he performs the functions of the Defence
Minister – at present Anatoly Barankevich. Since Eduard Kokoiti’s approach and
neutralization of military putsch, in which national guard forces performed a bad
role, the issue of their reorganization and strengthening their loyalty towards the
government became topical. The National Guard as well as the National Guard of
Georgia were set up in 1992 – two Ossetian brigades were formed (among them
was tank brigade “IRI”) since the end of military operations. According to 2003
data the following structures were included in the National Guard:
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 battalion of mounted infantry on armoured cars;
 armoured-tank battalion;
 detached special purpose battalion (trained by Russian paratroopers);
 first battalion of peacekeepers;
 logistical subdivisions.
According to South Ossetian calculations each battalion consisted of 500
men (this structure had been adopted from former USSR service regulations).
The most effective were First Peacekeeping and Special purpose battalions. Special purpose battalion was founded on July 12, 1992. Now battalion effectively
operate under the command of the head of trilateral commission for the cessation
of hostility in conflict regions. According to 2003 data, there were enlisted 469
men among whom only 30% were local residents. However, among enlisted servicemen there are non-Ossetian hired professional mercenaries. Among them in
1994-96 one man nick-named “Voron” (raven) served as a military instructor
captain of special purpose forces of the Russian Federation. The battalion is located in 47th Tskhinvali military settlement. A certain Vice-Colonel Ferdinand
Geguev was said to be the founder of this battalion. Obviously, he was one from
the cadre of the Russian Interior Troops Special Forces. The first peacekeeping
battalion consists of 700 servicemen and 300 reservists. Average age of them is
between 18 and 50 years. Service term was 6 months to 3 years (on contract basis). That is the reason of prevailing (Russian and Ossetian) cadre servicemen.
Battalion was equipped with light arms and armoured vehicles. The servicemen
were remarkably good in physical and military preparedness. It was under the
control of the Defence Minister or actually under the command of the National
Guard although in the past it obeyed to the North Ossetian Ministry of Emergency Situations and later on to some temporary special support society concord. By
that time it was funded by Russian part. Its commander was Vice-Colonel S.
Tuaev and its units were located in 7 crossing points between borders and (key
bridges) and 19 observation points. The permanent location was Tskhinvali lower
military district. There was ongoing military reform and the organization of new
military charter recently. According to some sources, the National Guard’s quantity increased to 3000 men, through the calling up of reservists in South Ossetia13.
The first summons to mandatory military service to the National Guard was in
November-December of 1996, during which men born in 1978 were summoned
to duty. Organized reserve was based upon the principles of a Territorial Defence
Forces. According to data, the Guard had about 10-15 combat tanks (mostly T-55
types + 4 tanks could be granted by Abkhaz side), 25-30 infantry fighting vehi-
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cles (Russian abbreviation БМП-1) and 70 entities of armoured transporters, 20
artillery systems and 20-25 “Grad” and “Gvozdika” jet-propelled systems14.
Ministry of Interior Affairs: quantity of enlisted is about 3000. Basic armed
forces is militia’s special purpose battalion that consisting of several companies.
Ministry’s subdivisions work in Tskhinvali, Java districts and some rural militia
territorial units. The Minister of Interior Affairs is Colonel Robert Guliev.
National Security Service: until 1992 it was called the State Security
Committee (KGB) which later on transformed into the Security Ministry and
since 1998 – the National Security Service. In 1998-2002 it was headed by Leonid Tibilov. There were about 300 staff workers. A special purpose detachment (Commander Aleksi Chibirov), operational and well-equipped with arms
and equipment, is subordinated to the National Security Service. The duty of
this detachment is to struggle with terrorism and smuggling, thus in case of a
military crisis situation it will assume responsibility for the formation of small
(5-10 men) guerrilla groups into enemy’s rear. During 1991-1992 war this detachment was responsible for organizing terrorist acts in Tbilisi, which were
blocked by the Georgian Security Services. Incidentally, in 1999 equipment and
arms necessary for the National Security Service was purchased in Moscow.
Among other units, they is an active radio-interception subunit, accomplishing
radio signal including cell signals interception (approximately in Gori area).
Lately, this service played key role in the neutralization of an attempted putsch
against President Kokoiti. Ossetian security officers, based on secret memorandum, closely collaborate with their Abkhazian counterparts. According to some
sources, two security representatives held confidential meetings and consultations in Moscow with other separatists. Special attention should be paid to the
secret underground phantom group (forest group) that was organized in 1994 in
North Ossetia with the objective to carry out diversion on strategic objectives
(pipelines, arterial roads, etc.) in Georgian and Ingushetian territories. Structure
and future objectives are unknown, as well as whether it is still active or not
right at the present time and whether or not it is somehow related to the South
Ossetian “irredentist” government – all these things are not determined.
Customs: this is smallest body not exceeding 100 men in total and they
have small armed groups near the Georgian regions and in the region of Roki
automobile tunnel, which borders the Russian Federation.
Russian Peacekeepers: the peacekeepers present in the area since 1994
consists of 557 servicemen, 36 armoured cars and vehicles, 9 artillery systems
and several pieces of air-strike equipment like ZU-23 and ZU-23M near Roki
tunnel and 120-mm calibre jet propelled systems. Commander – General-Major
Sviatoslav Nabzorov –graduated from the Military Academy of General Staff
of the Russian Federation. He was commander of the 201th Motorized Division
in Tajikistan. Later he has served as a military commandant of Achkoi-Martan
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(Chechen Republic) for 8 months. Since November of 2002 he is a Commander
of Russian Peacekeepers.
It is interesting to review how the law enforcement agencies are funded.
The structures are funded by the Diaspora in the Russian Federation and income received from the smuggling of alcohol and defrauded humanitarian aid.
At the same time, there is a well-disguised financial support agency, entitled
“Concord”. Officially the level of funding is low and not sufficient to their real
needs. For example, debts resulting from arrearages in paying salaries in 1996
were paid by South Ossetian government only by April 1997. Shortages are
evident in armoured forces supplies and equipment as well. However, in times
of escalation, the funds will be allocated immediately from local and North
Ossetian criminal groupings that really backed Kokoiti and government of
North Ossetia. To sum it up, the opposite side is experienced and skilful and
Georgia’s new authority will envisage it during making geo-strategic decisions.
Fig. 2. Key characteristics of the South Ossetian Territorial Defence Forces

Source: own work.

The Georgian Army – 26 years old: Where to Lead?
The Georgian Armed Forces has celebrated its “day of birthday” launched
by the President of Georgia Eduard Shevardnadze since 1996 that was backed
on the then previous President Zviad Gamsakhurdia’s decision on April 30,
1991 to create national paramilitary formation – the National Guard to counterweight the Soviet military might. The two Presidents “common value” some-
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how has coincided because of main common thing – the Armed Forces backyard to any kind of authority. The Georgian history has many examples when
the armed men were capable to deal with foes and enemies of any kind and
type. However, the 22 year old Armed Forces creation, development and reinforcement are associated with most dramatic geopolitical and, unfortunately,
political events directly linked with building new type of national statehood
since the Soviet Union collapsed. During its 22 years of existence, the Georgian
Armed Forces have experienced the following concrete political processes:
three civil wars (Tbilisi 1991 war, South Ossetia war in 1991-1992, Abkhazia
war in 1992-1993), local military campaigns (Gali region small scale wars in
1995 and in 1998 as well as in Tshkinvali region in 2004), military coups d’etat
or mutinies (1991 August disobedience from the National Guard units to subordinate the President’s decree ended up with 1992 Tbilisi mutiny, 1998 Senaki
mutiny, 2001 Mukhrovani mutiny), full-scaled war in August of 2008 with the
Russian Federation and tactical military operations (disarmament of the Russian airborne special force units in Khodori gorge in 2002 and anti-terrorist
sweep operation in 2002-2003) and, at last, demonstrative humiliation faked
“political performance” aimed to degrade the role of the Armed Forces in the
Georgian society, taken place on May 5th, 2009 and conducted by the Mikhail
Saakashvili’s authoritarian regime.
This is quite long list and, certainly, all these particular events are supposed to
be excessively numerous for the so “young” in age national Armed Forces. From
the other standpoint, the Georgian Armed Forces play a very crucial role, from the
geostrategic consideration, in keeping a balance of power with two regional neighbours (Armenia – 60.000 combat strength, Azerbaijan – 120.000 combat strength),
a great-power – the Russian Federation with 1.200.000 combat strength and two
regional big powers: Turkey – 600.000 combat strength and Iran – 200.000 combat
strength. In addition to that, in the geopolitical region – the South Caucasus, which
is a very unstable area – where two main military coalitions: the NATO (on average with up to 2 million combat strength) and the Collective Security Treaty Organization (on average with up to 2 million combat strength) with the USA and
Russia’s domination per se, are competing very fiercely for reaching hegemony at
regional levels, a question is to be posed: whether Georgia with its current Armed
Forces with combat strength in no more than 30.000 is capable to pursue successful
foreign and defence policy missions. The answer is already clear. The “bandwagon
strategy” that, getting astride to the NATO policy line, was launched by the President Shevardnadze in 1999 when the Georgian Armed Forces joined the NATO
PARP process and engaged into the peacekeeping mission under the aegis of the
NATO in Kosovo that was followed up with the mission in Afghanistan in ISAF.
In that way Iraq mission, started in 2004 under the U.S. command, stands alone
and connects to specific military capabilities achieved abroad but have no real indications as for the defence of homeland (this factor became very evident in waging
war with the Russian Federation’s Armed Forces in August 2008). However, some
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years ago, the same Armed Forces were part of the pro-Russian dominated Collective Security Treaty Organization and were commanded by the Defence Minister
who had been appointed by the Kremlin. The “tilting” geopolitical cycle indicates
how difficult became to develop a concept of the national defence strategy. It has
already affected the creation of stable and credible Armed Forces that can successfully accomplish its goals and purposes. For sure, this delicate topic makes very
casuistic what and how to perform national military doctrine that is still sensible to
the Armed Forces at present time. The issue of the promoting true missions set for
the Georgian Armed Forces are gives rise to uncertainty due to the new realms of
the international politics. Instability rims stretching from the North Caucasus to the
Middle East and from the Central Asia to South-East Asia are indications what are
to be possible military risks and challenges for Georgia’s national security environment.
As for the Georgian Armed Forces establishment and development processes viewpoint and from historic perspective, there are five main phases in
which the Georgian Army gave its birth and where it stands at time being. The
five phases could be evaluated how well the process has been pursued and – by
and large – how it effects on development of the Armed Forces:
1. First Phase (1991-1992) – the period was associated with establishing of
paramilitary formation – the National Guard under the aegis of the Parliament of Georgia controlled by the national-liberation movement representatives on 30th April 1991. The National Guard was sought to be a premature for further composition of the Armed Forces of independent Georgia.
The National Guard (NG) incorporated the whole paramilitary formations
run by the various political movements of Georgia except for the
“Mkhedrioni” military formation. Tengiz Kitovani – the then Head of the
Defence and Security Commission of the Parliament of Georgia –v was
appointed the first Commander of the NG. Very soon – namely, in August
1991 – the NG became military challenge to the Zviad Gamsakhurdia’s authority when in order to avoid military clashes with the Soviet Army units
subdued to the so-called GKCP Communist leadership which seized power
in the Kremlin, the President Gamsakhurdia disbanded the NG and subordinated their forces to the Ministry of Internal Affairs of Georgia. This
provoked the mutiny of the NG and led to the tragic events of December of
1991 ended up with depriving Gamsakhurdia of office in January 1992.
2. Second Phase (1992-1995) – this period was very controversial and
tragic for the Armed Forces history. It could be labelled as “black hole”
as during that time – despite of new authority’s effort led by Eduard
Shevardnadze – it was impossible to create centralized and unified
Armed Forces. By that time, it comprised more than 50 various military
groupings, among them larger and relevantly disciplined were only
three ones: the National Guard, “Mkhedrioni” and the Internal Troops
of the MIA. Unfortunately, the failure of setting up common and cen-
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tralized regular Army led to utter defeat in war over Abkhazia and – in
consequence – losing control over the Tskhinvali region as well as
semi-political independent rulership of Aslan Abashidze in Adjara with
strong Russian military presence in the area.
3. Third Phase (1995-2004): After adoption of the Constitution and endorsing Presidential style of governance in Georgia where the position of Supreme Commander was created , a process of establishing of the Regular
Armed Forces went ahead but in correspondence to the Russian military
traditions with leadership of the then Defence Minister LieutenantGeneral Vardiko Nadibaidze. In 1998 the style was changed into the
“American” style since Lieutenant-General David Tevzadze became the
Defence Minister. In this period quite radical reforms have been performed to create a credible and well-subordinated Armed Forces centralized under the General Staff tasked to coordinate the military strategy. By
that time, military intelligence service was created, the Armed Forces
was developed based on three-tier forces: the Air Force, the Navy and the
Army; a military doctrine and strategy were developed, etc. The process
was promoted further with endorsement, with U.S. Pentagon assistance,
“Training and Equip Program” which cost $64 million and with creation
of mini-U.S. Armed Forces alike to Latin American nation experience in
the Cold War (Salvador, Honduras, Panama, Columbia). However, budgetary shortcomes and heavy social burdens ruined “dreams” for developing strong system of national defence in the country15.
4. Fourth Phase (2004-2012) – “Rose Revolution” introduced new momentum in realizing new concept of the military strategy. However, as
soon as President Mikhail Saakashvili seized the power and endorsed
authoritarian type of authority, he exposed a wish to subdue the Armed
Forces under his personal leadership and use them as a puppet to pursue
his own political will. By doing so, he imposed his control over the
Armed Forces via the political secret police – some like Soviet type of
special counter-espionage service “Smersh” – Counter-Espionage Department of MIA and by articulating with military propaganda all over
the country (in 2006-2008 the Georgian military defence expenditures
reached 7-8% of the GDP). The president Saakashvili did not express
trust even in his defence ministers and often changed them as fast as
possible (Baramidze-Bejuashvili-Okruashvili-Kezerashvili-Sikharulidze-Akhalia) in order to complete “politicized” the Armed Forces. All
these false imaginations of foreign threats and a tightened political grip
over the Army concluded in complete defeat in the August war of 2008
with Russia and downgraded the Armed Forces status from three-tier
system (Army-Air Force-Navy) into simple one tier (Army).
15
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5. Fifth Phase (2012-up to date) – after democratic transformation of the
political power and the successfully held Parliamentary elections in October 1st, 2012, a last momentum starts for complete reorganization of
the Armed Forces and advocacy for new strategic defence concept
compatible with NATO standards. The new leadership and governance
in defence sector needs further sophistication and cohesion.
Georgian-Russian 2008 August War and the Reserve Formations
Involvement – Brief Analysis
Officially war between Georgia and Russia is considered to begin on the 7th
August 2008. Despite Georgia’s unilateral ceasefire earlier in the day, South Ossetian separatist forces, including already mobilized Territorial Defence Units continued shelling ethnic Georgian villages in and around the capital of South Ossetia
Tskhinvali. In response, the Georgian Armed Forces, to use President’s Mikhail
Saakashvili words, began restoring Constitutional Order and commenced a heavy
military offensive against South Ossetian military units. Only thirty minutes after
Georgia began its offensive, Russia came to the aid to the South Ossetian side,
moving its 58th Army combat tanks through the Roki Tunnel into Georgian territory16. However, on August 7th, 2008 the Georgian leadership announced mobilization of the Reserve Forces containing more than 60 battalions and composed on
basis of the “Soviet-type” mobilization standards (with only 18 day combat training program run under the aegis of the National Guard Department and dispatched
to proper military units). By doing so, the Georgian General Staff leadership called
up and created up to 50.000 Army Corps size strategic-operational grouping with
15.000 regular militaries, 5.000 paramilitary servicemen from the Ministry of Internal Affairs and 30.000 reservists whilst South Ossetian combat forces did not
exceed even 6.000, including Territorial Defence Force militiamen17. Certainly due
to this reason, at initial stage of the combat operations, the Georgian Armed Forces
took up strategic initiative and successfully launched offensive operations from
three directions (see the below military map presenting the battle for Tskhinvali)
and by midday of August 8 they were even capable of seizing some parts of
Tskhinvali and reached central part of the city. It is interesting to mention that Mikhail Saakashvili’s government defined very concrete mission for the Armed Forces leadership – only seize and reinforce positions in Tskhinvali and no other military missions were conducted. By that time real ratio between offensive and defensive forces were 5:1 in favour of the Georgian side and in some strategic geograph-
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ic areas even 10:118. However, the South Ossetian Territorial Defence Forces led
by de-facto Defence Minister of the South Ossetia – Anatoly Barankevichch –
managed to create a military trap for the Georgian Armed Forces which relatively
uselessly employed heavy armaments in urban terrain, mainly heavy combat tanks
– modernized with Israeli “Elbit Company” T-72-SIM-1 Soviet tanks and Turkish
“Kobra” armoured vehicles – in order to make breakthrough in the South Ossetian
forces. However, at the same time, the South Ossetian Defence Forces halted the
Georgian Armed Forces attrition rate and even at tactical level made possible taking over the initiative in urban warfare in the city.
Map 1. Battle for Tskhinvali 7-8 August of 2008

Source: own work.

The South Ossetian Defence Forces managed to regroup their remained formations and imposed over the Georgian Armed Forces so-called “Chechen guerrilla” tactics designed especially for urban terrain. The tactics is of an ad hoc nature,
is adopted to smaller breakouts and weapons. Interestingly, force positioning are
often similar to those used when conducting a raid or attacking a strong point, since
18
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many of the same tactical considerations apply. Fire and manoeuvre as well as
assault by bounds are evident among the more seasoned groups but a normal attack
consisted of 15-50 combatants moving in the same direction, firing as they go. Like
Chechen guerrillas, the South Ossetians territorial forces attacks involved small
groups acting in somewhat coordinated manner. The attackers relied on the impact
of suppressive small arms fire on the enemy as they advanced19. By doing so, with
involvement of the Russian military Air Forces starting bombing Tskhinvali since
2 p.m. on August 8th, 2008, the South Ossetian Defence Forces both in the centre
and outskirts of Tskhinvali lined at least 7 combat Georgian tanks and 3 armoured
vehicles and the same day at 3 p.m., the Georgian Armed Forces departed from
seized positions and at last left the city20. Below is comparative analyses of of
combat activities in Tskhinvali of the Georgian Armed Forces and South Ossetian
Territorial Defence Forces.
Fig. 3. Comparative analyses of Georgian and South Ossetian Territorial Defence Forces in 7-9 August 2008 Combat Operations in Tshkinvali City

Source: own work.
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Thanks to the analysis of the battle for Tskhinvali we may conclude and
identify interesting strategic military novelty and new modality that could be
named as Neo-Urban Warfare – a military operation of special type conducted
in combination state – non-state actor with involvement of local defence territorial units and with intention to impose tactical missions characteristic of
asymmetric warfare on enemy’s regular army. The Neo-Urban Warfare key
characteristics are to be concluded as follows:
 asymmetric type of engagement;
 manoeuvring style of tactical missions;
 form of battle: regular Armed Forces vs. irregular/Territorial Defence
Forces;
 massive causalities among peaceful and civilian population;
 involvement of light armament and priority for special force Comparative analyses of Georgian and South Ossetian Territorial Defence Forces in 7-9 August 2008 Combat Operations in Tshkinvali City.
This type of warfare could be regarded as relevantly adapted for promoting
military strategies of the 21st century.
The Georgian Armed Forces under Reform: Where to Lead?
For the time being, the Georgian Ministry of Defence declares its intention
to reshuffle national defence capabilities and drastically reform national defence system at all. The plan was declared by ex-Minister of Defence Minister,
Irakli Alasania, for the Parliamentary hearing at the Defence and Security
Committee session on March 23, 201321. According to the plan, to complete
professionalization of the Armed Forces by 2017 is assumed as well as retaking
remained 30% of the Armed Forces conscripts into the professional service
term. The plan envisages implementation of absolutely new type of the military
high command by setting up two strategic-operational commands: on Eastern
and Western command directions. Moreover, it considers creating three tier
reserve forces that are to met security arrangements of Georgia and somehow
counterbalance military capabilities at the regional level. These reserve forces
contain the following:
 Combat Reserve Forces – run directly by the Joint Staff of the Armed
Forces of Georgia and aiming to create so-called second defence line
operating at the strategic command directions;
 Territorial Reserve Forces – run by the National Guard Department of
the Joint Staff of the Armed Forces and aiming to provide defence at
regional level and with local paramilitary units;
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 Civilian Reserve Forces – run presumably by the Ministry of Defence
and aiming to deal with crisis management and civilian defence matters.
The reserve system is very alike to the former Yugoslavian defence system, successfully operated in the Cold War. The same defence system has been
operating in the South Ossetia. The system needs a high qualified professional
team that is a real problem for contemporary Georgia and radically distinct
approach in composing of new drafts of the National Military Strategy and Defence Strategy Review. Hereby, the Defence Minister announced two key challenges to the national and defence environment that he points out as: terrorist
clandestine operations, taken into account Sochi winter Olympics in 2014, and
reinforcing of fortification installations at the occupied territories of Georgia
in South Ossetia and in Abkhazia, i.e. from Russian follow-up intervention and
possible continuation of occupation of the territories of Georgia.
Having considered above-mentioned visions on challenges and military reform implementation acclaimed by the Defence Minister, a question should be
asked: whether these ones clearly correspond to the realities of the regional
security environment and realms of the geopolitical processes at large. That
really lacks of true scrutiny and expertise and spurs dubious inspirations on
high-qualified calculations and analytical forecast done by the Georgian Ministry of Defence. In that stance, it is interesting to mention that all neighbours of
Georgia have much more stronger, experienced and outnumbered Armed Forces. From that perspective, the Georgian Armed Forces numerical strength
amounts to 23.000 – 25.000 military personnel and the figure is yet to be determined (it is curious that the Georgian high defence authority has less
knowledge about true numbers of the Armed Forces’ combat and auxiliary personnel as well as the previous one had no idea how many militaries served in
the Georgian Armed Forces and that was a dilemma for all the Georgian authorities in the past and still is in the present). Although according to the law
“On Defence”, the Georgian Armed Forces are to be composed of 28.000 –
32.000 military personnel, this requirement has not been fulfilled. Based on
some sources, there is a quite dangerous rim of the military powers and capabilities around Georgia: supposedly the ratio between the Georgian Armed Forces
with similar forces of neighbours is 1:4. Here is clear justification of the data –
Turkey has about 400 000 militaries distributing into 5 military regional commands (the Turkish 2nd Field Army oriented to the Georgian direction), under
the arms Armenia possesses about 60.000-70.000 militaries in its Armed Forces, Azerbaijan enjoys about 130-140 000 military personnel grouped in 5 Army
Corps as the regional command structures.
The most important remains impact of the “Russian direction” as Georgia
and Russia are still at war and only tiny armistice with six paragraphs is keeping fragile peace between the parties into force. Who knows when and how the
peace breaks down or will be torn into pieces and new war will be waged. It
could occur at any time. The Russian side mobilizes two full readiness level
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Army HQs – 49th (tasked to defence Black Sea shore lines and Abkhazia) and
58th (dedicated to South Ossetia and internal parts of Georgia). Namely, the
Army HQ ran military operations against the Georgian Armed Forces in August
war in 2008) and, in addition to that, there are special military bases (relevantly
4th Base in South Ossetia and 7th in Abkhazia) in the occupied territories of
Georgia in South Ossetia and Abkhazia22. The forces, at the internal Georgian
territories, are composed of an Army Group HQ that are equipped and completed at 90% and are at full combat readiness level, ready at any proper time to
strike and launch massive attrition toward the Georgian capital Tbilisi and to
the Kutaisi per se. Here is to admit the local Armed Forces of Abkhazia and
South Ossetia totally composed of 10.000 – 15.000 combat ready forces that
are fully controlled by the Russian military regional command authorities. The
whole forces are composed of the so-called “South Strategic Command” of the
Russian Armed Forces headquartered in Rostov and aimed to coordinate and
manage all operational and paramilitary forces stationed at the North Caucasus
as well as in Abkhazia and in South Ossetia and include also the Russian
Armed Forces deployed in Armenia (102nd Military Base in Giumri and 882nd
special squadron of the Air Forces in Yerevan). In summary, the Russian military capabilities for the whole Caucasus region are equal to roughly 200.000
personnel. The “South Strategic Command” units are equipped with modern
Russian military weapons (precisely of 4th and 5th generation in combat Air
capabilities and 3rd generation in combat tanks and artillery systems) in 30-35%
and the process is under way and by 2015 the figure will have reached 60%.
Along with the Russian Armed Forces in the North Caucasus Islamic insurgency formations are operating in strength of roughly 6.000 Jihadist guerrillas led
initially by well-known Islamic warlord Doka Ummarov (declared as one of the
most dangerous terrorist by Russia and the U.S. officials and was killed in
2014) and later got under leadership of ISIS. Having considering the so-called
“Lafankuri” accident that has taken place on August 28th, 2012, a hypothesis
could be formulated that the Islamic insurgent leadership is very furious, claiming revenge and wanting to punish the Georgian authority for that “bold
deed”23. Therefore, a menace declared by the Defence Minister has very little
connection with Sochi Olympics and is bound with “Lafankuri” operation consequences.
The indirect challenges for Georgia are organized crime network and drug
and illegal arms trade smuggler cartels to whom the previous Mikhail Saakashvili authoritarian regime arranged off-record type bargain and obtained huge
amount of dirty cash laundering under the aegis of the suspicious financial investment projects frame. For the time being, the accord has been broken and
22
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concrete transactions could be conducted without governmental back-up, increasing instability inside of Georgia. It is highly probably that military operations over Nagorno-Karabakh between Armenian and Azerbaijani Armed Forces will sooner or later be renewed and military Islamic insurgency at the North
Caucasus will widen, spilling over into the Georgian territories. In case of
deepening crisis in Syria and possible U.S. military aerial and rocket attacks to
Iranian strategic installations, the geostrategic situation in the South Caucasus
could be deteriorating and Georgia could be converted as a transit “gateway”
for delivering arms, mercenaries and displaced people that could cause more
security problems for Georgia.
Having said so and having backed on the above-mentioned assumptions it
makes clear that the Georgian new government assumptions on risk assessment
and geopolitical analysis are demonstrating low-profile expertise and surface
approaches in compiling “cost and benefit” calculations in that regard.
Conclusion
In conclusion it is to be mentioned that due to the grand transformation of
technical and conceptual defence planning provisions, national defence systems
and Reserve system is transformed into fourth warfare strategy requirements
that make all before arranged defence planning processes as obsolete. At present time, namely, Reserve Force system should be corresponded to asymmetric
warfare realms and in general the defence system of any nation transformed
into new realities where old strategic military thinking occurred flatted on level
of inaccessibility of waging war by any party or actor. Hence, the Reserve System is to be based on territorial defence priority adjusted to wage defensive war
that directly corresponds to realms of contemporary conditions of international
politics. Among classical systems of formation of Reserve and Territorial Defence Structures two of them – “Yugoslavian” and “Chechen” reserve systems
are the best models for contemporary realms of international security which are
based on Neo-urban warfare strategy and makes it difficult for any aggressor to
have impression of easy victory in that warfare. These are concrete facts stemming from Georgian-Russian war of 2008 campaign and concrete “lessons
learned” consequences are being concluded with concrete perceptions how to
improve defence policy and increase national military capabilities. Hence, there
are some implications on why Georgia is pursuing very strict and straight forward pro-Western foreign policy, based on common solidarity of people, government and public community (some sort of post-Clausevitzian posture). It is
true that the West has also been responding to these missions upon its capability – for instance, recently released EU Global Strategy highlights the importance of states to the east and the south, and the contribution those societies’
(where Georgia holds key position) resilience makes to Europe’s security. As
for the NATO’s perspective under the aegis of the 2010 NATO Strategic Con-
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cept24, the Alliance should, when affected by developments beyond its borders,
engage in attempts to enhance international security via a network of partnerships with third countries (including, first of all, Georgia). However, these positive responses and reactions to Georgia’s public aspirations are not enough to
persuade these people to having chosen right path in right duration.
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Summary:
The article deals with the situation on the border of Turkmenistan and Afghanistan. It is said that at the beginning of 2015 the situation on the border of
Turkmenistan and Afghanistan worsened. In Afghanistan near the border with
Turkmenistan a large force of insurgents began to concentrate. At the end of
April 2015 the Taliban announced a spring offensive against government forces. Throughout May and June there were regular reports of violent clashes
between the Taliban and Afghanistan’s forces in neighbouring Turkmenistan
provinces of Herat and Badghis. Taliban forces tried to break into the territory
of Turkmenistan but were stopped by the Turkmen troops. In this context, ethnic
Turkmens in Afghanistan have formed militia groups to fight Taliban militants.
Turkmenistan, for its part, began to try to respond to these new threats. The
article refers to actions undertaken by the Turkmen authorities to ensure security on the border with Afghanistan.
Keywords:
territorial defence problems, Taliban forces, Islamic radicals, Afghan-Turkmen
border, energy infrastructure
At the beginning of 2015 year the situation on the border of Turkmenistan
and Afghanistan worsened. In Afghanistan near the border with Turkmenistan a
large force of insurgents began to concentrate. At the end of April 2015, the
Taliban announced a spring offensive against government forces. Throughout
May and June there were regular reports of violent clashes between the Taliban
and Afghanistan forces in neighbouring Turkmenistan provinces of Herat and
Badghis1.
For example, in the battle for the county Marchak in Badghis province
about 600 fighters participated, whereas in the clash for Kushka-Kuchna –
1

И. З уе в , ИГИЛ прорывает границу с Туркменистаном - пограничники несут
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about 250 fighters. In total approximately 850 fighters fought in the above mentioned skirmishes2.
According to experts, there are about 3 thousand fighters near the Turkmen
border and possibly more3.
Also, Islamic State groups (forbidden in many countries, including Russia)
appeared in Afghanistan, which declare that for them the main goal is Turkmenistan as the weakest state in Central Asia, devoid of credible military allies
due to its policy of neutrality4.
In this context, ethnic Turkmens in Afghanistan have formed militia
groups to fight Taliban and IS militants. Turkmenistan, for its part, began to try
to respond to these new threats.
Many areas of completely permeable or at least poorly controlled Turkmen-Afghan border are under control of militants, both from the Taliban and
other armed groups.
Turkmenistan has been a neutral country for over 20 years and the ability
of its military to confront such threats of security is in a question.
Even if the number of Islamic radicals, who are now in Turkmenistan,
cannot be compared with their number in Uzbekistan and Tajikistan, the potential threat of instability due to the increasing clashes with Taliban fighters near
common border could seriously impact on the central government of Turkmenistan.
Turkmen army may not be ready for the frequent threats of terrorist attacks
on the eastern border, which could destabilize the country and become a serious
threat to national security.
Taking into account the traditional policy of neutrality, the Turkmen army
does not carry out any military operations and has never participated in joint
military exercises with other countries. For instance, as a result of their neutrality, Turkmenistan refused to participate in the regional military-political blocs.
At a meeting of the State Security Council in November 2015, President
Gurbanguly Berdimuhamedov, who is the supreme commander of the armed
forces of the country, once again confirmed its intention to carry out large-scale
military reforms, which include the upgrade of technology and training of qualified personnel5.
The 460 miles long Afghan-Turkmen border is under serious threat, as had
previously been proved by cases of armed attacks on the border from terrorists
and Taliban fighters, which have bases on the Afghan side.
2
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There is a steady increase of armed clashes in the past few years in the Afghan provinces of Faryab and Dzhovzdzhan bordering with Turkmenistan. It is
reported that the attacks and provocations are organized by Taliban fighters,
who can cross the border and sow pockets of instability in Turkmenistan.
In terms of cross-border stability, the situation is further complicated by
the fact that there are approximately 1.5 million Ethnic Turkmens in the north
Dzhovzdzhan and Faryab provinces, where Taliban militants are active. As I
mentioned before, ethnic Turkmens had created two groups led by former warlords, known as Gurbandurdy and Emir Karyad. During the Taliban attacks in
2014 and 2015, these units provided counter-attacks and defended their villages.
On the January 25th, 2016, Turkmenistan adopted a new military defense
doctrine, which aim is to guarantee the security and territorial integrity of the
country. Also it supports the traditional status of permanent neutrality, which is
the basis of the foreign policy of Turkmenistan.
Before it, on the December 12th, 2015, Turkmenistan celebrated the 20th
anniversary of permanent neutrality, and president Berdymukhamedov once
again officially confirmed the commitment to preserve the policy of permanent
neutrality, which boils down to the non-interference in the affairs of other
states, respect for their sovereignty and territorial integrity as well as nonparticipation in international military organizations and treaties.
Experts say that if the threat from the Taliban on the border reaches a certain level, president Berdymukhamedov will find himself in a situation where
he would have to reconsider the concept of neutrality in foreign policy to provide military support to deter the Taliban from attacking6.
One of the options could be the development of bilateral military cooperation with regional and foreign countries such as Russia, Central Asian
states, China, maybe NATO as well.
Despite a number of discusses and consultations between Turkmen and
Russian presidents on security issues and perils emanating from Afghanistan,
Turkmenistan refuses to cooperate with Russia in both directions: in the
framework of the Organization of Treaty of Collective Security, and bilaterally,
rejecting recent offer of Russian Foreign Minister Sergei Lavrov to support
Ashgabat to monitor and patrol the border7.
Moreover, bilateral cooperation with Central Asian countries in the field of
security and military issues may be necessary in view of urgency.
However, so far Turkmenistan and other countries of Central Asia have not
created any structure in order to jointly respond to and deter these threats. Despite the fact that there are the problems of poor coordination between the
states of the region, the potential risk of violence and the spread of instability in
the region could force them to intensify military cooperation.
6
7
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It should be noted that the unstable situation along the border does not only
complicate the political situation but also the implementation of infrastructure
projects such as TAPI. Although the pipeline is planned to go through the
Turkmen-Afghan border in Herat province, which is far from the clashes between the Taliban and the government forces, the project risks are still high.
From the Turkmenistan’s point of view, TAPI is a short-term strategic
goal, which allows Ashgabat to diversify energy exports. At the moment, 60
percent of all Turkmen export is oriented to the Chinese market.
Afghanistan is perceived as the main menace to the Turkmen border, but
Turkmenistan has always had a pragmatic approach to Afghanistan coupled
with a proposal to solve the Afghan problem through economic projects. Turkmenistan also offers integration of Afghanistan into the regional economy
through trade and energy infrastructure such as TAPI gas pipeline and supply of
electricity.
At the end of June 2016 a visit of the Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan Rashid Meredov took place in three Afghan provinces – Jowzjan,
Faryab and Balkh8.
Officially, Rashid Meredov’s trip to Afghanistan was made in order to discuss bilateral projects. Meredov took part in the ceremony of laying the railway
Turkmenistan – Afghanistan – Tajikistan in Akina city in Faryab province and
discussed the issues of electricity supply from Turkmenistan to Afghan border
counties. It is worth noting that such discussions often take place in Ashgabat
or Kabul9. But this time it happened in northern part of Afghanistan.
According to some political analysts, Turkmenistan may be trying to make
the Afghan border provinces dependent. Nevertheless who will gain the control
of the northwest of Afghanistan it needs friendly relations with Turkmenistan.
It would be far better than just try to stay away from the Afghan policy as a
whole that, in practice, is impossible10.
The Turkmen government wants stability on the borders with Afghanistan,
and it appears that the situation has deteriorated to such an extent that they are
willing to make some sacrifices in the policy of neutrality, – said Gennady
Rudkevich who is a senior lecturer of a Chair of Political Science at the University of Georgia and an expert on Central Asia11.
Despite the deterioration of the situation on the Turkmen-Afghan border,
Turkmenistan has ambitious goals for promoting peace and stability in Afghanistan through preventive democracy. For example, the government in Ashgabat
has offered to host an inter-Afghan peace dialogue under UN auspices to find
8
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new political and diplomatic mechanisms to solve the problem. But now it is
difficult to say how events will develop in the future.
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THE NATIONAL SECURITY SYSTEM OF THE UKRAINIAN STATE
Summary:
Creating a new territorial defence system is caused primarily by a change in
the essence of war and the content of the armed struggle. Modern war is not an
armed confrontation anymore. The events of recent years clearly show us examples of the so-called war without rules, when the prime targets of defeat are
not even the armed forces and their personnel, equipment and weapons, but the
infrastructure of the state, human resources ensuring its smooth functioning.
The modern warfare is importantly featured by widely used terrorist methods of
struggle, identical scenario of unleashing of armed conflict, overthrow of the
state governments, and implementation of coups in the territories of different
countries of the world. The article describes some theoretical propositions
about the nature of the territorial defence of Ukraine.
Keywords:
territorial defence, national security of Ukraine, modern war, Armed Forces of
Ukraine.
Formulation of the problem
The events in the south and east of Ukraine give rise in the society to issues of revaluation of views of the effectiveness of a political course taken in
the beginning of the century in respect of building a national army, when key
priorities for reforming the Armed Forces of Ukraine considered to be the creation of a small, professional and mobile army composed of Advanced Defence
Forces, Major Defence Forces and Strategic Reserves. The level of threats to
national security is one of the main factors influencing the format of the regular
army. So in peacetime, combat effectiveness of the armed forces is reduced,
usually by reducing their numbers, the relevance of territorial defence should be
increased significantly and strengthened. It must be noted that maintenance of
defence capabilities is the rational combination of these interrelated compo-
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nents of the defence of the state, the implementation of which is based on the
national historical and socio-economic opportunities. Of course, the core of the
defence of Ukraine was and will be the Armed Forces. But the more the army
becomes more highly estimated in terms of budget, that is high-tech, mobile
and professional (contract), but as a result of significant cost – small in number,
the stronger the state policy in the field of territorial defence must be.
The relevance of this topic is due to the place and role of territorial defence
in the national security of our country and the need to develop scientific issues
mentioned in order to eliminate the existing shortcomings and identify ways of
further development of this direction of activities in the Armed Forces of
Ukraine.
Presentation of the main material
The term of territorial defence has come into use and become widespread
in specialized literature relatively recently – in the late 70s of the last century,
but some issues related to territorial defence, raised much earlier in the domestic and foreign literature.
History of Ukraine, like any state, shows that throughout its existence, inherent attributes of power were bodies of state security, internal affairs, courts,
penal institutions, other law enforcement agencies, which did in time of war
and do now actively assist to the armed forces of Ukraine, which clearly and
convincingly evidence of the nature of the origin and contents of the tasks and
functions of territorial defence.
The system of territorial defence is the perfect personification of the constitutional provision that defines the people as the sole source of state authority
and sovereignty carrier1. In this case, people trust the government of the country, and the government by handing out weapons to the people relies on their
reliability in the protection of Ukraine. There can be no place for any domestic
political ambitions and social stratification, since this conglomerate is a key to
the invincibility of the state in any confrontation.
Most countries along with regular armies have wartime troops in territorial
composition. Examples are Austria, Belgium, Britain, Germany, Denmark,
Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, Finland, France, Sweden
and many countries. Citizens of these countries are traditionally proud of their
belonging to these troops, and participation in the planning of combat training
is seen as honourable right and duty. In most states, territorial troops are assigned tasks covering mobilization deployment of the armed forces, protection
of strategic objects and elements of the military and civilian infrastructure,
proper maintenance of territorial defence.
1

Konstytutsiia Ukrainy, Rada.gov.ua,
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The current military-political situation in the conditions of Russian aggression has lasted about three years, the nature of potential military threats and
dangers require further strengthening of the national security of Ukraine. As
one of the ways to resolve the problem, the senior leaders of our country consider the possibility to create an integrated system of territorial defence. The
experience of an international armed conflict speaks in favour of the establishment and functioning of territorial defence, showing that an increasing percentage of the civilian population directly involved in the fighting increases the
scale of humanitarian disasters, increasing difficulties in maintaining a special
legal regime, as well as addressing social and legal problems, and that a massive informational impact is made on troops and civilians of the opposing sides.
Territorial defence is part of the national defence and military activities,
and includes a set of measures coordinated and interconnected by purpose,
place, time and method of implementation, for the protection and defence of
important facilities and communications, protection of people, and installation
and maintenance of a regime of martial law or emergency situation in the country, regional commands or administrative units2.
Creating and purposeful training and further use of units of territorial defence groups will allow during the war to free the army from the protection of
logistics facilities, communication nodes and bridges, providing operational
activities during the period of martial law and emergency situation, curing of
effects from using the weapons and modern destruction means by the enemy,
etc. Staff of the territorial defence units may also involve the construction of
defensive lines and repair works, and perform tasks on the protection of the
State border (with neutral and friendly nations); protection and defence of important objects; combating sabotage and reconnaissance groups; engineering
activities in preparing to defend settlements; rescue and recovery works; implementation of other measures in the interest of the armed defence of the state;
better allocation of forces and means in view of possible scenarios of militarypolitical situation in strategic areas, with a view to ensuring the localization of
military threat to Ukraine.
In the middle of the last century military theorists predicted that new
methods of warfare would significantly transform and represent nothing but a
“rebellion war”. It was identified as a new type of war by E. E. Messner. In
“Mutiny - the name of the third world war”, he predicted future non-classical
form of confrontation, Many things in the world are incomprehensible when
viewed through the prism of outdated notions about the war, but the view from
a new perspective - rebellion war - explains much. Then we stop calling strategic actions criminal cases within the rebellion war. We must stop calling unrest
that is operational and tactical episodes of the rebellion war...3. There is no
2
3
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single front line, capabilities and means are highly dispersed, while there is
coverage of large areas.
There is no enemy there, but it is everywhere, it is able to demonstrate a
unique sophistication in the application of selective attacks on vital centres. The
most important feature of modern warfare is also widely used terrorist methods
of struggle. Sometimes a terror is called as a weapon of the weak. However,
according to scientists, for example the American philosopher, professor at
MIT M. Homsky, a terror is a weapon of the strong that is described in detail in
his book “Hegemony or struggle for survival: the USA desire to dominate the
world”4.
Martin van Creveld in his work The Transformation of War suggests that
future war will be led not by the army, but by the group, the members of which
we call terrorists today. Accordingly, the only way to revive the country’s ability to conduct war may be the dissolution of the existing forces. Armies will be
replaced by special police forces, on the one hand, and gangs of thugs – on the
other5.
In a brutal aggression in respect of our country, Ukraine revives its armed
forces, which are able to meet the challenges of national defence from hostile
attacks from outside comprehensively, efficiently and professionally. In the
national security system an important role is assigned to the territorial defence.
P.A. Poroshenko said that systematic training of local troops will serve as a
good tool for the further development of military capabilities of the state,
strengthen the importance of the Armed Forces of Ukraine, which must play a
key role in ensuring the security of our country6. It is territorial defence that
realizes in practice that obvious provision that the army wins battles and the
war is won only by people.
Article 65 of the Constitution of Ukraine affirms the provision: Defence of
the Motherland, independence and territorial integrity of Ukraine, respect for
its state symbols are the duties of citizens of Ukraine. Citizens perform military
service in accordance with the law7. The National Security Strategy of Ukraine
for the first time considers the balance of the individual, society and state, indispensable participation of citizens in the security of the Ukrainian state. National Security Strategy of Ukraine stipulates that citizens participate in ensuring national security through the implementation of their rights and obligations,
including fulfilment of a sacred duty to protect the territorial integrity of
Ukraine. These provisions fully comply with regulations governing the organization of territorial defence, the most important of which are the Decree of the
4
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President of Ukraine P. Poroshenko: On the decision of the National Security
Council, On National Security Strategy of Ukraine8 .
Ensuring of Ukraine’s national security is that the main threat may come
not only from regular armies, but from every criminal, terrorist and other extremist organization, whose members are united in some kind of network structures. Recently are called Segmented, Polycentric, Ideologically integrated
Network – SPIN. In conditions of such threats, the emphasis is laid on nonmilitary actions in the ordinary sense of the word – the operation (Operation
Other Then War)9. No one announces the outbreak of war, since the beginning
of hostilities in essence is the latest stage of unleashed aggression, which is the
information-psychological expansion of the consciousness of the population the object of attack. Using modern technology, techniques and ways to manage
the masses, an allegation of fair aims of the war is imposed on the society, a
code in which the aggressor acts as a liberator is introduced day after day,
where authorities are unable to protect their people, and only outside help can
lead the country to a brighter future. In these circumstances, the transition from
peace to war is almost imperceptible. Awareness of disaster comes only when
homes start exploding and burning, when people die, transport is stopped, when
there is no water, electricity and heat, there are issues of food and medicine,
when “liberators” cynically and systematically destroy all the property, buildings, homes of citizens, enterprises where they work. It is natural that the welfare of every citizen depends on his/her skill, ability and willingness to protect
his/her family, home, town, without which full life is indispensable. Protection
of these objects as the main means of welfare in the first part is included in the
scope of the priority interests of local communities. Territorial defence is a
form of implementation of their interests and personal involvement in the protection of the object - a guarantee of successful execution of tasks of the territorial defence10.
In academic life of military analysts, the so-called concept of total defence
is widely distributed, which in the beginning of hostilities provides not only for
the capabilities of the Armed Forces of Ukraine, the available forces and
means, but also the capacity of the civilian population, including the management bodies and units of territorial defence. The combat power of armies of
foreign countries is to some extent enhanced by the involvement of reserve
forces trained in advance. Formation of territorial defence in foreign countries

8
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is closely interlinked with the regular armed forces and problems solved by
them11.
At present, there are many national models of territorial defence, which
vary in purpose, scope and functions and the nature of tasks, the degree of interaction with the Armed Forces, military units of the country; the method of
recruitment, organizational structure and management of forces, order of deployment capabilities.
Conventionally, according to the level of combat readiness and tasks, a set
of models of territorial defence can be grouped into three categories: the first territorial formation modelled on the regular army, capable of performing combat missions along with regular troops and, in some cases, apply outside the
territory of their country. These include offices in the USA, Germany and the
UK; second - territorial formations of small European states, whose main task
is the protection and defence of different objects and ensuring the mobilization
and operational deployment of groups and ensuring their smooth manoeuvre.
Their structure usually differs from that of regular troops. These include units
in Norway, Denmark, Belgium and the Netherlands; third - territorial formations of neutral states, performing a wide range of tasks, including the conduct of guerrilla warfare in the occupied territory. Therefore, their formations
have different structures, including some kind of regular army. These include
units in Finland, Sweden and Switzerland12.
Territorial defence is an important part of the activities carried out in accordance with the National Security Strategy of Ukraine. Its objectives are: to
provide national defence to the state; to increase the capacity of the military
organization of the state to protect the sovereignty and territorial integrity of
Ukraine; to create conditions for sustainable functioning of state bodies and
organizations, economy, infrastructure and life of the population of Ukraine in
case of threat of war and in wartime.
The major problems of the territorial defence are: security and defence of
facilities; fulfilment of certain military tasks in connection with associations
and military units of the Armed Forces of Ukraine in repelling an act of armed
aggression; to combat sabotage and reconnaissance groups and illegal armed
groups; to conduct armed warfare on the territory temporarily occupied by the
aggressor; to participate in the strengthening of the state border of Ukraine; to
participate in the elimination of effects from the use of arms by the aggressor;

11
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to participate in measures to ensure the maintenance of the regime of martial
law and other measures for the defence of Ukraine13.
The general management of the territorial defence is carried out by the
President of Ukraine – Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine.
In the management of the territorial defence, the key role is played by the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. The General Staff organizes territorial defence and coordinates the activities of state bodies and other organizations, as well as the Armed Forces of Ukraine, military formations on the tasks
of territorial defence in peacetime and in wartime14.
Preparation and maintenance of territorial defence is based on principles:
territorial and zonal construction of territorial defence; unity of the state, military and local government; administrative-territorial preparation and conduct of
territorial defence; maintaining constant readiness of the management system,
territorial defence forces before the formation of local troops and territorial
defence deployment; close cooperation between state bodies and military administration, local executive and administrative bodies and organizations in the
preparation and conduct of territorial defence; combination of centralized and
decentralized management; autonomy of actions of territorial defence forces in
administrative-territorial boundaries. Territorial defence is built according to
the administrative-territorial principle. Direct management of the territorial
defence in areas and districts are carried out by heads of local executive and
administrative bodies through headquarters and relevant members of local defence councils.
Today in our part of the world, there is only one organization that provides
defence – it is NATO. This is a collective defence system, which provides
guarantees of territorial integrity and sovereignty to its members. Other organizations – such as the EU or the OSCE – just declare the quality of issues in the
field of security, but do not ensure the territorial integrity and sovereignty.
Based on this, and knowing the position of most European countries, as well as
knowing the situation inside Ukraine, we can predict what there will be huge
opposition to Ukraine becoming a NATO member in the near future. But with
the understanding that Ukraine will not be nowadays admitted to the NATO
inside and outside – there still needs to be a fundamental change in the Armed
Forces of Ukraine, the system of defence, which would have included building
a completely new army15. A professional army would have to be about 100
13

S. Ste t se n ko , There is no territorial defence in Ukraine for military tasks in case of
war, <http://intvua.com/news/politics/1462882006-v-ukrayini-vidsutnya-teritorialnaoborona-dlya-boyovih-zavdan.html> (24.09.2016).
14
S. C her n ia v s k yi , Information management of the Verkhovna Rada of Ukraine,
<http://rada.gov.ua/news/Novyny/114192.htm> (24.09.2016).
15
V. Ho rb u li n, Hybrid war is just a beginning,
<http://novynarnia.com/2016/03/26/mudriy-gorbulin-gibridna-viyna-lishe-pochinayetsya>
(26.08.2016).

284 | S t r o n a
thousand military people to participate in more mobilized operations of response to changes in the situation in Ukraine or in the world. There should be a
fundamental reform completely from scratch. Because by the time we just had a
piece of the Armed Forces of the Soviet Union, which was left to Ukraine. In
1991, Ukraine received 700 thousand, and now there are less than 200 thousand
service persons – there was a reduction. One might say that reforms according
to the NATO standards are being undertaken in Ukraine, but all the reform was
that it was redirected to the unit of the General Staff of the Ministry of Defence
of Ukraine. Quality standards were introduced in the documentation, but in
reality, if we speak about the organization of defence, this was a complete crisis
of understanding of what we needed. To reform the military structure under
threat or even from a position that if we are a neutral country, then we need to
provide for the perimeter defence. That is the Armed Forces of Ukraine should
actually be ready to respond to any threat from any direction at any moment 16.
Each region is a zone of territorial defence. A territorial defence headquarters is created, which is defined by quantitative and qualitative staff composition. In particular, in the Kharkiv region, its staff, as well as provisions on territorial defence was defined by the Head of the Kharkiv Regional Administration. The structure of the zone of territorial defence, in addition to professional
law enforcement units that are territorial defence units subordinated to the district military commissar, their mission is to perform tasks they face in the territory of a region. What are the tasks of territorial defence? They are safety and
protection of the state border, providing conditions for the reliable operation of
local authorities, protection and defence of important facilities and communications, combating sabotage and reconnaissance groups and illegal armed formations, maintaining martial law conditions. In order to meet these objectives
regularly command and staff trainings of different levels are held in Slobozhanshchyna under the guidance of the General Staff of Ukraine, to which
the territorial defence headquarters of the Kharkiv region is subject.
Given that Kharkiv patriots, civil organizations that are actively involved
in improving the quality of territorial defence and conduct extensive informational campaign submitted appropriate offers, it was decided to establish a coordination group at a meeting of staff of territorial defence. For its activities,
regulations outlining the responsibilities of the group were developed. Speaking
of defence units, which are units of the security forces, theoretical and practical
sessions are held with their staff. Classes are held in several stages. At the first
stage, they prepare those military people who do not have proper military training and have not served in the Armed Forces. They are introduced to the basics
of military affairs, tactics etc.; at the second stage, there are sessions with

16

Territorial defence, <http://novynarnia.com/2016/03/28/teritorialna-oborona-yakgromadski-aktivisti-roblyat-robotu-zamist-viyskkomativ/> (30.08.2016).
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trained personnel of the territorial defence; and at the third stage – training of
trainers17.
Theoretical and practical training is held with the heads of territorial defence units. For this, training facilities of the Armed Forces of Ukraine in the
Kharkiv region are used, as well as the facilities of the National Police of the
Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the National Guard of Ukraine.
Demonstration sessions were held at the National University of Internal Affairs,
one element of which was the territorial defence. The troops of territorial defence are completed with military people, while in the context of resolving this
issue, the staffing level and the necessary equipment to perform the tasks assigned to them were developed and approved. Citizens completed military service, including demobilized members of the antiterrorist operation are appointed as unit commanders. All classes, regardless of where they are based, are held
by experienced instructors with experience in fighting. Studies are conducted in
shooting, throwing grenades, primary health care in the pre-hospital phase,
mine and subversive affairs and tactical training. It should be noted that the
leadership of the Kharkiv Regional State Administration attaches great importance to the territorial defence. The importance of territorial defence in
Ukraine is underlined by the fact that there is an introduced post of the District
Military Commissar of Territorial Defence in the rank of Major, positions are
filled, and preference is given to those troops or reserve officers who were demobilized.
It should be noted that the leadership of the Kharkiv Regional State Administration attaches great importance to the territorial defence. The importance
of territorial defence in Ukraine is underlined by the fact that there is an introduced post of the District Military Commissar of Territorial Defence in the rank
of Major, positions are filled, and preference is given to those military people
or reserve officers who were demobilized, took part in the ATO, or who now
serving in combat units of not only the Army, but the Air and Naval Forces of
Ukraine18.
However, there are problems related not only to Kharkiv and the region,
but throughout Ukraine. Let’s start with arms and equipment to be on staff in
the unit of territorial defence. This is not sufficient for the tasks facing the
troops of territorial defence. Changes to the regulations on territorial defence
units to provide military personnel with uniform were made. In the absence of
uniforms, there should be yellow and blue armbands with the words “defence
squad”. A chevron territorial defence was also developed in Kharkiv. Currently,
the defence units are equipped with small arms and ammunition under staffing.

17

I. Rainin, On the approval of the security program complex in the Kharkiv region,
<http://old.kharkivoda.gov.ua/uk/news/view/id/24032> (30.08.2016).
18
Program for combating terrorist activities in the Kharkiv region for 2016,
<http://old.kharkivoda.gov.ua/uk/news/view/id/24032> (30.08.2016).
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But vehicles, which are provided for transportation of personnel, do not always
meet the requirements19.
The Verkhovna Rada of Ukraine is preparing a Law on territorial defence.
And in case of its adoption the regulatory framework will be more perfect. The
General Staff of the Defence Ministry of Ukraine will take certain decisions on
legal enforcement of this issue. An example of when classes with military people included in the management are held, they are held free of charge in their
free time. They involve patriotic people, who come by their personal transport
in their free time to get trained. In addition, the Ministry of Defence of Ukraine
tasked the General Staff on improving approaches to staffing of the territorial
defence units and their training. As part of the regional program of territorial
defence in 2016-2017, UAH 5.7 mln were allocated, of which more than UAH
3.5 mln have already been allocated this year. This money is used for repairs
and maintenance of equipment, construction of military engineering structures
in the border zone, near the bridges, overpasses, fuel is purchased, uniforms and
food for the soldiers are purchased, grounds for training are repaired20.
Conclusions and prospects of further research
The further development of territorial defence and its preparation must be
completely subordinated to the main issue – security of individuals, society and
the state at any time and in any environment. Among the priorities for the further construction and development of the system, we should highlight that the
most important task for managers at all levels is to improve the patriotic, spiritual and moral education of the population, based on instilling a sense of personal responsibility to protect Ukraine. This problem should be treated under
the head angle in the organization of ideological work with all categories of
citizens, dominate in the educational process in schools, enterprises of the
country. It is necessary to form the general public understanding that territorial
defence is the imperative of time and its elements must be present in the national security of Ukraine. However, the development of conceptual principles of
preparation and conduct of territorial defence in Ukraine requires careful study
and analysis of international experience of international statesmen in organization and practice in this important area.

19

Program for territorial defence in the Kharkiv region for 2016-2017,
<http://old.kharkivoda.gov.ua/uk/news/view/id/80210> (30.08.2016).
20
Program for public security and order in the Kharkiv region for 2016-2017,
<http://old.kharkivoda.gov.ua/uk/news/view/id/24032> (30.08.2016).
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Summary:
The paper comprises the study of the governmental control over Armed Forces in
Ukraine. The principal aim of the present study is to enhance the level of understanding of CMR and to commence a debate and discussion on it among the concerned actors, including civil society, military, insurgents and pro-Russian militants of the so-called Donetsk People’s Republic (DPR) and Luhansk People’s
Republic (LPR), ATO soldiers and ordinary citizens of Ukraine. It explores stateof-the-art notions found in the literature and thoughts of prominent philosophers
of CMR. Moreover, the authors intend to disclose the concept of CMR that
bridge the gap and strengthen dialogue between the civil society institution(s)/individual(s) and military or armed forces institution(s);specify and delineate the powers and relationships between government, parliament, the defence
and internal ministries and the armed forces. It reflects the existing civilian control measures of Armed Forces of Ukraine (UAF) and the legitimacy of the proRussian militants of the Donbas, guaranteed by the peace accord, agreements,
and understandings including the Constitution 1996 and Minsk Protocol.
Keywords:
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The most ominous blunder committed by us was the neglect of
the army… We never tried to democratize the army… nor had we thought
about any alternative option. Due to this mistake all our efforts and successes have
been rendered useless at the moment.
Bishweshowar Prasad Koirala

Introduction
Ukraine undergoes the simultaneous transition of both its economic and
political systems, aspiring to become a full-fledged member of the European
community. Under the difficult conditions of transition from totalitarian state to
democracy in Ukraine, the implementation of civilian control over military has
been accompanied by a shortage of resources, insufficient civilian expertise,
and the post-Soviet legacy in the military sphere. Taking into account the fact
that the Ukrainian forces are still formidable, well-trained, engaged over the
last decade in international peacekeeping missions and established close contacts with western counterparts, current situation must be spent efficiently for
achieving a broad consensus on the following issues: what Ukraine needs the
Armed Forces for; how much would be enough to satisfy these requirements;
what ought to be done in order to face modern-day challenge.
In every modern state the issue of the proper balance between the armed
forces and the civilian political leadership is a key feature of politics. In the
most extreme cases, the military itself takes power. In established democracies
civil-military relations do not take this extreme form, but there are still important debates about the proper degree of military influence over defence and
foreign policy, and the degree to which military policy should be responsive to
broader social and cultural values.
The principal aim of the presented study is to enhance the level of understanding of CMR and the concerned actors, including civil society, military,
insurgents and pro-Russian militants of the Donetsk People’s Republic (DPR)
and Luhansk (LPR), ATO soldiers and ordinary citizens of Ukraine. Consequently, we aim at exploring contemporary notions found in the literature and
thoughts of prominent philosophers of CMR, as well as the issues associated
with examining one of the other potentially significant ramifications of civil
military relationships – their impact on military effectiveness in Ukraine. The
underlying premise is that military effectiveness rivals civilian control as a legitimate central concern in the study of civil-military relations. We shall attempt to put it into perspective and raise some of the issues associated with
delving into study. It intends to bridge the gap and strengthen dialogue between
the civil society institution(s)/individual(s) and military or armed forces institution(s). It reflects the existing civilian control measures of Armed Forces of
Ukraine (UAF) and the legitimacy of the combatants of the Donbas guaranteed
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by the peace accord, agreements, and understandings including the Constitution
1996 and Minsk Protocol.
The problem of Armed Forces and Democracy
It should be noted, that modern civil-military relations theory, as it was
generated in the academic discourse by Janowitz (1960) and Huntington (1985)
reveals several characteristics. Alongside with its advancement and with the
lapse of time and in different dimensions, the theory has disclosed a considerable impact on three particular aspects: the evaluation of case-studies in a statelevel perspective, the exclusive focal point on institutional structures, and the
hypothesis of a gap between a civilian and a military field.
According to Samuel P. Huntington, the leading theorist of civil-military
relations, recently the globe has seen a momentous political revolution in which
transitions from authoritarianism to democracy have occurred in roughly 40
countries. The previous authoritarian regimes varied considerably. The transitions to democracy also differed greatly. In some cases, including many military regimes, reformers came to power within the authoritarian regime and took
the initiative in bringing about the transition. In other cases, the transition came
as a result of negotiations between the government and opposition groups. Virtually, all of these authoritarian regimes, whatever their type, had one thing in
common. Their civil-military relations left much to be desired. Almost all notably lacked the kind of civil-military relations characteristic of the world’s industrial democracies, which were once termed by him as ‘objective civilian
control.’ In his work “Reforming Civil-Military Relations” the researcher regards as the imperative: a high level of military professionalism and recognition by military officers of the limits of their professional competence; the effective subordination of the military to the civilian political leaders who make the
basic decisions on foreign and military policy; the recognition and acceptance
by that leadership of an area of professional competence and autonomy for the
military; and the minimization of military intervention in politics and of political intervention in the military.
Noteworthy, civil-military relations in the authoritarian regimes are stated
to differ from above-mentioned model to varying degrees. It is stated that in the
military regimes, no civilian control existed at all and military leaders and military organizations often performed a wide variety of functions only distantly
related to normal military missions. In the personal dictatorships, the ruler is
said to do everything he could to ensure that the military was permeated by and
controlled by his cronies and agents, that it was divided against itself, and that
it served his purpose of keeping a tight grip on power. In the one-party states,
civil-military relations were not in quite the same disarray, but the military was
viewed as the instrument of the party, military officers had to be party mem-
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bers, political commissars and party cells paralleled the normal military chain
of command, and ultimate loyalty was to the party rather than the state.
Accordingly, the new democracies have encountered a formidable challenge to drastically reform their civil-military relations. They also have had to
establish their general authority with the public, draft new constitutions, establish competitive party systems and other democratic institutions, liberalize,
privatize, and marketize command economies or economies heavily dominated
by the state, promote economic growth while curbing inflation and unemployment, reduce fiscal deficits, limit crime and corruption, and curb tensions and
violence among ethnic and religious groups1.
Speaking of Ukraine case-study, we should mention that in order to prevent the creation of humanitarian disaster preconditions in the area of antiterrorist operation, the emergence of social tension in the rest of Ukraine and aim
to form positive public opinion on the Armed Forces of Ukraine during the
special period, legal regime of martial law or a state of emergency, in peacekeeping operations and security emergencies, senior military leadership had
decided to implement the system of Civil-Military Cooperation in the Armed
Forces of Ukraine.
Civil-Military Relations
Civil Military Relations have long been an imperative topic for political
science scholars. In spite of its long tradition, however, the field has been frequently criticized as being too detached from the greater domain of political
science and being too conservative in its conceptual, theoretical and methodological foundations. Lately, however, a new generation of civil-military research has emerged which has considerably promoted the development of the
field beyond the classical dogma.
It is important to start by acknowledging that the two classic works of
American civil-military relations, Samuel Huntington’s The Soldier and the
State (1957)2 and Morris Janowitz’s The Professional Soldier (1960)3 address
both military effectiveness and civilian control. Huntington discusses civilmilitary relations as an explanatory variable, and argues that their nature has an
important impact on military effectiveness. However, the manner in which he
formulates this relationship is problematic. M. Janowitz also discusses military
effectiveness but it is not clear in his discussion that civil-military relations
1

S. Hu n ti n g to n , Reforming Civil-Military Relations, “Journal of Democracy” No. 6/4
(1995) pp. 9-17,
<https://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/journal_of_democracy/
v006/6.4huntington.html> (11.03.2016).
2
Vide: Idem, Soldier and the State – the Theory and Politics of Civil-Military Relations,
Cambridge 1957.
3
M. J ano wi t z , The Professional Soldier, New York-London 1960.
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serve as an explanatory variable for his assessment of what would constitute an
effective military. Instead, he bases his argument for a constabulary force on his
assessment of the military needs of the United States in the Cold War, and then
argues that acceptance of such a role by the military would also have a beneficial impact on the character of civil-military relations and civilian control.
The slogan of “civilian control” over the military was the invention of
democratic parliamentarians as a way of increasing their power vis-à-vis the
British Crown during the 17th and 18th centuries4. CMR is one aspect of national security policy, the aim of which is to enhance the safety of nation’s social,
cultural, and political institutions against threats arising from other independent
states.5 The categorization of democratic civilian control is useful to assess the
individual national models of CMR – in particular, should CMR reflect the role
and mission of the armed services in a democratic society6.
In recent years, a lot of scholarly literature illustrates the civilian control7.
CMR establishes the basis for maintaining civilian control over the military.
Not only it involves a diverse range of studies, such as democratic civilian control of the military, democratization of military professionalism, military institution(s) and operations or war; it also draws upon various fields of political
science, law, philosophy, psychology, sociology, anthropology, economics,
history of diplomatic missions, and military science, among others. CMR encompasses the entire range of relationships between the military and society at
every level8; it had started with Sun Tzu and Carl von Clausewitz (1780-1931).
Samuel P. Huntington and Morris Janowitz have effectively initiated CMR in
scholarly debates in modern democratic society. CMR broadens the focus beyond democratic control to include other dimensions and levels of analysis.
Civil Military Relations constitute the relationship between the state and
civil society on the one hand and the military organization(s) on the other. They
correlate the civilian and military authorities in a given society. Democratic
Civilian Control (DCC) is the conception of military/armed forces controlled
by the elected representatives of a given state or nation.
Key features of an effective system of Democratic Civilian Control
The general principle of DCC encompasses transparency and accountability. Civilian or parliamentary supremacy is the basis for the democratic control
4

S. Hu n ti n g to n , The Soldier and the State…, p. 1.
Ibidem.
6
A. La mb er t , Categorization of Democratic Civilian Control (DCC), DCAF Working
paper, Geneva, June 2005, No. 164.
7
A. Co t te y, et al., The Second Generation Problematic: Rethinking Democracy and CivilMilitary Relations. [in:] Armed Forces and Society, Vol. 29, No. 1, Fall 2002.
8
P. D. Feaver , Civil-Military Relations. “Annual Reviews Political Science” 1999, Vol.
2(211), p. 7.
5
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which promotes (re)integration of the armed forces or ex-combatants into society. The principles of democratic requirements focus on political parties, culture,
and government in pursuit of integrated defence ministry, independence judiciary and media. Besides, it acts as a check and balance between the constitutional authorities, free and adult franchise, civic rights and freedoms, rule of law,
civic education, dialogue, and mature civil society.
The actors of DCC include both civil and military authorities, such as head
of the state and the government, heads of the parliament and judiciary, heads of
ministries and bureaucracies, defence and security committees and commissions, formal and informal public leaders, heads of NGOs, chairpersons of
courts, think tanks and academic institutions, etc. The objective of control
(“who” actor of “which” concerned institution) is for the officials of mainstream political parties, CMR in all levels, military forces (paramilitary, police,
intelligence, etc.) recruitment and size, chain of command, regulations and so
forth. The subjective control complements the objective control for such
(“what”) issue/activity as war, peace, security, policy, information, command
control, operation, and armament.
The means (purpose or intention) of control would focus on (“which”) instruments or tools and exercises for the protection of constitutional court, judicial
and its legal system, referendum, elections, treaty, management, budget, staff,
etc. The timing (“when”) of control would be the subject of civilian control. It
would follow reactive control (control ex-post), proactive control (ex-ante control), and simultaneous control: The ex-post is a control mechanism that comes
into effect after the work is done, such as auditing the Defence Ministry’s expenses after the end of the fiscal year. Ex-ante is a preliminary control mechanism that anticipates the future document of defence white papers. The simultaneous control continues accurately at the same time when actions take place9.
The timing of control intends to synchronize with civilian control at the time of
military operation, following the transparency and accountability mechanism.
Along with the end of the Cold War, new challenges were met in the areas
of the DCC. The new challenges focused on restructuring the armed and military forces, enforcement of regulations, restructuring the defence management,
asymmetric power relations, etc. The post-cold war encompasses budget cuts
and downsizing the strength of the soldiers10.
For all such control measures of the DCC, there should be an appropriate
check and balance mechanism pursuing effectiveness, efficiency and legitimacy. The concept of DCC reflects mostly the classical meaning of democratic

9

H. B o r n, et al., Models of democratic control of the Armed Forces. A paper presented at
ERGOMAS Interim meeting of Working Group ‘Democratic Control of Armed Forces’,
4th ISF conference, Geneva: DECAF, November 2000.
10
A. La mb ert , op. cit., p. 21.
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control of armed forces in addition to the traditional focus on military security
and defence policy11.
The ways of control refer to how control is exercised, as developed by
Huntington, in the theory of civil-military relations. It belongs to objective and
subjective controls. The objective control is the appropriate way to exercise
control in a democracy and subjective control is the way of control for nondemocratic systems of CMR12
However, like the founding works of Huntington and Janowitz, Feaver’s
formulation helpfully puts both effectiveness and control at the centre of the
civil-military relations research agenda. To this point, the problem of civilian
control has drawn more attention. The impact of civil-military relations on military effectiveness deserves a closer look at the Ukraine case study.
Alongside the popular debate described above, there have been new and
more explicitly theoretical attempts to examine current civil-military relations
in Ukraine. This focus on civilian control has two noteworthy aspects. First, it
is a bit surprising given that those writing about civil-military relations in
Ukraine generally are not concerned about overt disobedience of orders namely, a military separatist takeover in Lugansk and Donetsk.
Ukraine’s progress towards a fully functioning democratic, civilian model
has been weak. Due to the weakness of the military as a political force in
Ukraine, this lack of progress itself does not threaten Ukraine’s domestic stability. Instead, of greater concern and potential impact are the absence of significant military restructuring and implementation of Ukraine’s military and strategic doctrine as well as the absence of any measure of civil-military control over
the internal security forces of Ukraine. Moreover, the arrest of military restructuring impacts fundamentally on regional security as it affects Ukraine’s ability
and capacity to forestall any military aggression as well as Ukraine’s contribution to multinational peacekeeping operations, under either NATO or UN auspices. Ultimately, the lack of progress in democratic civil-military reforms in
Ukraine is of greater significance at the regional level than at the national one13.
Military officials often advocate maintaining complete control over operations once the political decision to deploy troops or use force has been made.
However, many operational decisions have political ramifications, and it is
therefore important for the civil leadership to exercise close scrutiny over actions in the field in order to ensure that operations are consistent with the country’s political objectives. The challenge is to devise systems of accountability

11

Ibidem.
P. D. Feaver , op. cit.
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N. Mic haj l ys z yn , Civil-Military Relations in Post-Soviet Ukraine: Implications for
Domestic and Regional Stability, <http://afs.sagepub.com/content/28/3/455.abstract>
(12.04.2016).
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and oversight that incorporate the legitimate concerns of both the military and
civilian leadership14.
In terms of ATO, the situation on the security of Luhansk region and Donetsk is uneasy, but it is possible to control it, especially because the leadership
of anti-terrorist operation provides support to the troops. Hostilities in eastern
Ukraine had reignited; artillery fire was exchanged between the Government
and separatists. Failure to secure the Russian-Ukrainian border continued to
impede the path to peace, while the humanitarian situation deteriorated and the
numbers of displaced persons was expected to rise as winter approached.
Among other worrying developments, noted Mr.Toyberg-Frandzen, were
the 2 November alternative elections held by rebels in Donetsk and Luhansk,
had been condemned as unconstitutional by Ukraine and deplored by many in
the international community, including the Secretary-General. In response,
Ukrainian President Petro Poroshenko had proposed revoking the law allowing
greater autonomy to rebel-controlled areas.
On the other hand, he said, the recent parliamentary elections held
throughout the country, except for Crimea and parts of Donbas under rebel control, along with the prospect of a new, reform-oriented ruling coalition, could
move the country closer to a path of peace and stability and provide the avenue
for all to support Ukraine out of this debilitating conflict.
The solution was renewed commitment by all concerned parties to the
Minsk agreements of September, which called for a ceasefire and reform
measures15.
The challenge mentioned above is that of carefully defining the term civilmilitary relations. As Paul Bracken has suggested, in order to assess the full
impact of civil-military relations it might be helpful to move down a level of
analysis and disaggregate civil-military relations into its various dimensions16
Another major challenge is that the effectiveness of a military organization, at
whatever level being discussed, is likely to stem from a number of factors. How
much do civil-military relationships matter? In many cases, there will be internal organizational factors that impact on effectiveness as well as changes in the
security challenges a particular country faces17Since the relative importance of
internal organizational developments and civil-military dynamics will vary

14

Democratic Control Armed Forces Backgrounder,
<http://www.dcaf.ch/content/download/35599/526415/file/DemocraticControlArmedForces
-backgrounder.pdf> (07.09.2016).
15
Security Council Briefed on Fast-Breaking Developments in Ukraine, as Political Official Warns Failure to Secure Russian-Ukrainian Border Obstructing Peace,
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16
P. B racke n, Reconsidering Civil-Military Relations, [in:] U.S. Civil-Military Relations:
In Crisis or Transition?, (Ed.) D.M. Sn id er , M.A. Car lto n -Care w, Washington 1995.
17
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depending on the particular research problem being investigated, this will remain an issue for empirical research in each case.
Conclusion
It is worthwhile to note that the problem of civil-military relations seems to
imply a tension between the two concerns – control and effectiveness – that at
least theoretically do not have to exist. A nation’s armed forces could become
more effective without any loss of civilian control. In fact, when thinking about
trying to develop a coherent relationship between military means and political
ends, civilian control becomes essential to military effectiveness.
Regardless of some changes in recent years, civil-military relations in
Ukraine are still far from being optimal. Obviously, facing the whole spectrum
of other urgent and complex problems, the civilian leadership of the country is
not disposed to fully accept democratic civilian control over its military. According to the author it is of great importance for Ukraine to develop a methodology (whenever possible up to the checklist level) for the reforming of its
Armed Forces and to establish of reliable democratic civilian control over the
military sphere.
Today’s Ukraine civil-military relations since 21st November, 2013 has
raised a number of issues, concerning civilian leaders’ awareness of committing
the military instrument, ability of the prevailing pattern of civil-military relations to integrate divergent and even contradictory views, ensuring a practical
military strategy that properly serves the ends of national policy.
Since the Revolution of Dignity and undeclared hybrid war Ukrainian civil-military relations also point to the issue of trust and confidence: the mutual
respect and understanding between civilian and military leaders and the exchange of candid views and perspectives between the two parties as part of the
decision-making process.
To be more precise, Ukraine, under current conditions is in the process of
developing its institutional mechanisms for self-governing control of the armed
forces, involving such areas as the role of the executive and the role of parliament. Importantly, the issue of monitoring the military budget as well as check
and balances system between the Ministry of Defence and the General Headquarters reveals about how the public and elites currently view the military –
and what that means for national security policy.
Establishing trust and confidence requires that both parties to the civilmilitary bargain re-examine their mutual relationship. On the one hand, the military must recover its voice in strategy-making while realizing that politics permeates the conduct of war and that civilians have the final say, not only concerning
the goals of the war but also how it is conducted. On the other hand, civilians
must understand that to implement effective policy and strategy requires the
proper military instrument and therefore must insist that soldiers present their
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views frankly and forcefully throughout the strategy-making and implementation
process. This is ultimately the key to healthy civil-military relations.
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Streszczenie:
Do państwowych zmilitaryzowanych formacji Ukrainy należą między innymi:
Siły Zbrojne Ukrainy, Policja, Państwowa Graniczna Służba Ukrainy (Straż
Graniczna), Państwowa Specjalna Służba Transportu oraz Gwardia Narodowa
Ukrainy. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki poszczególnych formacji reguluje konstytucja Ukrainy oraz stosowne ustawy i rozporządzenia. Siłom Zbrojnym powierzona jest ochrona suwerenności i nienaruszalności terytorialnej
państwa. Do zadań Policji należy ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego, do kompetencji Straży Granicznej należy strzeżenie granicy państwowej i
obszaru przygranicznego. Specjalna Służba Transportu zabezpiecza infrastrukturę komunikacyjną państwa, natomiast Gwardia Narodowa pełni funkcję
wojsk wewnętrznych i w razie potrzeby prowadzi szeroko pojęte działania antyterrorystyczne i wojenne. Gwardia Narodowa Ukrainy współpracuje też z polską armią. Każda z wymienionych formacji wykonuje zadania z zakresu walki z
terroryzmem oraz obrony terytorialnej rozumianej jako system ogólnopaństwowych wojennych i specjalnych przedsięwzięć, które realizowane są w warunkach kryzysowych. W obecnej sytuacji ważne jest, by obrona terytorialna
była ukierunkowana na przeciwdziałanie wojnie prowadzonej metodami hybrydowymi. Warto też podkreślić, że także w interesie Polski ważne jest, by Ukraina była stabilnym i bezpiecznym państwem.
Summary:
National military forces of Ukraine are among others: The Armed Forces of
Ukraine, the Police, State Border Guard Service of Ukraine, State Special
Communications Service of Ukraine and the Ukrainian National Guard. Competences, rights and responsibilities of mentioned formations are specified by
the Ukrainian constitution as well as the appropriate acts and ordinances.
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Armed forces are responsible for the defence of sovereignty and integrity of the
state’s territory. Police’s task includes protecting the public safety and order,
Border Guard Service watches over the border and the cross-border area. Special Communications Service secures the state’s communication infrastructure,
while National Guard is a kind of internal army, which performs a wide antiterrorist and military actions if needed. Ukrainian National Guard cooperates
with the Polish Army. All of these formations complete tasks connected with
counterterrorism and territorial defence, in the sense of nationwide military
system and special actions realized in emergency. In current situation it is important to the territorial defence to be oriented to counter the hybrid war. It is
worth to say that it is also Poland’s affair for Ukraine to be a stable and safe
country.
Słowa kluczowe:
państwowe formacje zmilitaryzowane, obrona terytorialna, walka z terroryzmem, wojna hybrydowa.
Keywords:
national military forces, territorial defence, fight against terrorism, hybrid war.
Ukraina posiada stosunkowo mocno rozbudowane struktury państwowych
umundurowanych i uzbrojonych formacji, których zadania obejmują m.in. działania związane z obroną terytorialną kraju. Najważniejszym dokumentem regulującym ich działalność jest Konstytucja Ukrainy z 1996 r. Najliczniejszą oraz
posiadającą największe znaczenie formacją w zakresie obrony państwa przed
obcą agresją są Siły Zbrojne Ukrainy (Збройні Сили України). Zgodnie z art.
17. konstytucji Siłom Zbrojnym powierzona jest ochrona suwerenności, integralności i nienaruszalności terytorialnej państwa. Ten sam artykuł wspomina
też o innych wojskowych formacjach i organach powołanych do ochrony prawa, strzeżenia granicy i bezpieczeństwa państwa1.
Kolejnym, niezwykle istotnym dokumentem normującym sprawy obronności państwa, jest ustawa o obronie Ukrainy z 1991 r. Art. 18. ustawy dotyczy
zagadnień obrony terytorialnej. W artykule tym obrona terytorialna zdefiniowana jest jako system ogólnopaństwowych wojennych i specjalnych przedsięwzięć, które realizowane są w sytuacjach kryzysowych i obejmują następujące
zadania:
 ochronę i zabezpieczenie granicy państwowej;
 zabezpieczenie warunków dla niezakłóconego funkcjonowania organów
władzy państwowej, dowództwa wojskowego, (…);
1

Konstytucija Ukrajiny, Widomosti Werchownoji Rady Ukrajiny (WWR), 1996, Nr 30, s.
141, <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>
(26.10.2016).
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 ochronę i obronę ważnych obiektów i węzłów komunikacyjnych;
 walkę z dywersyjno-rozpoznawczymi siłami, innymi uzbrojonymi formacjami agresora i antypaństwowymi pozaprawnie utworzonymi formacjami uzbrojonymi;
 utrzymanie porządku prawnego w realiach stanu wojennego.
Obronę terytorialną na całym terytorium Ukrainy organizuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy (…). Bezpośrednie kierownictwo nad obroną terytorialną państwa sprawuje szef Sztabu Generalnego-Głównodowodzący Sił
Zbrojnych Ukrainy (…)2.
W dalszej części art. 18. ustawy o obronie Ukrainy mowa jest o tym, że w
wykonywaniu zadań obrony terytorialnej w ramach swoich uprawnień i kompetencji udział biorą Siły Zbrojne Ukrainy i inne wojskowe formacje utworzone
zgodnie z prawodawstwem Ukrainy, organy Policji Państwowej, a także inne
organy stojące na straży prawa. Natomiast główne zadania i środki mające na
celu przygotowanie i prowadzenie obrony terytorialnej, przepisy, uprawnienia
poszczególnych organów oraz ich wzajemne relacje zatwierdza Prezydent
Ukrainy.
W 2014 r. rozpoczęto na Ukrainie formowanie Batalionów Obrony Terytorialnej wchodzących w skład Sił Zbrojnych, jednak warto też przyjrzeć się innym formacjom, które w ramach swoich uprawnień i kompetencji realizują
zadania także z tego zakresu.
Podobnie jak w wielu innych państwach świata formacją powołaną do ścigania i zwalczania przestępczości, strzeżenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli jest Policja. Policja Państwowa (Narodowa) Ukrainy jest
formacją bardzo młodą – powstała w 2015 r. na bazie rozformowanej milicji;
jej uprawnienia, kompetencje i zadania reguluje ustawa o Policji z 2015 r. Do
zadań Policji (Поліція) należą między innymi:
 zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 ochrona praw i swobód człowieka a także interesów społeczeństwa i
państwa;
 zwalczanie przestępczości;
 w granicach wyznaczonych prawem, udzielanie pomocy osobom, które
z przyczyn osobistych, ekonomicznych czy społecznych albo wskutek
nadzwyczajnych okoliczności takiej sytuacji potrzebują3.
W art. 18. ustawy o obronie Ukrainy Policja jest wymieniona wśród organów realizujących zadania z zakresu obrony terytorialnej.
2

Pro oboronu Ukrajiny (WWR), 1992, Nr 9, s. 106)
<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1932-12/page2> (26.10.2016).
3
Pro Nacionalʹnu połiciju (WWR), 2015, Nr 40-41, s. 379)
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/58019/page?text=%F2%E5%F0%E8%F2%EE%F0%B3%E0%EB%FC%ED%E0+%EE%E1%
EE%F0%EE%ED%E0> (11.11.2016).
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Nie wszystkie formacje powołane do ochrony bezpieczeństwa państwa są
wymienione w art. 18. ustawy o obronie Ukrainy. Jedną z nich, której znaczenia dla bezpieczeństwa państwa nie można przecenić, jest z pewnością Państwowa Graniczna Służba Ukrainy, czyli Straż Graniczna (Державнa
прикордоннa службa України, ДПСУ). Państwowa Graniczna Służba Ukrainy działa w oparciu o ustawę z 2003 r. Do zadań tej formacji należą między
innymi:
 ochrona granicy państwowej na lądzie, morzu, rzekach jeziorach i innych zbiornikach wodnych, mająca na celu niedopuszczenie przekroczenia jej linii w sposób bezprawny, czuwanie nad porządkiem związanym z granicą i strefą przygraniczną;
 realizacja według ustalonych zasad kontroli osób, pojazdów, ładunków
i innych towarów przekraczających granicę a także ujawnianie i powstrzymywanie przypadków nielegalnego i pozaprawnego przekroczenia granicy i przewozu towarów;
 ochrona suwerennych praw Ukrainy w jej wyłącznej (morskiej) strefie
ekonomicznej.
Jednakże w dalszej części ustawy o Państwowej Granicznej Służbie Ukrainy można przeczytać, że na formacji spoczywają też zadania, które są zbieżne z
zadaniami realizowanymi także przez inne formacje, o których będzie mowa w
dalszej części artykułu. Do zadań tych z całą pewnością należy udział w czynnościach ukierunkowanych na walkę z terroryzmem, zorganizowaną przestępczością a także powstrzymywanie działalności nielegalnych uzbrojonych ugrupowań paramilitarnych, ze szczególnym uwzględnieniem naruszania przez te
ugrupowania uregulowań dotyczących przekraczania granicy państwa4.
Art. 18. ustawy o obronie Ukrainy wspomina także o pododdziałach Państwowej Specjalnej Służby Transportu (Державна спеціальна служба
транспорту, ДССТ). Formacja ta podlega Ministerstwu Infrastruktury, a została sformowana w 2004 r. na bazie Wojsk Kolejowych, wchodzących w skład
Sił Zbrojnych Ukrainy5.
Zgodnie z rozporządzeniem (ukazem) Prezydenta Ukrainy z 2004 r. do
głównych zadań Państwowej Specjalnej Służby Transportu (DSST) należą:
 techniczna ochrona, odbudowa i szeroko pojęte zabezpieczenie narodowej sieci komunikacyjnej celem zapewnienia swobody działań Sił
Zbrojnych Ukrainy i innych formacji wojskowych utworzonych zgodnie z prawem Ukrainy;

4

Ibidem; Osnowni funkciji ta pryncypy Derżawnoji prykordonnoji służby Ukrajiny
<http://dpsu.gov.ua/ua/osnovni-funkcii-ta-principi-derzhavnoi-prikordonnoi-sluzhbiukraini/> (07.11.2016).
5
Derżawna specialʹna służba transportu <http://www.dsst.gov.ua/index.php/pro/ist>
(03.11.2016).
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 budowa i remont oraz wzmacnianie możliwości eksploatacyjnych
obiektów wchodzących w skład systemu transportowego państwa w
warunkach pokojowych i wojennych;
 odbudowa sieci komunikacyjnych uszkodzonych wskutek przyrodniczych i technicznych katastrof i awarii, a także ochrona obiektów transportowych w czasie pokoju i sytuacjach kryzysowych.
W dalszej części rozporządzenia jest mowa o tym, że DSST w sytuacjach
kryzysowych wykonuje zadania z zakresu działań obrony terytorialnej, a także
czynności ukierunkowane na utrzymanie porządku prawnego w warunkach
stanu wojennego lub nadzwyczajnego6.
Kolejną umundurowaną i uzbrojoną formacją wchodzącą w skład systemu
bezpieczeństwa państwa jest Gwardia Narodowa Ukrainy (Національна
гвардія України, НГУ), funkcjonująca w strukturach Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych. Jej status, uprawnienia i zadania reguluje ustawa z 2014 r. o
Gwardii Narodowej. Formacja pełni funkcję wojsk wewnętrznych i posiada
szereg uprawnień i kompetencji, z których wymienić można takie jak:
 ochrona życia, swobód i praw obywatelskich;
 ochrona i zabezpieczenie obiektów, które podlegają ochronie Gwardii;
 działania mające na celu powstrzymanie aktywności nielegalnych ugrupowań paramilitarnych, formacji uzbrojonych, organizacji terrorystycznych lub przestępczych;
 pomoc w likwidacji skutków przyrodniczych, technicznych i ekologicznych katastrof;
 udział w działaniach mających na celu zażegnanie konfliktu zbrojnego
oraz innych prowokacji w rejonie przygranicznym, a także w działaniach mających na celu niedopuszczenie do masowego przekraczania
granicy z terytorium państw sąsiednich;
 zabezpieczenie transportu materiałów niebezpiecznych, w tym radioaktywnych, podczas ich przewozu przez terytorium Ukrainy;
 udział w przywracaniu porządku konstytucyjnego naruszonego przy
próbach przejęcia władzy państwowej, a także udział w przywracaniu
funkcjonowania władzy państwowej i lokalnej zakłóconego wskutek
działania sił przeciwnych, w tym tych wynikłych na gruncie konfliktów
etnicznych i religijnych;
 udział w operacjach antyterrorystycznych;
 prowadzenie działań wojennych w razie konfliktu zbrojnego lub zagrożenia napaścią na Ukrainę;
 wykonywanie czynności ukierunkowanych na utrzymanie porządku
prawnego w warunkach stanu wojennego lub nadzwyczajnego;
6

Pytannia Derżawnoji specialʹnoji służby transportu
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/873/2004>; Derżawna specialʹna służba transportu
<http://www.dsst.gov.ua/index.php/pro/zavd> (03.11.2016).
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 wykonywanie zadań z zakresu obrony terytorialnej7.
Warto też w tym miejscu zwrócić uwagę, iż Gwardia Narodowa Ukrainy
współpracuje z Siłami Zbrojnymi RP. 10 listopada 2016 r. zakończyła się wizyta polskiej delegacji na Ukrainie, której przewodniczył zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP gen. dyw. Jan Śliwka wraz z przedstawicielami Żandarmerii Wojskowej i tworzonej właśnie nowej formacji w strukturach Wojska Polskiego – Obrony Terytorialnej. Celem spotkania było omówienie dalszej współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych szkoleń8.
Na Ukrainie istnieje świadomość, że w obecnych warunkach wojny hybrydowej i aneksji Krymu przez Federację Rosyjską istnieje pilna potrzeba uregulowań i rozwiązań prawnych w sferze dotyczącej bezpieczeństwa i obronności
państwa. Przykładem tego jest spotkanie, które odbyło się w lipcu 2015 r. w
Narodowej Akademii Spraw Wewnętrznych Ukrainy, z udziałem członków
Komitetu Bezpieczeństwa i Obrony Rady Najwyższej Ukrainy, deputowanych,
przedstawicieli władz oraz organizacji społecznych. Podczas spotkania zwrócono uwagę, że obrona terytorialna z uwzględnieniem form i metod wojny hybrydowej nie ogranicza się jedynie do działań wojskowych, a jest wieloaspektowym, ogólnopaństwowym, ekonomicznym i społecznym zagadnieniem wymagającym uregulowań, szczególnie zakresie wyznaczenia zadań obrony terytorialnej. Zwrócono uwagę na potrzebę określenia jej ram organizacyjnych, a
także czynności mających na celu przygotowanie i realizację obrony terytorialnej ukierunkowanej na przeciwdziałanie wojnie prowadzonej metodami hybrydowymi9.
Na koniec warto zwrócić uwagę, jakie znacznie ma stabilna Ukraina dla
bezpieczeństwa w naszym regionie, a także dla bezpieczeństwa Polski. Krótko
po ogłoszeniu niepodległości przez Ukrainę prognozowano, że państwo ukraińskie będzie zjawiskiem efemerycznym lub w najlepszym razie strefą niestabilności politycznej oraz społecznej. Inni z kolei przewidywali, że na wschodzie
Europy powstanie jakieś nowe mocarstwo, potencjalny partner Zachodu. Jednak żadne z tych przewidywań się nie ziściło. Państwo ukraińskie – mimo swojej słabości – okazało się tworem trwałym i jednak stabilnym, chociaż historia
spowodowała, że społeczeństwo ukraińskie na początku lat 90. było bardziej

7

Pro Nacionalʹnu hwardiju Ukrajiny (WWR), 2014, Nr 17, s. 594
<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/876-18/page>; Nacionalʹna hwardija Ukrajiny
<http://ngu.gov.ua/ua/zavdannya> (04.11.2016).
8
Nachwardija obhoworytʹ napriamky podalʹszoho spiwrobitnyctwa zi Zbrojnymy Syłamy
Polʹszczi <http://ngu.gov.ua/ua/news/nacgvardiya-obgovorit-napryamki-podalshogospivrobitnictva-zi-zbroynimi-silami-polshchi> (12.11.2016).
9
Terytorialʹna oborona Ukrajiny w umowach hibrydnoji wijny
<http://www.naiau.kiev.ua/news/%C2%ABteritorialna-oborona-ukrayini-v-umovahgibridnoyi-vijni%C2%BB.html>; U Komiteti z pytanʹ nacionalʹnoji bezpeky i oborony
widbułysia słuchannia na temu: "Terytorialʹna oboron"
<http://rada.gov.ua/news/Novyny/114192.html> (07.11.2016).
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zbiorowością poddanych, niż obywateli10. Natomiast tragiczne wydarzenia na
wschodzie kraju ostatnich miesięcy wzmocniły świadomość narodową Ukraińców.
Polska dla Ukrainy jest najbardziej korzystnym sąsiadem, ponieważ interesem strategicznym Warszawy jest popieranie narodowych aspiracji ukraińskich.
Natomiast w interesie Polski leży:
 niepodległość i pomyślny rozwój Ukrainy;
 utrzymanie zachodniej orientacji Ukrainy, co możliwe jest tylko przy
stałym okazywaniu przez Zachód zrozumienia dla wszelkich rozsądnych oczekiwań Kijowa;
 dobre stosunki między Kijowem i Moskwą przy założeniu, że stosunki
te mogą być takimi jedynie takimi w warunkach poszanowania przez tę
ostatnią suwerenności Ukrainy11.
Ukraina ze względu na swą wielkość, zasoby naturalne i walory geopolityczne może pełnić szczególną rolę w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa na
obszarze byłego ZSRR. Przez ziemie ukraińskie wiodą bowiem szlaki ku byłym republikom azjatyckim ZSRR i w rejon Kaukazu12.
Bezpieczeństwo i dobrobyt Ukrainy przekładają się na bezpieczeństwo i
dobrobyt Polski. Jedynie poprzez poszerzanie strefy stabilności i funkcjonowania zbliżonych do siebie standardów demokratycznych oraz społecznoekonomicznych możemy stworzyć trwałe podstawy współpracy z państwami
sąsiednimi – w tym oczywiście z Ukrainą, z którą bardzo silne związki historyczne i kulturowe mamy praktycznie od początku naszej państwowości.
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Summary:
State policy regarding the use of civilians for the defence of the country, promotion of military service and bringing them into the territorial defence battalions deserve special attention, given the difficult political and economic situation in the country after the Revolution Benefits. Thus, the experience of
Ukraine regarding the formation of the system of territorial defence, and other
mechanisms to combat the enemy in a hybrid war can serve as an example for
other countries and alliances, in order to avoid similar mistakes and use them
in the future for their own defence.
Keywords:
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Modern armed forces are impossible to imagine without high-precision
weapons, aircraft, tanks, artillery. However, no item, how automated it would
not be, will not replace the human. It is the human factor remains decisive on
any battlefield. The experience of recent armed conflicts XX – early XXI centuries shows that, where the regular army is powerless to successfully operate
guerrilla groups. Therefore, today virtually all countries of the world pays special attention to issues of territorial defence. This term is a modern interpretation of the well-proven in the past, people's militias and guerrilla movements.
Since time immemorial, when still only laid the foundation of regular armies, militias have existed. They were formed mainly of peasants, who, in spite
of the poorly armed (often military weapons became agriculture implements –
pitchforks, scythes, etc.) and the lack of proficiency demonstrated bravery and
courage in defence of their native land. Sometimes the walls could not withstand the strong and powerful fortifications and militia kept the defence to the
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end. Where regular troops turned to flee, the enemy met Draught ordinary men
or even runaway serfs, ready to give their lives for their land1.
The lessons of history are not forgotten. In many states, the experience of
guerrilla warfare counted and multiplied. In the context of armed conflicts that
take place in Ukraine in recent years, especially with hybrid war, the formation
of the territorial defence system became one of the most important decisions
that allowed stopping the advance of military operations deep into the territory
of Ukraine. Since the Ukrainian army for a long time after the declaration of
their independence was in a very difficult conditions of existence and some of
its divisions, which is on the eastern borders of the country to be influenced by
the Russian security services and units of the Black Sea Fleet in Crimea,
Ukraine was not ready to conduct military operations against fighters that were
supported by the Russian army in the Donbas and Crimea.
Ukraine is facing serious challenges of modern methods of warfare. The
concept of a hybrid war is actively used by the Russian Federation against the
Ukrainian government on its south-eastern borders. The conditions that contributed to the outbreak of a hybrid war began:
 internal political instability associated with the events on the Maidan,
and the overthrow of the regime of Yanukovych;
 a high level of influence of Russian mass media on the population in the
southeast region of the country;
 low standard of living of citizens of Ukraine;
 populist approach of the military and political leadership of the state to
the principles of acquisition and maintenance of the troops;
 the lack of an effective system of state territorial defence and combatready formations and units of the Armed Forces.
Hybrid warfare, in fact, a mixture of classic warfare with the use of irregular armed groups. The state leads hybrid war makes a deal with non-performers
– the militants, local community groups, organizations, and the relationship is
formally completely denied. These performers can do things that may not make
the state itself, because every State is obliged to comply with the terms of the
Geneva and the Hague Conventions on the Laws of War on Land, as well as
agreements with other countries. All the dirty work in such a situation can be
passed on to non-State actors.
Against this background, artificially created by inter-ethnic hysteria, which
initially provided a powerful propaganda through the media and abundant financing mercenaries with weapons and instructors, and then the military
equipment and professional military. The war is conducted with the help of
cheap mass force – local radicals, lumpen and other criminal elements in the
Donetsk region, sabotage and reconnaissance groups, former military personnel
1

Д. Гай ш ун , Исторический взгляд на развитие территориальной обороны,
<http://www.belvpo.com/ru/4160.html> (10.11.2016).
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and the Armed Forces, the Cossacks and mercenaries from the Caucasus and
other unstable regions of the world.
On the one hand, use the regular army, albeit only with the aim to scare –
from now to the border with Ukraine tightened around 40,000 Russian soldiers.
Thus, Ukraine is a strong pressure in the event of incorrect or inappropriate
policy actions can be a full-scale intervention of the troops. On the other hand,
in Ukraine there are groups that are managed from Russia. In this scheme of
warfare is extremely difficult to respond. When the boundary of the adjacent
state crosses the army troops or tank division, everything is clear, but in this
case nothing is done. Instead, it is silent annexation, with the involvement of
militants and ethnic groups on the ground, according to the agreement and under the supervision of the Russian Federation.
Russia used against Ukraine the concept of a hybrid war, which in many
ways is unique structural and functional point of view: it is hybrid in form and
in content – asymmetric. Clearly the nature of a new type of war, demonstrated
first Russian annexation of the territory in the spring of 2014 the Autonomous
Republic of Crimea, and then – to support local radical elements and full-scale
invasion of Russian troops in the eastern regions of Ukraine.
America and Europe will always continue to say that they do not recognize
the annexation of Crimea to Russia, that is, it will be another frozen conflict,
the same as Nagorny Karabakh. But, even though legally we do not recognize,
the de facto annexation of Crimea happened – Crimea became part of Russia,
and Vladimir Putin he got what he wanted. Here is another important feature of
the hybrid tactic of war: the international community is placed before a fait
accompli. The international community is saying We do not recognize, but the
fact of accession has already taken place. In the short term this is a very successful tactic when it will be possible to capture new territory without firing a
shot.
As for the events in the Donbas, the purpose of hybrid warfare is not the
conquest and destruction, but the economic destruction of the country. Destruction of the country is an acceptable goal, that this area became no man's land of
chaos. Victory in this war – a long-term instability and the ongoing process of
the war. That, over time, should enable the "Moderator War" get the approval
of the international community in the role of peacemaker. In modern conditions
of hybrid warfare – it's quick and cheap way to destroy the country, or complete
submission of its foreign interests.
The terrorist army are cheap, fairly numerous, and most importantly - effective, because it does not adhere to its own legal norms and international
agreements. This army does not belong to anyone, therefore no way to strike
back strike on the aggressor. It is cost effective – one thousand trained fighters
rapidly cheaper dozen trained soldiers armed with modern tools for combat.
"The moderator of the war" does not bear moral and legal responsibility for the
death of mercenaries and bandits. The low standard of living in neighbouring
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countries leads to a decrease in the cost of fighters, so the cost of maintaining
them is negligible.
The difficulty of doing hybrid war is that in the ordinary course of the war
the army is fighting against the army, and in the course of a hybrid war fighters
under the banner of protecting the rights of the people of the region are fighting
in their territory, namely with their statehood. What, in fact, a war against the
same population. In such circumstances, when the share of the population supported the militants deceived, no army is unable to protect the state from the
territory of a gang formations, without causing loss and damage to their populations. Where the armed forces are destroying their own fighters, where the town
(village), destroyed and killed civilians, militants and enhances them closer to
the target "moderator" goal – the destruction of the country2.
Events in the south and east of Ukraine raises the question of revaluation in
society views on the effectiveness of taken at the beginning of the century the
political course for the development of the national army. The level of threats to
national security – one of the main factors that affect the format of the content
of the regular army. So when in peacetime combat capability of the armed forces is reduced, usually by reducing their numbers, the relevance of the territorial
defence of the country should significantly increase and intensify. It should be
noted that the preservation of defence capabilities is a rational combination of
these, interconnected, constituting the state's defence capability, the implementation of which is based on the national historical and socio-economic opportunities. Of course, the core of Defence of Ukraine were and will be the Armed
Forces. But the more the army becomes a high standing for the budget, that is,
high-tech, mobile and professional (contract), but due to the significant investment remains small in number, the stronger must be the state policy in the
sphere of territorial defence.
According to Ukrainian legislation, the main tasks of territorial defence is:
 security and protection of the state border;
 ensuring the conditions for the proper functioning of public authorities,
bodies of military administration, rapid deployment of troops;
 protection and defence of important facilities and communications;
 the fight against sabotage and reconnaissance forces, other armed forces
of the aggressor and illegal armed groups;
 organization, preparation and coordination of movements of resistance
in case of occupation of the territory of Ukraine or any part thereof;
 organization and implementation of emergency measures;
 carrying out rescue and other emergency operations in hazardous areas;

2
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 protection of the population from the effects of hostilities, accident
(damage) caused by the use of lethal force, acts of terrorism and sabotage;
 the maintenance of the legal regime of martial law and states of emergency.
State policy regarding the use of civilians for the defence of the country,
promotion of military service and bringing them into the territorial defence
battalions are particularly noteworthy, given that the formation of the territorial
defence system will prevent the development of a military crisis in the region
and strengthen the position of the Ukrainian military.
From the outset, the anti-terrorist operation conducted in eastern Ukraine,
and until now, attention multimillion Ukrainian public is continuously focused
on the activities of volunteer battalions, organize themselves in support of the
National Guard of Ukraine. Sincere concern about the fate of fighters from the
population manifested in the material support - the call of the heart, without any
involvement of the state, multi-million society patriotic citizens alone has
equipped and equip combat volunteer group, and the invaluable support of
thousands of volunteers, working in real time fundraising for the purchase,
transport and delivery to the ATO zone necessities.
The war came to the Ukrainian land suddenly and rapidly... Due to objective reasons – lack of effective protection of the state border, the action plan of
the General Staff in the case of intervention and effective combat-ready army to
be mobilized as soon as possible - in parallel with the preparation of the units of
the Ukrainian army to the anti-terrorist operation (ATO) in the east, and began
the formation of volunteer battalions3.
While the Ukrainian armed forces are in transition in combat-ready position of the state, were cleaning step and reform, modernization and adaptation
to the new conditions, the readiness to confront militants in the occupied territories of the country showed the volunteers, civilians, who formed the backbone of the first battalion of territorial defence, appeared in 2014 .
Acquisition of territorial defence battalion of the Armed Forces of Ukraine
(AFU BTrO) personnel began on the basis of the Law of Ukraine dated March
25, 1992 No. 2232-XII On Military Duty and Military Service, Regulations on
military service by citizens in the Armed Forces of Ukraine, approved by Presidential Decree of December 10, 2008 No. 1153/2008, the order of the Minister
of Defence of Ukraine dated April 10, 2009 No. 170 On Approval of the Instruction on the organization of the implementation of the Regulations on passing military service by citizens of Ukraine in the Armed Forces of Ukraine.
Military commissariats and military authorities (operational command) have
been authorized to call upon the citizens of Ukraine for military service, and to
3
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take the citizens of Ukraine for military service under the contract. By the formation of the battalions of the territorial defence of Ukraine Armed Forces of
Ukraine were involved activists of Self-Defence Maidan. The first of these was
formed the 11th Battalion of Territorial Defence (BTrO) to Kiev-based location
in the "Ukrainian House". Also, Maidan self-defence fighters were part of the
24th battalion of territorial defence (BTrO) Lugansk region "Aydar". In the
following months it was formed volunteer battalions "Donbas", "OUN", "Right
Sector", "Azov", "Dnepr", and others. The practice of deploying battalions of
territorial defence showed that the battalion to the area (region) is certainly
better than nothing, but not enough to maintain the territorial defence in the
regions and assist the forces involved in the ATO.
Information, sometimes quite contradictory, about the activities of volunteer battalions many civilian people sincerely concerned about the fate of the
country, is not always clear. Accumulated questions remain than answers on
them. And find out where the true reality displayed, and where - not quite, quite
difficult. For example, see in the "information war" dirty PR technologies in
which they are working against the volunteers, who finances and coordinates
the activities of separatist insurgents and foreign soldiers? Who really needs
help, and who is just playing the patriotic feelings and dedication to use
Ukraine, the desire to make every possible effort for the coveted peace and
victory over the terrorists?!
Since the territorial defence forces responsible for the fulfilment of a number of important tasks in the field of national defence, that these units need to
pay much more attention than has been done until now. Analysis and generalization of practice of application of territorial defence battalions in the area of
the fighting in the east of Ukraine gives grounds to assert that these military
units carried out non-core functions. At that time, senior government officials
had a distorted view of the place and role of territorial defence battalions in the
system to ensure the country's defence. They just plugged the hole and used as
a conventional military units, despite the fact that in most cases in a real combat
soldiers territorial defence forces were not ready to carry out their tasks. The
exception is perhaps that the 24 territorial defence battalions "Aydar", which
was formed in the Lugansk region in early 2014, but this unit can only formally
be considered a battalion of territorial defence. Almost the entire personnel of
the Battalion "Aydar" was formed from volunteers coming from different regions of Ukraine (and not only), and many fighters in the past have had the
experience of taking part in the hostilities. That is why the Battalion "Aydar"
from the outset not performed support functions, as provided for by law, and
participated in the fighting as an ordinary assault unit of the regular armed forces. In this regard, it can be argued that today in Ukraine is practically no experience in organizing and targeted use of the territorial defence forces. This is a
significant disadvantage in the Ministry of Defence. Today we need to pay
more attention to the development of territorial defence forces, because with
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their help, you can significantly increase the level of Ukraine's defence capability4.
Military experts believe that one of the main problems is that there is still
no comprehensive security sector reform started, which would encompass all
security forces. For example, the formation of different kinds of reserve teams
in the field at the same time is now planning three government agencies: the
Ministry of Defence, Ministry of Internal Affairs and the State Service for
Emergency Situations. Along with the Ministry of Defence initiatives in the
Interior Ministry said that on the ground it is necessary to create a municipal
police. Also in preparation of the State Service for Emergency Situations of the
reform, which wants to establish rapid response teams in emergencies. It is not
known whether these three types of troops somehow coordinate their activities,
whether they are in the same structure. In addition, in light of the announced
large-scale administrative reform and decentralization, it can be assumed that
the question of their maintenance will be entrusted mainly to local authorities.
Do they have enough resources to it – another open-ended question.
Based on the features of the conduct of hostilities in the east of Ukraine, it
is worth noting the need to find new ways and mechanisms for a substantial
renovation of the territorial defence system in Ukraine, enhancing its effectiveness and functioning. Hybrid warfare makes revision plan of formation of the
armed forces, and especially the formation of mobile military units that must
differ from stationary. This requires a change in thinking and in relation to the
type of future conflicts and threats counteraction to select tracks. It should also
be noted that territorial defence, taking into account the forms and methods of
hybrid war, cannot be reduced to a range of military activities, and versatile, the
national system of military, political, economic, and special events that require
legal regulation, in particular the definition of: territorial defence tasks, including. special; organizational principles of territorial defence, the preparations for
and conduct of territorial defence, as well as the procedure for their implementation, including measures aimed at countering the hybrid methods of production War. Thus, the improvement of the territorial defence system in Ukraine
should become one of the most efficient and expedient way to achieve and
maintain a high level of the state's defence capability.
In the sphere of organization of territorial defence advisable to develop the
institution of military service in the military reserve, which must be entered in
order to prepare the citizens of Ukraine to carry out territorial defence tasks in
the administrative-territorial units, as well as targeted training for the acquisition of the Armed Forces of Ukraine and other military forces personnel. Also
require a legislative definition of the way the citizens of motivation to undergo
military service in the reserve, as well as the issue of improving the organization of service in the military reserve.
4
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Such organizational approaches of constructing territorial defence will
strengthen national defence, which will allow Ukraine to deter an aggressor
from the intentions of deep invasion and promptly enforce territorial defence
tasks, and put a significant number of trained organized reserves of the Armed
Forces of Ukraine and other military formations. The current military-political
situation in which our country is the subject of a hybrid war by Russia, shows
that rethinking approaches to the understanding of national security have an
critical important task. Thus, Ukraine needs to harmoniously combine state
policy on the development of professional, mobile, high-tech regular Armed
Forces to the development of territorial defence. A condition in which turned
out to Ukraine and its actions in specific situations, gives reason to assert the
importance of the study of modern practices and conduct opposition hybrid
warfare.
Thus, the experience of Ukraine regarding the formation of the system of
territorial defence, and other mechanisms to combat the enemy in a hybrid war
can serve as an example for other countries and alliances in order to avoid similar mistakes and use these tools in the future to improve its own defences.
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Summary:
Conflicts in the current world are a global security threat. Conflict resolution is
not easy, unless the reason are the political tensions and disputes in the state or
between states and the pursuit of resolving these disputes by peaceful or diplomatic forms are unsuccessful. Radicalized non-state actors, who are the other
actors of the conflict, do not see the possibility of applying democratic means of
solving the problem, and therefore resort to irregular activities with the aim to
discredit the government, destabilize the state authority, activate riots, open
acts of violence and so on1. Necessarily this creates conditions for the use of
armed force as an instrument of power of the state or peacekeeping force of the
international crisis management organizations which are present in conflict
resolution.
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Irregular activities
For the purposes of this paper the term “irregular activity” we can define
as: the use or threat, of force, by irregular forces, groups or individuals, frequently ideologically or criminally motivated, to effect or prevent change as a
challenge to governance and authority 2.
Irregular activities become significant when they challenge authority or assume proportions that normal law enforcement cannot contain. From that point
they form the basis for irregular threats in all parts of the operational environment that may include not only a state, but perhaps other regional partners. The
threat of vulnerable states and regions may trigger multinational intervention.
Irregular activities may be divided into: insurgency; terrorism; criminality;
disorder; subversion; etc.
1
2
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Insurgency is normally characterized by a protracted struggle based on political, economic, social or religious ideology, using violence and subversion3.
Insurgents normally feel they cannot, or will not, attain their goals through their
country’s established governing process. Typically, an insurgency operates
from its strengths and avoids the strengths of the government. Insurgents typically seek concealment and support within the population. Insurgents will use
subversion, propaganda and measured violence against the government and
possibly the population4.
Violence against the government will act to destabilize, reduce the perception of legitimacy, and potentially cause the host nation government to overreact, further isolating it from the population, measured violence against the population may coerce it to remain neutral or provide tacit or material support.
Terrorists, especially transnational terrorists, and leaders of major criminal enterprises may align with an insurgency, but not necessarily the ideology of the
insurgents to take advantage of or foment instability. It is important to distinguish between the true insurgents and their cause and the pure terrorists and
their ideals5.
The general definition of terrorism is not accepted. In our point of view,
terrorism is defined as the unlawful use or threatened use of force or violence
against individuals or property in an attempt to coerce or intimidate governments or societies to achieve political, religious or ideological objectives 6. Terrorist attacks generally create disproportionate effects on target population.
Terrorist tactics may range from individual assassinations to mass murder
bombings, and some terrorists have avowed to obtain and employ weapons of
mass destruction.
Criminality pervades those states where governance is weak to nonexistent, and it seeks monetary gains unhindered by authority. It may coexist with
other types of irregular activity. Trafficking in narcotics, arms, and human beings, as well as piracy are significant forms of criminal activities in unstable
regions.
Civil disobedience is the refusal to obey civil laws in an effort to induce
change in governmental policy or legislation. It seeks to disrupt or challenge
authority, or draws an issue to the attention of the authorities as a result of some
form of discontent or perceived injustice. Civil disobedience is characterized by
the use of passive resistance or other non-violent means such as protest marches
and sit-ins.
Subversion undermines the military, economic, psychological or political
strength or morale of a governing authority. Subversion is most effective when
3
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consistently conducted over a long period. Non-violent subversive efforts include the use of political fronts, propaganda, agitation, infiltration of government agencies, and non-violent civil unrest.
Unlike common banditry, crime, or recreational brigandage and hooliganism, insurgent groups need popular support. For an insurgency to mobilize and
grow, it has to have a core grievance which is viewed as legitimate and which
often has a source of ideological inspiration but could also be founded in criminal ambitions.
Many forms of other irregular activities enjoy a symbiotic relationship
with insurgency. Nonetheless, insurgents may well appear to conduct perfectly
legitimate/legal activities whilst dissociating itself from irregular activity, undertaking such functions through a proxy. Insurgency, like irregular activity, is
not constrained by the rule of law, but is likely to share a common centre of
gravity with those prosecuting counterinsurgency, namely, the consent and
support of the population.
Insurgency is considered an irregular activity, carried out by an organized
group or movement. Terrorists, especially transnational terrorists, and criminal
enterprises may align with an insurgency to take advantage of the unstable situation, or an insurgency may include some forms of terrorism and major criminal activities to reach its desired end state.
The capability and strategies of Irregular Activists
The intellectual, physical and moral components of fighting power provide
a useful framework for understanding the capabilities especially of insurgents
as well as other groups engaged in irregular activities7.
They could apply doctrine and operational lessons from other insurgents,
military organizations and sources available on the Internet.
Networks of friendship, kinship and acquaintance stretch worldwide and
are based on common cultural influences, ideologies and shared experiences.
They are sometimes reinforced by specialized training, financial requirements
and mutual obligations. Many individuals move across ideologically mutually
sympathetic organizations and increasingly move from conflict to conflict, taking with them experience in conducting operations.
Irregular activists will not generally prevail against disciplined regular
forces through physical means alone and have to seek to exploit asymmetric
opportunities by applying their strengths against their opponent’s weaknesses at
a critical time and place. They do not necessarily seek tactical victories, but
maintain a strategic long-term perspective and often aim simply to outlast or
wear down their adversaries.

7
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Irregular activists use a variety of conventional and informal channels to
fund their activities through banking networks, often facilitated by the Internet,
charities and NGOs.
The motivations for irregular activists are based on the desire to effect or
prevent change, for either personal or collective reasons. The motivation is often complex and diverse, but will always relate to an insurgent’s cultural background and the context within which they choose to operate.
Often these groups will wish to maintain a state of instability and disorder
to facilitate their activities and reinforce the dependence of the population. As
such, they would generally oppose any re-establishment of state authority or
control by intervening forces.
Mainly, the insurgents are characterized by sophisticated approaches and
strategies to apply during the period of time. They may use different approaches at different times and places, applying tactics that best take advantage of
circumstances. They may also apply a composite approach that includes experiences drawn from other approaches.
The most illustrative example is Chinese Mao’s Theory of Protracted War
which the aim was the seizing political power. According this theory, the first
phase of an insurgency normally begins with the government having stronger
forces than the insurgents. The second phase of an insurgency normally starts
when force correlations approach equilibrium and the use of armed elements of
insurgency becomes the most important, pervasive activity. The third phase of
an insurgency begins when insurgents feel they that have superior strength and
a portion of their military forces attempt to fight in a conventional manner8.
Activities for achieving the goals
Insurgents could primarily use the following activities or instruments for
achieving their goals: violent activities; national and international propaganda;
social assistance; social and political activism; international relations. 9
Insurgent violent activities may take many forms, including actions of
armed elements, terrorism, and riots.
Actions of armed elements is carried out by armed forces, generally small,
organized into a military structure and commanded by a commander. Their
method is harassing and interfering with the adversary. It normally starts with
population support in a territory controlled by the adversary. It is a form of
combat that eludes direct engagement. It also avoids being an identifiable target
for the adversary. Consequently, armed elements primarily use surprise, mobility, and focused attacks followed by immediate dispersal and can occasionally
include terrorist actions. Therefore, there is not a clear line distinguishing one
method from another.
8
9

D. G al u la , Counterisurgency Warfare. Theory and Practice, Pittsburgh 2006.
AJP-3.4.4, pp. 2-30.
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Terrorism is a set of violent actions aimed at subjugating the population,
weakening and undermining the influence of legal authorities’ and interfering
with their actions. In order to achieve maximum propaganda and psychological
impact – enormously facilitated by the globalised media – terrorists use surprise, provoking a chain of attacks in time, targeting symbolic entities. Their
aim is to create a climate of fear among the population without directly facing
them, promoting groundless discouragement, undermining their morale, and
making them feel helpless.
Riot is a modality of violence aimed to intimidate the population or interfere with public order by destroying public/private material goods causing direct engagement with security forces. Riots cause disturbances, and organized
strikes and illegal demonstrations can have an attritional effect on government
authority, presence and capacity. The press and other media can have a multiplier effect in this sort of action. Insurgency generally generates riots as a complementary form of irregular activities.
Insurgents need the local population and international public opinion to
know and support their cause and to confront their adversary. Through social
assistance insurgents win local support and legitimacy, especially in those
countries where the state government is weak, corrupt or failed.
Local insurgencies can establish relations with other insurgent groups that
are acting in other countries. Insurgents may also seek material support from
other states, or moral support from individuals and NGOs or other organizations with worldwide influence.
Military Contribution
Armed forces are endowed with immense military power, versatility and
an enduring ability to manage and project firepower, they have to operate in
close coordination with non-military actors. The previous text shows that the
deployment of military power in the operational environment, where irregular
warfare is applicable, is focused on the use in the fight against insurgency socalled counterinsurgency – COIN. The use of military power in other potential
irregular forms is less likely. In this case, it is possible to consider the application of the principles and strategies applicable to COIN. This cooperative and
collaborative effort is required to stabilize the environment and to contribute to
the defeat of COIN. Commanders must act as diplomats as well as soldiers.
Armed forces are, more than ever, operating where the human factor predominates and action on the ground and the capacity for discrimination in the
use of force are vital for success. In operations that take place “amongst the
people”, armed forces face opponents for whom asymmetric attack is the norm.
As every insurgency is unique, COIN will require the considered application of the full range of military activities. Operations in a COIN campaign
combine offensive, defensive and stability activities in order to achieve the
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stable and secure environment needed for the restoration of essential services
and the further development of effective governance. While securing the hostnation (HN) population, NATO and HN forces must also neutralize the insurgent military wing. This effort includes a spectrum of activities, including combating and capturing irreconcilable insurgents, combating terrorism and shaping
perceptions through information activities.
Military objectives
As stated, the aim of the military contribution to COIN is to secure the
population and neutralize the insurgent. Analyzing this aim allows the commander to establish the following military objectives: secure the population;
isolate the insurgents from their support; neutralize the insurgent armed organization10.
Achievement of these objectives will contribute to successful achievement
of the political end state of defeating the insurgency and addressing core grievances.
The commander should identify what the military may be required to contribute to human security tasks, recognizing that military provision is a last resort and that the main responsibility lies with international organizations and
the host nation government. Failure to provide for the populations’ needs may
undermine the foundations of stabilization as the people struggle for survival.
Defeating an insurgency requires armed forces to sever the insurgents from
their support base by isolating them from their resources and the outside environment. This helps to provide the counterinsurgents with freedom of action for
subsequent military action.
Denying insurgents access to safe havens and sanctuaries that may be present in the surrounding region will be an important element of any COIN, and
this will need a high level of political as well as military involvement. In complementing these actions, armed forces may need to conduct operations to deny
insurgent movement, possibly in partnership with neighbouring countries or
international spaces. This peripheral posture, which could contribute to regional
stability, may be enhanced through regional actors’ situational awareness of
insurgency issues, and in turn support the legitimacy of the military presence in
the region.
Targeting the insurgent’s organization places emphasis on neutralizing the
mechanisms, systems, methodologies and structures of the insurgency. These
efforts are aimed at neutralizing the insurgent’s strategy and organization. It is
vitally important to correctly determine the balance between actions focused on
the population and the conduct of overt and covert actions focused on the insurgent’s organization.
10
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Neutralizing the insurgent’s armed organization stops the insurgent’s use
of violence. It is a long-term effort, is often more psychological than physical,
and is often achieved by involving the population. Depending on the situation,
several approaches can be chosen or combined and should consider influencing
or shaping key actors. One approach is to create conditions in which insurgents
must concentrate and attack friendly forces in a conventional manner, which
will make them more vulnerable to the strengths of military forces. Another
approach could be to defeat the insurgency in detail, after isolation had been
achieved by an adapted task organization of military forces committed to maintaining contact.
Building the capability and capacity of indigenous security forces is vital
to effectively fighting an insurgency and should be seen as the optimal solution.
Operational Approach
We can use the NATO preferred operational approach to COIN – the
Clear, Hold, Build (CHB) framework. CHB is civil-military action taken in
COIN which combines foreign armed forces, host nation and civil actors. CHB
encompasses offensive, defensive, stability and enabling activities. CHB must
be driven by an in-depth understanding of the operational environment11.
CHB approach contains phases which are likely to be non-linear in progression and are linked to a series of decisive conditions that allows a transition
of responsibility and authority to the host nation. This process requires a comprehensive approach and sufficient resources12.
Insurgency contexts are complex and multifaceted. The scope and nature
of the military contribution may vary. In such circumstances, a key part of the
planning process involves an analysis of the conditions required to enable the
earliest practicable transition of tasks to capable civilian actors and the host
nation government.
Campaigns will pass through a number of transitions as they progress.
Planning for them in advance is critical to the successful management of a
campaign. Transitions usually involve the progressive handover of responsibility from the intervention force to other actors. Progress on transitions is essential to campaign success as it meets the expectations of the host nation government and its population, and demonstrates a momentum that underpins confidence in the overall operation.
CHB framework is the evolution of the shifting predominance of offence,
defence and stability activities during CHB phases. CHB progresses based on
the security situation; however, it should be noted that this is the ideal situation
and the enemy will endeavour to unhinge the counterinsurgents’ efforts.
11
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Execution of Military Activities
Offensive Activities
Attack and Raid may be used locally to neutralize insurgents and to gather
intelligence using joint assets. This will often be conducted in urban areas
amongst indigenous people, and therefore particular attention has to be paid to
avoid collateral damage which will inevitably undermine the legitimacy of the
force13.
Defensive Activities
Because reconstruction and transformation are antithetical to insurgency,
soft targets and foreigners are usually in the crosshairs of insurgents. The natural reaction is to conduct civil COIN where it is safe to do so, which means
virtually writing off those areas where it could do the most material and political good. The field-level security of civil COIN personnel and operations must
be treated as a major mission of security forces. Improved civil COIN capabilities may, but will not necessarily, reduce reliance on the use of force14.
Stability Activities (Security and Control)
Convoys are often vulnerable targets that need armed escorts for their protection. They can even be high-value targets because of their crucial importance
for the counterinsurgents, such as the provision of logistic supplies food, water,
ammunition, petroleum, medical supplies and humanitarian relief supplies for
civilians and the protection of transportation assets. Insurgents will not content
themselves with blocking convoys but will seek to destroy them, even at times
attempting to take hostages. The vulnerability of those being escorted makes
the mission even more difficult and, as a result, demands very detailed preparation and requires special training for military forces to react spontaneously to
ambushes, obstacles, IEDs and attacks with indirect fire assets15.
Cordon and search is to search for and capture insurgents and equipment
that may be among the population or sheltered in favourable locations. This
type of activity should be limited and requires a very high level of secrecy in
order to generate surprise. It is intelligence-led and triggered on the basis of
accurate and targeted intelligence complemented by technological assets (such
as unmanned aerial vehicles and electronic intelligence assets). Advantage over
insurgents is obtained through isolation by using forces as “sealing off” elements and through the freedom of action allowed by a “covering” element.
The main objectives pursued are to re-establish the counterinsurgent’s authority over the population, to isolate the population as much as possible from
the insurgents, and to gather the necessary intelligence leading to the elimination of the insurgent organization. Controlling the population requires conducting a census and even sometimes imposing a curfew.
13
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Stability Activities (Support to Security Sector Reform)
It is a much wider concept than rebuilding security forces alone and it is
not a purely military activity: the legal system, the judicial process, detention
and prison services, and the police may all require assistance that is beyond
military capability and will rely on other services or nations to provide the expertise. This in turn requires a coordinated response and is part of a wider comprehensive approach. Within that framework the military contribution will vary
but, when required, will be essential.
The training of host nation security forces is a vital aspect to defeat an insurgency using the domestic resources available and facilitating the rule of law.
This is a core military function. Advisers and trainers are often tasked with
mentoring these forces by involving them in ongoing operations and, in time,
handing over to them the lead for the planning and conduct of security operations.
The process of disarmament, demobilization and reintegration is aimed at
reducing the number of illegitimate armed groups by removing them from a
specific context - disbanding their military structures, and equipping former
combatants with appropriate civilian life skills and employment opportunities.
It involves disarming and demobilizing armed groups and reintegrating former
combatants who have not been absorbed into the armed or security forces of the
host nation back into civilian life.
Stability Activities (Support to Initial Restoration of Services and Initial
Governance)
The population must be protected from insurgents. It is crucial to avoid a
situation in which counterinsurgents are dominant during the day and the insurgents are dominant during the night. Armed forces should communicate on the
positive aspects of movement restrictions to the populace regarding their security, and of the patrolling in the villages that deny the insurgents any occasion to
conduct retaliation actions against the locals, and securing the areas where locals are working.
The host nation government should foster reconciliation between the population and insurgents, including unknown, potential and captured insurgents.
The main actor in the process is the population. Real efforts at reconciliation
demonstrate the will to transcend temporary conflict and give hope to the population dealing with the daily consequences of insurgency. In this way, the
treatment of detainees has a crucial impact, especially with respect to future
insurgent recruitment and the general undermining of the insurgents. Once the
loyalty of former insurgents is confirmed, their integration within the local
armed forces will provide a useful knowledge of the insurgent system.
An innovation is the introduction of provincial reconstruction teams
(PRTs). The aims in each theatre are different, as are the command and control
arrangements, but the underlying purpose is the same as coordinating reconstruction and development initiatives in individual provinces and extending the
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jurisdiction of state and local government. At best, PRTs should be a reflection
of a comprehensive approach and include not just military members but crossgovernment personnel, including those involved with agriculture, education,
health, economy and industry.
Military units deployed in COIN
Military contribution in COIN can realize: Land Component; Maritime
Component; Air Component.
As the population lives and works primarily on land, much of securing and
protecting the population is accomplished by deploying manpower within the
population with an enduring presence. This includes both NATO and HN security forces. However, HN forces can be the primary providers of manpower to
maintain this enduring presence. The current COIN operational approach –
direct, balanced or indirect – will determine the size, footprint and roles of, and
the relationship between, HN and NATO land forces16.
For COIN, the maritime component plays a critical role in controlling the
seas, which may be vital to isolating an insurgency physically and psychologically. The maritime contribution to COIN will continue to be vital because
much of the world’s population lives in littoral areas, including large coastal
cities. Demographic projections also indicate that the population of these areas
will continue to grow in overall numbers and relative to inland populations. A
large proportion of this burgeoning population may live in poverty, which may
be a key core grievance leading to insurgency. Due to the rise in population and
potential unrest, the likelihood of COIN being conducted in the littoral areas
also increases. COIN in littoral areas has important maritime considerations.
Air forces play a vital role in the military contribution to COIN. These
forces are especially capable of countering different types of insurgency members, and of gathering information. Air contributions include CAS, including
precision strikes, air interdiction (AI); airborne intelligence, surveillance and
reconnaissance (ISR); communication; combat support; and air mobility. Air,
efforts in coordination with space forces and capabilities can provide considerable asymmetric advantages to counterinsurgents. If insurgents assemble a conventional force, air assets can respond quickly with joint precision fires or the
ability to airlift ground security forces to remote locations to track down and
eliminate insurgents. Air power enables counterinsurgents to operate in rough
and remote terrain, areas that insurgents traditionally have used as safe havens.
The air component may be the supported component in COIN when attacking
approved insurgent sanctuaries that are outside land or maritime forces’ operational areas.
Taking account, the above, COIN operations place a premium on land
component (boots on the ground).
16
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Task organization for counterinsurgency operations is often substantially
different from how units are task organized in conventional operations. During
counterinsurgency operations, many units do not perform their traditional role.
For example, in Iraq and Afghanistan, many artillerymen have served in infantry, civil affairs, military police, or intelligence roles.
Possible military structure
Given the extended nature of COIN, tactical units must maximize all available assets to accomplish missions in each of the COIN LOEs and sustain Soldier proficiency, physical fitness, and emotional and psychological well-being.
A means to maximize the employment of all assets is referred to as troops-totask analysis. This process enables units to correctly assign tasks to units of
appropriate size and capabilities.
Often conducted during planning process, staffs and tactical units begin
troops-to-task analysis by determining a standard size element to use as a baseline (Infantry platoon, Armour platoon, Cavalry platoon, company, or others).
The staff determines the forces available (often including HN security forces).
Then, the staff or tactical unit lists and prioritizes each task and determines the
forces required to accomplish each task using the baseline unit as a measure.
Finally, the tactical unit and staff uses the commander’s planning guidance to
array forces and assign tasks.
In larger COIN efforts, American army create Brigade Combat Teams
(BCTs). They will usually provide the required command and control apparatus
to conduct sustained tactical operations. Typically, a BCT’s boundary is aligned
with a Host Nation governmental boundary. BCTs also allocate resources to
their subordinate battalions and coordinate with higher military headquarters,
Host Nation government officials, HN security forces, NGOs, or US agencies.
Once a BCT is given an Area of Operation (AO), they, along with the Host
Nation, should be the controlling headquarters for all other elements in their
AO. This should include the temporary attachment for control, if not command,
of any element that is physically within their AO. Examples would include the
United States Agency for Internal Development (USAID), Corps of Engineers,
Military Police, advisor teams, reconstruction teams, Host Nation security forces, or private contracting security firms, since these elements may not completely understand the intricacies in the BCT’s assigned AO.
The military force conducting counterinsurgency operations will not always consist of manoeuvre forces. Counterinsurgency operations are manpower
intensive and therefore infantry, armour, artillery, reconnaissance, and military
police battalions are the primary tactical building blocks for combat in a counterinsurgency environment. The composition of the tactical force in counterinsurgency operations depends upon these available forces and the threat that is
faced. Aviation, engineers, military working dog teams, special operations
forces, and reconstruction teams are key force multipliers for the counterinsurgency force. In deciding how to use these forces, leaders assess the factors of
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METT-TC. Normally, most ground combat elements are organized to fight as
manoeuvre forces. However, the proper use of other forces can provide the
counterinsurgency force with many advantages.
The Host Nation security forces must be included or, in some cases, drive
the unity of effort of the counterinsurgent effort. HN security forces can be
integrated in planning cells, share bases with US forces and, at a tactical level,
conduct parallel planning in corresponding staff sections. Additionally, HN
security forces give many benefits to counterinsurgency efforts.
Possible military capabilities
Units conducting counterinsurgency operations have identified the need for
additional capabilities beyond their standard task organization. Human terrain
teams, document and media exploitation teams, personal security detachments,
detainee holding areas, Host Nation security force advisor teams, base commanders and base defence commanders, explosive ordnance disposal teams,
company intelligence support teams, and tactical site exploitation teams have
all proved useful during recent operations.
A human terrain team is a group of civilian anthropologists attached to
brigades and battalions. This team helps the unit understand local cultures.
These social scientists aid leaders in better understanding relevant cultural history, engaging locals in a positive way, and incorporating knowledge of tribal
traditions to help resolve conflicts.
Document and media exploitation teams (DOMEX) process, translate, analyze, exploit, and share hard copy documents and electronic media collected
during operations. This capability increases in importance as the rule of law is
re-established and insurgents go to trial, rather than long term detention.
Due to the organization of brigade and battalion headquarters, commanders
and sergeant majors lack the combat power needed to move freely around the
battlefield. In recent operations, units have either built ad hoc organizations or
tasked platoons to serve as escorts so that they can reconnoitre the AO, attend
meetings, engage locals, check on Soldiers, and better visualize the fight. These
are often called personal security detachments. Most theatres have implemented
a three or four vehicle rule for convoys, which make this unit’s strength at least
twelve Soldiers strong.
A detainee holding area (DHA) is a temporary location used to field process and house any person captured or otherwise detained by an armed force,
and provide resources for intelligence exploitation. Detainees are kept here for
a short period of time before being released or being sent to a theatre internment facility. The DHA generally consists of a semi-permanent structure designed to house detainees. Basic infrastructure includes shelter, latrines, basic
hygiene facilities, medical care, interrogation facilities, and evidence holding
areas.
Host nation security force advisor teams conduct operations to train HN
military individuals and units in tactical employment, sustainment and integra-
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tion of land, air, and maritime skills; provide advice and assistance to military
leaders; and provide training on tactics, techniques, and procedures. These
teams can be resourced by the BCT or battalion, or provided by DA. Their size
and capability varies on the size of the HN security force being advised.
Base commanders and base defence commanders are typically internally
resourced personnel and units of the brigade, battalion, and company level who
command and control the base and supervise the defence of the base.
Explosive ordnance disposal (EOD) support provides the capability to neutralize domestic of foreign conventional explosive hazards, which include unexploded ordnance (UXO), booby traps, improvised explosive devices (IEDs),
captured enemy ammunition, and bulk explosive. EOD units detect, mark, identify, render safe, and dispose of explosive hazards. Also, EOD specialists work
with intelligence personnel to conduct explosive forensics to help identify the
makers of the devices, as well as their ever evolving methods of construction,
placement, concealment, and detonation.
Human intelligence collection teams (HCTs) are teams with trained
HUMINT collectors that collect information for people and their associated
documents and media sources to identify elements, intentions, capability,
strength, disposition, tactics, and equipment. The team uses human sources as
tools and a variety of collection methods to satisfy the commander’s intelligence requirements. They can conduct source operations and interrogate detainees.
A PSYOP team is a team that reinforces the effects of tactical and nontactical operations, as well as discrediting and demoralizing the insurgency.
Their actions enhance the probability of accomplishing the unit’s mission.
A civil affair team (CAT) is a team that helps a unit establish, maintain, influence, or exploit relations between the unit and civilian organizations, governments, authorities, and populace in an area of operations. Civil affairs core
tasks include populace and resource control (PRC), foreign humanitarian assistance, civil information management, nation assistance, and support to civil
administration.
Company operations teams sometimes referred to as company intelligence
support teams are a group of two to six individuals at the company level who
enhance the company commanders’ situational awareness of their area of operations by producing intelligence at the company level. They collect and analyze patrol reports, human intelligence reports, and battalion intelligence reports. As a result, they are able to conduct link analysis, conduct pattern analysis, create target folders, and enemy situation templates.
Site exploitations teams are teams at the company or battalion level that
execute systematic actions with the appropriate equipment, to ensure that personnel, document, electronic data, and other material at any site are identified,
evaluated, collected, and protected to gather information to be developed into
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intelligence and facilitate future operations. They may collect biometric, physical, digital, and spoken data.
Conclusion
The rise of political, religious, and ethnic extremist ideologies fuels conflicts
worldwide. The absence of effective governance in many parts of the world creates sanctuaries for terrorists, criminals, and insurgents. Many states are unable or
unwilling to exercise control over their territory or frontiers, leaving them open to
exploitation. Weak or failing states suffering from stagnant economies, corrupt
political institutions, environmental issues, poor public health or epidemic diseases, or those that are caught up in multinational competition for their natural
resources too often become hotbeds for conflict. This conflict in turn provides a
nurturing environment, protection, and cover for insurgents and transnational
terrorists. The competition for the contested populations within these weak or
failing states will be one of the key objectives of irregular activities.
Use of force in resolving conflicts in the state or between states is a last solution. It is declared in the UN Charter, as a basic document for the preservation
of peace and security in the world. Peacekeeping force to be declared for the
resolution of the conflict must be prepared to eliminate the irregular activities.
Achieving the objectives of peacekeeping operations or missions we can expect
if the peacekeepers have the necessary capability. This significantly reduces
human casualties, material losses and reduces the time to resolve the conflict.
BILBIOGRAPHY:
Documents:
 AJP-01(D) Allied Joint Doctrine, Brussels 2010
 AJP-3.4.4, Allied Joint Doctrine for Counterinsurgency (COIN), 2016
 FM 3-24 Counterinsurgency, 2006
 SVD-30-44 Spoločná vojenská doktrína. Vedenie operácií proti povstaniu (COIN), Bratislava 2011
 U.S. Government Counterinsurgency Guide, 2009
Books and articles:
 Galula D., Counterisurgency Warfare. Theory and Practice, Pittsburgh
2006
Internet sources:
 Kilcullen D., Countering Global Insurgency, 2004, p. 18, <smallwarsjournal.com/documents/kilcullen.pdf> (10.12.2016)

S t r o n a | 329

CZĘŚĆ II. ARTYKUŁY GOŚCINNE
„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”
2016, nr 2(7)
Magdalena El Ghamari
Polska
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(REFUGEE CRISIS AND TERRORISM IN THE MENA REGION AND
THREATS TO THE CULTURAL SECURITY)
Streszczenie:
Głównym problemem związanym z kwestiami cywilizacyjnymi i kulturowymi,
jest postrzeganie, wzajemnie poznanie siebie i zrozumienie odmienności. Dlatego też badania potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa kulturowego powinny
być prowadzone w celu identyfikacji oraz przeciwdziałania tym zagrożeniom, a
nie ograniczania współwystępowania odmienności. Tezą niniejszego artykułu
jest stwierdzenie, iż w obecnym dynamicznym świecie, konflikty na tle kulturowym są niezwykle powszechne. Wymagają one identyfikacji procesów cywilizacyjnych oraz zrozumienia różnic społeczno-kulturowych. Co więcej, kontynent
europejski jest silnie zróżnicowany pod względem narodowościowym oraz wyznaniowym. Potwierdzają to relacje państw na arenie międzynarodowej oraz
ich potyczki dyplomatyczne związane z mnogością kultur oraz religii. Każde
państwo, będące przedstawicielem pewnego narodu, dba w mniejszym lub
większym stopniu o swym obywateli. Wyzwaniem dla każdego państwa jest
przyjęcie oraz zasymilowanie ludności napływowej, tak by społeczeństwa żyły
w stabilnym środowisku.
Summary:
The main problem associated with the issues of civilization and culture, is the
perception, understanding each other and understanding of diversity. Therefore, the study of potential threats to culture security should be conducted in
order to identify and counteract these threats, and not limit the coexistence of
differences. The thesis of this article is to say that in the current fast-paced
world, conflicts on cultural background are extremely common. They require
identification of processes and understanding of the socio-cultural. Moreover,
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the European continent is highly diverse in terms of ethnicity and religious.
This is confirmed by reports states on the international arena and their diplomatic skirmishes related to the multiplicity of cultures and religions. Any State
that is representative of some of the nation cares a greater or lesser extent of
their citizens. The challenge for each country is to adopt and assimilate the
immigrant population, so that the public lived in a stable environment.
Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo, kultura, zagrożenia, czynnik kulturowy
Keywords:
security, culture, danger, cultural factor
Główna tezą niniejszych rozważań jest stwierdzenie Devala Jacques`a, który napisał, że konsekwencje naszych czynów biegną szybciej, niż my przed nimi
uciekamy. Zaś my sami żyjemy w postmodernizacyjnej kulturze procedur, której skutek i poziom przewyższył nas i nie bardzo potrafimy sobie z tym poradzić. Determinacje w odkrywaniu faktów, ciekawość, wzajemną współpracę i
dążenie do wolności zastąpione zostały przez odgrzewanie znanych teorii, korzyść, konkurencję oraz koncentrację na doskonałości. Rolę ekspertów, którzy
kiedyś zaprzeczali i szukali innych dróg, zastąpiło zatwierdzanie medialnych
donosów. Dlatego w kontekście tak ważnych spraw jak bezpieczeństwo, potencjalne zagrożenia obszaru MENA i działania podejmowane przez NATO, nasze
widzenie staje się jedynie wycinkowe, co jest ogromnym błędem.
Obecnie do katalogu największych zagrożeń, płynących z obszaru MENA,
należą: kryzys migracyjny, niekontrolowany przepływ ludzi, przemyt (narkotyków, broni, ludzkich organów etc.), radykalizacja, ekstremizm, frustracja, wielość problemów wynikających ze znaczącego rozwoju technologii, czy też po
prostu „globalizacji/modernizacji”, ale i też rozwój skrajnych nacjonalizmów,
niekontrolowane miejsca nauki i radykalizacji, dekolonizacja kulturowa, starcie/konfrontacja z tak zwanym „obcym” – w sferze kulturalnej, społecznej, ale
także politycznej, czy ekonomicznej, niechęć społeczna, wrogość. Do tego nie
można pominąć tak zwanego „ekonomicznego balastu” krajów słabszych, czy
też samego eurocentryzmu. Analizując szerzej potencjalne obszary zagrożeń
należałoby dołączyć błędne określenie priorytetów i brak myślenia strategicznego, czego skutkiem są doraźne pomysły w walce z obecnymi kryzysami,
implozja polityczna (rozumiana jako utrata społecznego poparcia) oraz brak
solidarności. Oceniając europejskie działania w tym względzie można – parafrazując – stwierdzić, że zamiast uchronić przed pożarem (prognozować potencjalne zagrożenia), reagujemy zdezorientowani na „nagle” wybuchające pożary
(post factum rzecz jasna).
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Naturalnie powyższe problemy można utożsamiać z zagrożeniami dotyczącymi całej Europy, jednakże w obliczu kryzysu migracyjnego, siatek przemytniczych oraz wzroście radykalnej ideologii islamskiej wśród mieszkańców
Europy oraz atrakcyjności samego „jihadu”, zagrożenia te są związane ze
szczególnym obszarem jakim jest MENA.
Obszar Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (Middle East and North
Africa – MENA) jest jednym z najlepiej rozpoznawanych regionów w stosunkach międzynarodowych. Jednocześnie jest on uznawany za jeden z najbardziej
niestabilnych regionów współczesnego świata, a tym samym jest niezwykle
istotny dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Spory, konflikty o charakterze
wewnętrznym, a także procesy społeczne i polityczne zachodzące w regionie
kształtują jego przestrzeń bezpieczeństwa w wymiarze zarówno regionalnym,
jak i wewnątrzpaństwowym. Złożoność tych procesów, ich zasięg i zakres powodują, że problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego
przenikają się nawzajem. Geograficznie obszar ten obejmuje obszar Basenu
Morza Śródziemnego, geopolitycznie stanowi cały Bliski Wschód i Afrykę
Północną, kulturowo zasięg MENA może sięgać od Afryki Subsaharyjskiej do
Iranu, historycznie zaś można go zidentyfikować jak obszar będący niegdyś
pod władaniem Imperium Osmańskiego.
Kryzys migracyjny
Obecny proces napływu migrantów do Europy miał swoje źródło na początku obecnego tysiąclecia. Tak jak w ubiegłym wieku, konflikty na wielką
skalę stanowiły jedno z podłoży obecnej sytuacji. Chodzi tu o Bliski Wschód,
który został zdestabilizowany atakiem na Irak w 2003 r., trwającymi od 2011 r.
wojnami domowymi w Syrii i Libii oraz powstaniem tzw. Państwa Islamskiego
w 2014 r. W dalszej kolejności należy dodać niekończącą się wojnę w Afganistanie, problemy ekonomiczne w krajach bałkańskich, ale i imigrację z krajów
takich jak Pakistan czy Iran. Następna przyczyna to wydarzenia w Afryce Subsaharyjskiej. Dyktatura w Erytrei oraz ubóstwo tego regionu to problemy, z
którymi na tę chwilę nikt nie potrafi sobie poradzić.
Ponad milion osób dotarło do Europy w 2015 r., większość z nich łodziami
z Turcji do Grecji, uciekając przed wojną, prześladowaniami lub z pobudek
ekonomicznych i chęci poprawy swojego bytu. Problem polega na skali tego
zjawiska i jego masowym charakterze. Jedynie w ciągu ostatnich dni czerwca
2016 r. grecka policja zatrzymała 81 imigrantów z Pakistanu i Afryki Północnej, którzy wedle swojego oświadczenia dostali się na teren Grecji poprzez
Turcję.
Nie można rzecz jasna pominąć kwestii przemytników. Zorganizowane
grupy przestępcze informowały o otwarciu granic, o szerokich możliwościach
w krajach Unii Europejskiej i pokazywały nieistniejącą rzeczywistość w Europie. Nie mówi się nic o problemach ekonomicznych, o katastrofalnej sytuacji w
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ośrodkach czy po prostu o tym, że granice są zamknięte i co czeka uchodźców
na trasie przerzutu. Pamiętajmy, że poszczególne grupy zajmują się przerzutem
tylko na wybranych trasach, zaś migranci muszą opłacać przemytników, którzy
pomogą im dostać się dalej w kierunku Europy. Przykładowo wedle danych
Frontexu z grudnia 2016 r., 45.000 osób znajdowało się w Grecji, z czego około 15.000 osób obozowało, czy jeszcze obozuje w Idomenii na granicy greckomacedońskiej1. Niektórzy zrezygnowali z oczekiwania i przemieścili się autobusami do obozów dla uchodźców w okolicach Aten lub zamieszkali na stacjach benzynowych.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej wraz z bogatymi krajami skandynawskimi stały się głównym celem uchodźców napływających z Bliskiego
Wschodu, Afryki oraz z Bałkanów. Europa od dawna była dla nich uosobieniem raju – wysokie osiągnięcia cywilizacyjne i techniczne, wysokie świadczenia socjalne, dostęp do pracy, bogaci Europejczycy spełniające wszystkie swoje
zachcianki, spokój, bezpieczeństwo, tolerancja, równouprawnienie, otwartość… Takie obrazy przekazywane przez media czy też te, które można zobaczyć w Internecie, na stałe zostały w pamięci ludzi, którzy wyglądając za okno
widzieli tylko głód i biedę. Wybór nowego miejsca zamieszkania był więc
oczywisty, nawet biorąc pod uwagę podejrzenia, że ów exodus był kolejnym
posunięciem na światowej szachownicy politycznej.
Czy kryzys migracyjny był szokiem zarówno dla społeczności jak i przywódców europejskich – trudno jednoznacznie stwierdzić. Wyniki moich badań
wskazują, że często osoby przybywające obecnie do Europy, rozpoczęły swoją
podróż w 2008/2009 r. Faktem jest natomiast, że występujący do 2015 r. przypływ ludzi do Europy nie mógł w żaden sposób przygotować Europy na to, co
się wydarzy. Należy jednak podkreślić, że tendencja ta miała charakter rosnący.
Niewątpliwie nielegalni imigranci są ogromnym zagrożeniem płynącym z
obszaru MENA. Nie chodzi tu głównie o sprowadzanie problemu migracyjnego
do terroryzmu, ale i o wiele innych płaszczyzn. Problemy z dyslokacją, katastrofa humanitarna w ośrodkach dla uchodźców, duża liczba urodzeń dzieci,
brak wody pitnej i żywności, środków czystości. Do tego odmienność kulturowa, inne od europejskich mechanizmy społeczne, problemy ekonomiczne, socjalne, gospodarcze, ale i różnice klimatyczne, których nie można pominąć. Do
tego panujący chaos, sprzyjający działalności grup przestępczych, fundamentalistów oraz wszystkich chętnych, by zarobić w dobie kryzysu, jaki objął południowe obszary MENA.
Kraje, których pozornie najważniejszym zadaniem jest ochrona terytorium,
pozwoliły na przekraczanie granic na zasadach niezgodnych z obowiązującym
prawem. Doszło do samowolnego przekraczania granic, braku kontroli i ogólnego chaosu. Wiele krajów z Półwyspu Bałkańskiego w 2015 r., nie radząc
sobie z napływem dużej ilości imigrantów pozwalało, aby przedostawali się oni
1

Frontex – Migratory Routes Map, <http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratoryroutes-map/> (30.12.2016).
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dalej – w głąb Europy. Władze i pracownicy urzędów okazali się bezsilni wobec skali zjawiska. Początkowe próby uszczelnienia granic i zapowiedzi przepuszczania osób jedynie z odpowiednimi dokumentami odniosły odwrotny od
zamierzonego skutek. Zdesperowani migranci zaczęli się ścierać z służbami
policyjnymi w Serbii, Grecji, Macedonii, Słowenii oraz na Węgrzech. W 2016
r. europejskie granice zostały wzmocnione, niestety jedynym pomysłem były
wznoszone ogrodzenia, w odpowiedzi na przybycie do Europy ponad miliona
imigrantów i uchodźców. Wprowadzono dodatkowe kontrole graniczne na Bałkanach oraz podpisano umowę Turcja – UE, zgodnie z którą migranci z Grecji
mają być przenoszeni do Turcji.
Terroryzm – czy homegrown terrorist?
„Homegrown terrorists” z lat 2005-2007 wyraźnie wskazują, iż ich radykalizacja oraz decyzja o włączeniu się w działania terrorystyczne nastąpiły w
Europie, przede wszystkim na skutek propagandy płynącej z radykalnych mediów oraz Internetu. Dynamiczny model rozwoju mediów na bardzo wysoką
skalę rozwinął propagandę, która przechodzi w zależności od celu mediamorfozę. Ekstremiści bazują na podstawowych chwytach marketingowych by przyłączyć do siebie jak największą liczbę osób. Ich materiały propagandowe bazują
na niezwykłości przekazu – często w postaci sensacyjnego ujęcia problemu czy
przedstawienia faktu, selekcji materiału, wyolbrzymianiu faktów (przedstawianych jako niezwykłe, historyczne), nadmiernych uogólnień, które mają prowadzić do przekonania, że dane zjawisko wykazuje znamiona powszechności (np.
użycie zwrotów: jak powszechnie wiadomo…). Bardzo silnie posługują się budowaniem autorytetu w oczach młodych werbowników. Do tego dysponenci
propagandy w wersji ekstremizmu islamskiego, często podkreślają, że nie mają
niczego do ukrycia, co często jest techniką opóźnienia informacji
o wydarzeniach, np. publikują informacje o wydarzeniach, które mają się wydarzyć.
Casus francuski
By zweryfikować postawioną na początku niniejszego artykułu tezę,
poddano gruntownej identyfikacji casus francuski, a dokładnie bezpieczeństwo
kulturowe we Francji, które pokazuje jak wycinkowym charakterem kulturowej
przestrzeni się posługujemy i jak krótkowzrocznie jako „ludzie Zachodu” interpretujemy obecne wydarzenia. Przykład Francji jest wybrany nie bez przyczyny. Nie tylko dlatego, że jej rola w kulturze europejskiej jest wyjątkowa, ale
również dlatego, że sami Francuzi jako naród czuli się na przestrzeni wieków
powołani do wielkich misji: religijnych, dziejowych (rewolucje) i kulturowych.
Mity, na których powołanie to zostało zbudowane (najpierw trojańskie, potem
galijskie), ustąpiły miejsca kulturze humanitarnej i mitom roszczącym sobie
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prawo do uniwersalności. Jak pisze Jean-Marie Domenach: Nowoczesna tożsamość francuska nie wydaje się już być związana z kulturą narodową, staje się
raczej czymś w rodzaju ideologii, dość szeroko zresztą wyznawanej także poza
granicami Francji. Kultura francuska określa się bowiem jako kultura uniwersalna i aż do lat sześćdziesiątych naszego stulecia [XX w. – przyp. autora] starała się być wierna swemu powołaniu2.
Bycie Francuzem oznaczało więc bycie punktem odniesienia, a w ujęciu zbiorowym, narodowym – wyznacznikiem, kanonem dla innych narodów.
To inni musieli się zastanawiać, kim są w odniesieniu do Francji. Ale to zaczęło się zmieniać. Pierwsza wojna światowa, a jeszcze bardziej druga, a potem
status mocarstwa nadany z łask supermocarstw, był dramatem także duszy. Do
tego doszła wojna w Algierii, a następnie utrata tej kolonii, a także głębokie
przemiany społeczne. Francuzi zaczęli się zastanawiać: Co to znaczy być Francuzem, skoro chłopi, którzy byli solą ziemi i główną siłą armii, stanowią dziś 78% ludności? Co to znaczy być Francuzem dla czarnowłosych imigrantów i ich
potomków, którzy obywatelstwo francuskie otrzymali przez naturalizację? Co
to znaczy być Francuzem w Europie bez granic, zdominowanej przez język
angielski i amerykańską kulturę masową?3
Zostawmy jednak rozterki duszy francuskiej, a skupmy się na kulturze
francuskiej, a ta, w związku z postępem nauk humanistycznych (który zniósł
wszelką hierarchię między kulturami), a zwłaszcza etnologii, musiała ograniczyć swe aspiracje do uniwersalizmu. Straciła także w wyniku postępów demokracji, wzrostu poziomu życia i popytu na rozrywki swój sakralny charakter.
Masowość zaczęła ją trywializować. Kultura przestała być kojarzona z takimi
wartościami, jak wysiłek twórczy i awans społeczny, dominującymi w epokach
powszechnego niedostatku, stając się ogólnie dostępnym artykułem. Zanim się
Francuzi ocknęli, zaczęły ich zalewać masowa produkcja kultury cudzoziemskiej i masowe rozpowszechnianie obrazów (filmów, telewizji).
Co z tego wynika? Czy tożsamość kulturowa Francji jest zagrożona?
Jakie środki podejmuje Francja i co przeciwstawia tej inwazji? Nikt inny nie
wyczuwa tego lepiej niż sami Francuzi. Przytoczmy zatem wypowiedź Francuza: Że francuska tożsamość narodowa przeżywa kryzys to pewne. Trwa on już
od końca XIX wieku, a prawdę rzekłszy, od chwili, gdy w ogóle pojawił się problem tożsamości, prowokując agresywne reakcje nacjonalistów i nihilistów.
Kiedy znikły zagrożenia zewnętrzne, pojawiły się nowe, wewnętrzne, wynikające z faktu, że wstrząsy, jakie przeżywała technika, środowisko człowieka i obyczaje, odsunęły kulturę od życia. Nie posuwając się tak daleko jak Michel Henry [autor książki „Barbarzyństwo” – przyp. autora], który rzecz nazywa barbarzyństwem, trzeba stwierdzić, że daje się zauważyć wyraźny proces upadku
kultury ogólnej: analfabetyzm, regres kultury języka, utrata pamięci historycznej. Bierność konsumenta kultury potęguje się wraz z rozwojem środków ma2
3

J .M. Do me n ac h , Europa: wyzwanie dla kultury, Warszawa 1992, s. 34-35.
Ibidem, s. 35.
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sowego przekazu, choć dla przeciwwagi budzi się także opór wobec głupoty i
wulgarności mediów. Nie są to zjawiska specyficzne, francuskie, choć we Francji budzą one szczególne emocje. Są to zjawiska typowe dla Zachodu, a wkrótce
staną się takimi dla całego świata4.
Francuzi są surowi wobec siebie samych i stanu własnej kultury. Krytyki
ze strony obcych jednak nie tolerują. W końcu to ich kultura była (czy też próbowała być) uniwersalna. Są też nieufni wobec tego, co sami współtworzą –
Unii Europejskiej – tego, jak niekiedy mówią, konglomeratu interesów pozbawionych ducha i wspólnych planów, a przez to niezdolnego do wyartykułowania własnej woli i kultury, zbioru pasywnych podmiotów, który nie mógłby reprezentować niczego więcej, jak tylko triumfu materialnej konsumpcji5.
Dylemat kulturowy Francji polega na tym, że jest ona jak żaden inny kraj
przywiązana do swego „patrimoine” – dziedzictwa, co w pojęciu Francuza
obejmuje wszystko: rzeczy i pojęcia, byty materialne i duchowe, wokół których
– jak pisze Ewa Bieńkowska – zawiązuje się uczucie czegoś swoistego, tutejszego, istotnego w ludzkiej egzystencji. Są to zarówno „monumenty narodowe”,
zamki, zabytkowe kościoły, posągi w miejscach publicznych, cmentarze, takie
jak Père-Lachaise – a więc fortuna w nieruchomościach dla ludzi bez fortuny.
Są to wytwory i figury z kultury wysokiej, miasta – świadkowie historii (i to nie
tylko własnej jak Avignon), instytucje Collège de France i Instytutu Francuskiego, „Rozmowa o metodzie” Kartezjusza i „W poszukiwaniu straconego
czasu” Prousta. Coś, co sięga do życia rodziny, do nawyków jednostkowych,
reguluje takie sprawy, jak jedzenie, stosunek do wina i sztukę konwersacji; do
niedawna przewodziło jeszcze relacjom między płciami. To coś jest głęboko
zakorzenione, stanowi łącznik między teraźniejszością i przeszłością. Przewodzi
sytuacjom odświętnym i codziennym, przeżywanym zbiorowo czy w samotności
lektury bądź kontemplacji6.
To „coś” możemy chyba nazwać „francuskością”. A ponieważ francuskość
aspirowała do uniwersalności, dziedzictwo to chronione było całą potęgą dopóty, dopóki Francja była mocarstwem. Zresztą nie ograniczano się do tego.
Wszak, gdy Francuzi zagrabiali dzieła sztuki z całego świata, tłumaczyli to
koniecznością ich ochrony, powrotem do ojczyzny wszelkiej sztuki i geniuszu.
Gdy przestali być (rzeczywistym) mocarstwem, nowe uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe skierowały ich ku Europie pod
groźbą całkowitej marginalizacji: Francja z jej tradycją bez Europy mogłaby
stać się skansenem.
Nie oznacza to jednak, że Francja nie robi nic, by chronić swoje dziedzictwo i swoją pozycję jednego z centrów cywilizacji światowej. Można by powiedzieć, że jeśli Francja nic nie robi, to inni robią jeszcze mniej. Różnica po4
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lega jednak na tym, że inne kraje pilnują własnej tożsamości i dziedzictwa kulturowego, Francja też, ale do tego chroni również swoją historyczną „grandeur”.
Początki tej ochrony były dziwne. Bo Wielka Rewolucja Francuska, która
zdmuchnęła podstawy, także kulturowe, ancient regime’u, wprowadziła jednocześnie jako pierwsza w świecie specjalnym dekretem ochronę dziedzictwa
narodowego i spuścizny architektonicznej. Od tego czasu notuje się zamierzenia, które w konsekwencji doprowadziły do oparcia ochrony dziedzictwa narodowego na podstawach prawnych, do zabezpieczenia niezbędnych środków
rzeczowych i także wykonawczych. Pierwszą ustawę o klasyfikacji zabytków
przyjęto w 1837 r., dzięki czemu w 1904 r. zarejestrowanych i podlegających
ochronie było 4 tys. obiektów, w 1968 r. ponad 10 tys., a w 1980 r. już ponad
31 tys. Ciężar utrzymania i renowacji obciążał po połowie państwo i właścicieli.
Biorąc pod uwagę powyższe, zdumienie budzić może fakt, że do 1959 r.
Francja nie miała Ministerstwa Kultury. Kulturą i publicznymi działaniami w
tym względzie kierował Sekretariat Sztuk Pięknych podległy Ministerstwu
Oświaty. Ministerstwo Kultury zostało powołane za rządów gen. de Gaulle’a,
tekę ministra objął znany pisarz i intelektualista André Malraux. Do tradycyjnej
funkcji, jaką spełniało państwo wobec kultury, czyli ochrony spuścizny narodowej, doszły nowe – mecenat i opieka nad twórczością artystyczną, kształceniem, a także szersze upowszechnianie wartości kultury francuskiej w społeczeństwie. Państwo francuskie tego okresu to organizm oparty na coraz lepiej
prosperującej gospodarce, jednej z najwyżej rozwiniętych w świecie, i w tych
warunkach jego nowe zadania wobec kultury były tego naturalną konsekwencją.
W następnych okresach Ministerstwo Kultury przechodziło różne koleje
losu. Raz było likwidowane (za prezydenta Giscarda d’Estaing obniżono jego
rangę do zwykłego Sekretariatu ds. Kultury), drugi raz reaktywowane i złączone z innym resortem (w 1977 r. z resortem ochrony środowiska), by potem ulec
przekształceniu w Ministerstwo Środowiska i Ram Życia. Wkrótce potem
utworzono Ministerstwo Kultury i Komunikowania (czyli środków masowego
przekazu). Sensem tych zmian było założenie, że całościowa wizja gospodarki
nie może dzisiaj istnieć bez uwzględnienia zarówno dóbr materialnych, jak
i niematerialnych, takich jak: kultura, przyroda, środowisko, zdrowie. Stałym
elementem polityki stała się demokratyzacja życia kulturalnego, dokonujące się
udostępnianie społeczeństwu najlepszych dzieł ludzkości, zabezpieczenie powszechnego udziału Francuzów w obcowaniu ze sztuką i dziedzictwem kulturowym, uznanie i propagowanie w społeczeństwie zasady „być”, a nie „mieć”7.
Najważniejszym i stałym czynnikiem francuskiej polityki kulturalnej jest
ochrona zabytków i wartości kulturalnych. Wyraża się to w rosnących wydatkach budżetowych na ten cel, państwowym mecenacie, coraz pełniejszej in7

T . T yr na , Polityka kulturalna Francji, Warszawa 1984, s. 12-13.
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wentaryzacji zabytków oraz w ciągłej obserwacji francuskiego życia kulturalnego i prowadzeniu ogólnej statystyki kulturalnej. Prowadzona jest decentralizacja zarządzania kulturą i coraz więcej zadań, zwłaszcza w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego, przechodzi do kompetencji struktur samorządowych.
W działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego niezwykle ważnym
wydarzeniem było ogłoszenie roku 1980 „Rokiem dziedzictwa narodowego”.
Chodziło o wytworzenie w społeczeństwie francuskim świadomych postaw
sprzyjających ochronie dziedzictwa, pobudzanie ducha narodu w oparciu
o wartości tego dziedzictwa, a także o stwarzanie naturalnych mechanizmów
przekazu pokoleniowego w tym zakresie.
Spośród wartości tego dziedzictwa niektóre mają znaczenie szczególne.
Należy do nich ochrona języka francuskiego. Motyw jest oczywisty. Chodzi o
to, by język, który przez blisko trzysta lat służył za „koiné” europejskim dyplomatom, myślicielom, rewolucjonistom i po prostu elitom, nie został zredukowany do statusu języka prowincjonalnego. Ale obrona, w warunkach wszechobecnego języka angielskiego, rozrastającej się anglojęzycznej infostrady,
nie jest łatwa. Języka broni się więc ustawami, aktywnością francuskiej dyplomacji kulturalnej, zakazami i nakazami, próbą tłumaczenia wszystkiego, łącznie z terminami technicznymi, z angielskiego na francuski. Ta obrona, jak podkreślają sami Francuzi, ujawnia niekiedy najgorsze cechy ich charakteru: mieszaninę pretensjonalności, niekoherencji, małostkowości. Funkcją dbałości o
czystość języka obarczono L’Academie Française, a w 1966 r. powołano specjalną komisję do spraw wynajdywania francuskich odpowiedników wszelkich,
zwykle anglojęzycznych, neologizmów. Według francuskiego prawa wszystkie
umowy z francuskimi firmami muszą być sporządzane w języku francuskim,
bez względu na koszty. Od 1994 r. i uchwalenia ustawy nazywanej ustawą Jacquesa Taubon, ówczesnego ministra kultury, wszelkie ogłoszenia, informacje
o produktach, instrukcje użycia, reklamy i znaki muszą być przetłumaczone na
francuski. Rząd francuski i pięć niezależnych organizacji wyszukuje tych, którzy łamią ustawę i skazuje ich na wysokie grzywny. Od 1 stycznia 1996 r. stacje radiowe zobowiązane są do nadawania co najmniej 40% muzyki francuskiej
w całości nadawanych programów, a w telewizji 60% nadawanych filmów musi pochodzić z Europy, w tym 40% z Francji.
Niezła jest według ocen samych Francuzów sytuacja w zakresie książki.
Francuskie książki są powszechnie tłumaczone na całym świecie, zaś to, co
hamuje ich rozpowszechnianie, związane jest z fatalną dystrybucją we francuskich wydawnictwach. Nieciekawa jest sytuacja w zakresie filmu. Na około
1330 filmów pokazywanych rocznie w telewizji francuskiej przed wydaniem
ustawy Toubona, tylko 9% stanowiły filmy europejskie. Po uchwaleniu ustawy
sytuacja poprawiła się, ale nie osiągnęła zalecanych proporcji. Stacje telewizyjne wolą często płacić kary, niż ograniczać emisję amerykańskich filmów. Wiedzą dobrze, że masowy konsument, czy to we Francji, czy w Polsce, oglądając
amerykańskie filmy komercyjne, nie myśli o patriotyzmie i nie ma rozterek,
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właściwych niektórym intelektualistom, że karmi się go papką kosmopolityczną.
Ale mimo wielu trudności (i wątpliwości) państwo nie powinno pozostawać bierne wobec tego typu zjawisk. Między dwiema skrajnymi postawami:
zamknięcia się w okowach tradycji (w swoistym skansenie) i surowej reglamentacji oraz, z drugiej strony, bezkrytycznego zaakceptowania istnienia rynku, którym rządzi pieniądz, reklama i gusta publiczności, istnieje jeszcze trzecie wyjście. Jest nim potrzeba aktywnej polityki kulturalnej, zorientowanej
zarówno na upowszechnianie kultury, wspieranie twórców, jak i ochronę tego,
co specyficzne, niepowtarzalne i co stanowi istotę tożsamości. Taka, z większym czy mniejszym powodzeniem, stara się być francuska polityka kulturalna.
Dominują w niej tradycyjne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego
i bezpieczeństwa kulturowego, ale spełnia ona również inne ważne funkcje
upowszechniania dorobku kulturowego w społeczeństwie, wspierania twórców
kultury, promocji Francji w świecie. Elementami tej polityki są także: restrykcyjne ustawodawstwo, daleko idąca ochrona języka francuskiego, system kar i
restrykcji administracyjnych. Nie chroni to jednak Francji przed problemami i
nieuniknionymi konfliktami społecznymi, politycznymi, religijnymi, których
podłożem jest tak charakterystyczna dla Francji wielokulturowość i zderzenie
kultur. Z tym jednak Francja radziła sobie w przeszłości doskonale. Prędzej czy
później wszystko, co pochodziło z zewnątrz, zatapiało się w tyglu francuskiej
uniwersalności. Dziś wyzwanie jest jednak inne. Dziś kultura przestaje być
kojarzona z takimi pojęciami, jak: wysiłek twórczy, kreatywność, artyzm, a
kanony wartości relatywizują się zastępowane pieniądzem i reklamą. Mimo
całego systemu ochrony kulturze francuskiej grozi więc bezrefleksyjna internalizacja, niebezpieczeństwo stania się kulturą wtórną. Zagrożenie to nie jest
jednak wiązane w Paryżu z integracją europejską, jednoznacznie wskazuje się
na masową kulturę amerykańską. Zjednoczona Europa jest pojmowana nad
Sekwaną raczej jako ważny czynnik mogący zrównoważyć różne wpływy amerykańskie: polityczne, militarne, ale i kulturowe.
Kwestia demograficzna
Przemiany ludnościowe stanowią odzwierciedlenie przemian społecznych.
Naukowcy podkreślają, że również są ich dobrym predykatorem. Omawiając
więc problemy zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, przyjrzymy się dokładnie tym procesom i przeanalizujemy czynniki decydujące o demograficznym wizerunku Polski. Zwrócimy uwagę na uwarunkowania decydujące o reprodukcji populacji, a przede wszystkim na te dotyczące wzrostu urodzeń i
obniżenia wskaźników śmiertelności oraz kwestię migracji.
Demografowie podkreślają, że w zachowaniach reprodukcyjnych człowieka ścierają się dwie tendencje. Pierwsza z nich wyraża się w działaniach zapewniających biologiczne przetrwanie, druga zaś – w utrzymaniu równowagi
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względem otoczenia. W społeczeństwach nowoczesnych, które cechują się
dużą efektywnością wykorzystywania środowiska, tendencja dążąca do równowagi względem otoczenia przejawia się wzrostem liczby ludności. Jest on
uzyskiwany poprzez trwałe i wyraźne obniżenie umieralności. To z kolei stanowi podstawową przesłankę osłabienia płodności, ponieważ transmisja genów8 nie wymaga już tak dużej intensywności urodzeń. Zgodnie z założeniami
tej teorii społeczeństwo w okresie modernizacji doznaje tzw. przejścia demograficznego, które polega na trwałym i nieodwracalnym spadku umieralności i
rozrodczości. Przed przejściem poziom syntetycznej miary intensywności zgonów e09 wynosił 20-25 lat, natomiast po przejściu przyjmuje wartość około 75
lat. Odwrotną tendencję notuje się w poziomie rozrodczości. Współczynnik
dzietności TFR10 w społeczeństwach nowoczesnych maleje trzykrotnie i przyjmuje średnią wartość 2. Bardzo często obniżenie rozrodczości następuje stosunkowo później niż okres spadku umieralności. Wywołuje to przejściowo
podwyższony przyrost naturalny. W konsekwencji, w dość niedługim przedziale czasowym liczebność populacji zostaje zwielokrotniona. Dużą rolę w procesie reprodukcji populacji, głównie w społecznościach dopuszczających odpływ
lub napływ ludzi, odgrywają migracje. Okres modernizacji zawsze wiąże się
bowiem z nasiloną społeczną i terytorialną mobilnością11.
W latach 60. ubiegłego wieku pojawiło się w procesach demograficznych
społeczeństwa Zachodu nieoczekiwane zjawisko. Względnie stabilny współczynnik TFR (kształtował się na poziomie 2) uległ nagłemu spadkowi, przyjmując wartość zagrażającą reprodukcji. Sytuacji pod tym względem nie poprawiły zwiększony napływ ludności z innych państw ani też znacznie zmniejszona umieralność. Zjawisko to nazwano drugim przejściem demograficznym. Z
perspektywy Polski jest ono interesujące, ponieważ przyjmując zachodnie standardy kulturowe, w niedługim czasie stanie się obecne również w naszym społeczeństwie. Na Zachodzie podstawowe przyczyny drugiego przejścia demograficznego to pluralizm związków partnerskich12 oraz rewolucja antykoncepcyjna. Utrwalają i wzmacniają je również określone wzory socjalizacji i życia
rodzinnego, charakterystyczne dla kultury ponowoczesności. W okresie naj8

Transmisję genów socjobiolodzy uważają za jedno z podstawowych zadań człowieka,
które determinuje wszelkie zachowania społeczne.
9
e0 to wskaźnik wyrażający średnią liczbę lat – na 1 osobę – które przeżyłaby kohorta 100
000 osób od momentu narodzin do momentu zgonu najdłużej żyjącego osobnika.
10
TFR – współczynnik dzietności, to syntetyczna miara określająca poziom rozrodczości.
Jest interpretowany jako hipotetyczna średnia liczba urodzeń na jedną kobietę w ciągu jej
życia.
11
M. Okó ls k i , Przemiany ludnościowe we współczesnej Polsce w perspektywie minionego
stulecia, [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M.
Maro d y, Warszawa 2002, s. 27-28.
12
Nie ma stałych ról społecznych przypisanych do płci. Kobiety nie są „skazane” wyłącznie na role matki. Mogą nawet z niej zrezygnować lub przesunąć macierzyństwo na okres
późniejszy, np. po uzyskaniu stabilizacji zawodowej.
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większych biologicznych możliwości prokreacyjnych kobiety i mężczyźni coraz częściej nie tworzą tradycyjnych rodzin, lecz nietrwałe i mało stabilne
związki nienastawione na spełnianie funkcji prokreacyjnych. Decyzje o stabilizacji i zakładaniu rodziny odkładane są na później, na okres życia charakteryzujący się niską płodnością. Takie modele funkcjonowania młodych ludzi w
społeczeństwie nie sprzyjają rozrodczości zapewniającej zastępowanie kolejnych generacji13.
Od pierwszego w powojennej Polsce spisu ludności, który przeprowadzono w 1946 roku, ludność naszego kraju wzrosła o 14,7 miliona i wynosi
obecnie około 38,6 miliona14. Od wielu lat nie obserwujemy silnego wzrostu w
tym zakresie i trend taki z pewnością się utrzyma w przyszłości. Dynamizm
ludnościowy Polski na przełomie XX i XXI w. stał się bardzo słaby. W 1999 r.
po raz pierwszy (nie licząc okresu wojen) liczby urodzeń i zgonów zrównały
się, a współczynnik przyrostu naturalnego (WPN) osiągnął wartość zero. Powszechne są opinie wskazujące, że nasz kraj wszedł w okres długoterminowej
stagnacji demograficznej. Niewątpliwie ważnymi z punktu widzenia przemian
ludnościowych zjawiskami, mającymi miejsce w ostatniej dekadzie XX w. są:
 zahamowanie ruchów emigracyjnych;
 opanowanie kryzysu zdrowotnego i związany z tym wzrost przeciętnej długości życia;
 stabilizacja rozrodczości.
W Polsce w efekcie zmian politycznych, jakie dokonały się po 1990 r., obserwuje się nowe trendy migracyjne. Zakończony został masowy odpływ ludności, który miał miejsce w latach 80. Od 1980 do 1989 r. wyemigrowało z
naszego kraju około 2,2-2,3 mln osób. Z tej liczby około 1,1-1,3 mln pozostało
za granicą na stałe lub przebywało tam dłużej niż jeden rok. Wśród emigrantów
przeważali ludzie w wieku 25-34 lat, którzy bardzo często opuszczali Polskę
wraz z całymi rodzinami. Tak znaczący odpływ ludności był istotnym
uszczerbkiem w kapitale ludzkim. Tym większym, że miał charakter „drenażu
mózgów”. Wśród emigrantów mających więcej niż piętnaście lat tylko 27% nie
miało wykształcenia średniego lub wyższego (14% wyjeżdżających posiadało
wykształcenie wyższe)15. Po 1990 r. uznano Polskę za kraj bezpieczny i przestano uwzględniać wnioski azylowe składane przez obywateli naszego kraju za
granicą. W istotnym stopniu zmniejszyła się emigracja, a zwiększyła imigracja
zasilana dodatkowo przez reemigrację. Ciągle mamy jednak ujemne saldo migracji. W latach 1991-95 wyemigrowało z Polski ogółem ponad 180 tys. osób,
a przybyło ponad 57 tys. Tendencja emigracyjna utrzymuje się w ostatnich
latach na stałym poziomie 20 tys. osób. Polskę nie opuszcza już tak dużo osób
13

M. Okó ls k i , op. cit., s. 29.
Ten stan został już osiągnięty w 1994 r. i nie zmieni się znacząco przez najbliższe kilka
lat.
15
W tym samym okresie odsetek osób posiadających wyższe wykształcenie wynosił w
Polsce 7%.
14
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mających wyższe wykształcenie. W 2000 r. odsetek emigrantów (powyżej 15.
roku życia) z wyższym wykształceniem wynosił zaledwie 3%. Zwiększył się
natomiast z 27% do 55% udział osób z wykształceniem podstawowym.
W całym okresie lat 90. roczny napływ cudzoziemców utrzymywał się na
tym samym poziomie i wynosił około 8 tys. rocznie. W latach 1989-1994 zameldowano w naszym kraju 29,2 tys. cudzoziemców i wydano 10 tys. kart stałego pobytu. Od 1995 r.pojawiły się dwa nowe wyraźne skupiska narodowe
osiedlające się w Polsce. Byli to Ormianie i Wietnamczycy16. Warto również
zwrócić uwagę, że względu na zbliżanie się do siebie poziomów rozrodczości i
umieralności, migracje zagraniczne mimo stosunkowo niewielkich rozmiarów
odgrywają znacznie większą rolę w bilansowaniu zasobów demograficznych
Polski niż przed kilkunastoma laty.
Konkluzje
Świat po rozpadzie komunizmu i zakończeniu zimnej wojny jest na pewno
bezpieczniejszy pod względem militarnym – chciałoby się dalej uważać. Nic
bardziej mylnego. Może i odsunięto grożące globalną zagładą niebezpieczeństwo nuklearnej konfrontacji, mimo to świat jest jednak nadal na tyle zróżnicowany politycznie, ekonomicznie, cywilizacyjnie i kulturowo, że konflikty będą
trwały jeszcze długo, jak pokazały to ostatnie zamachy terrorystyczne we Francji, w Belgii czy w Niemczech. Fragmentacja świata jako skutek tych zróżnicowań, pozostawać będzie w dialektycznym stosunku do integrującej globalizacji życia międzynarodowego.
Jihadyści, fundamentaliści czy ekstremiści straszą, konsekwentnie realizują politykę chaosu w krajach europejskich, werbując umęczonych wolnością
Europejczyków. Coraz większa łatwość kontaktów, masowa komunikacja, Internet prowadzą do spotkań i zderzeń kulturowych, a szoku kulturowego doznać można nawet na odległość, bez bezpośredniego kontaktu. Kanałami tymi
napływają bowiem produkty kultury konsumpcyjnej, skomercjalizowanej i
niezależnie od tego, czy są one amerykańskiego czy ponadnarodowego pochodzenia, kształtują kosmopolityczną kulturę i styl życia. Choć są one ubogie w
warstwie intelektualnej i pozornie nie zagrażają kulturze wysokiej, coraz częściej rodzą się jednak pytania i obawy o negatywny wpływ na tożsamość kulturową państw. Również regionalizm prowadzący – jak w przypadku Unii Europejskiej – do integracji politycznej, gospodarczej, a także kulturalnej, wywołuje
obawy o skutki dla tożsamości narodowej państw członkowskich. Do niebezpieczeństw dotyczących kultury symbolicznej dochodzą niepokoje o stan dóbr
kultury materialnej zagrożony ciągle przez konflikty zbrojne (Irak, Afganistan,
Bliski Wschód, Afryka Północna), a także przez grabieże, kradzieże, przemyt i
zniszczenia.
16

J . Aul e yt n er, K. Gł ąb ic ka , Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków, Warszawa 2001, s. 140.
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Niestety, cały świat pozwolił się już zadomowić tej kolebce ekstremizmu
oraz radykalizmu. Walka z nim nie może zostać oparta jedynie o działania militarne – wówczas powtórzy się casus Iraku i Afganistanu. To walka z ideologią,
z propagandą, z ukształtowanymi już młodymi ludźmi, którzy wychowują się w
ośrodkach dla uchodźców i już zdążyli się przyzwyczaić do ciężkich warunków
życia, a co gorsze właśnie z radykalizmem. W sprawie imigrantów już nic się
nie zmieni. Oni nie znikną, a będzie trzeba się przygotować na zmianę prawa
albo silniejsze mechanizmy obrony przed potencjalnymi zagrożeniami.
Według tegorocznych prognoz ONZ liczba Europejczyków w ciągu przyszłych trzech dekad zacznie się kurczyć – w 2050 r. będzie wynosić ok. 30 milionów mniej – populacja Afryki będzie rosła w ogromnym tempie. W połowie
stulecia ma wynieść prawie 2,5 miliarda mieszkańców, czyli ponad trzy razy
więcej niż na Starym Kontynencie. Oznacza to, że przy zachowaniu obecnych
proporcji i preferencji afrykańskich emigrantów, do Europy trafi ok. 26 milionów przybyszów. Są jednak podstawy by sądzić, że może być ich jeszcze więcej, choćby za sprawą afrykańskiego rozwoju gospodarczego. Nie wyjeżdżają
jedynie szukający lepszego życia, ale też osoby o wysokim statucie majątkowym, chcące zmienić swoje życie.
Dlatego też fala migracji z Afryki i innych państw rozwijających się jest
nieunikniona i należy się przyzwyczaić do nowych warunków życia. Im wcześniej to zrozumiemy, tym lepiej. Zamiast gasić przysłowiowe pożary, nauczmy
się działać wspólnie i podejmować odpowiednie kroki, dzięki którym da się
jeszcze żyć w Europie. Wątpliwości budzi tylko to, jaka część migrantów trafi
do Europy.
Prognozując długofalowo można stwierdzić, że szlaki migracji przesuną
się bardziej na wschód, w tym do Chin, które za sprawą rozwoju gospodarczego i starzejącego się społeczeństwa, z kraju emigranckiego staną się przyjmującym cudzoziemców. Ludzie nadal będą przemieszczać się z młodych społeczeństw do tych starzejących się. Jednak geografia tych przepływów zmieni się.
Nawet jeśli część migrantów zostanie rzeczywiście wchłonięta przez państwa
takie jak Chiny lub Korea, to bliskość Europy i jej pogarszająca się sytuacja
demograficzna sprawi, że Stary Kontynent nadal pozostanie głównym celem
migrantów z Południa. A jak pokazuje obecny kryzys, ani restrykcyjne prawo
imigracyjne, ani Morze Śródziemne, czy tunel w Calais, nie są dla nich przeszkodą nie do pokonania.
Bezpieczeństwo kulturowe, związane z obawami o zachowanie tożsamości
kulturowej, staje się powoli odrębną kategorią bezpieczeństwa narodowego
(i międzynarodowego) i wprowadzane jest do doktryny strategicznej i polityki
kulturalnej (także obronnej) państw. Mimo iż nadal w oficjalnym nazewnictwie
dominuje terminologia tradycyjna, to termin „bezpieczeństwo kulturowe” przebija się coraz częściej jako skutek refleksji nad warunkami ochrony narodowej
dziedzictwa kulturalnego w ich całościowym ujęciu. Staje się to przedmiotem
współpracy i międzynarodowej koordynacji prowadzonej w ramach ONZ,
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UNESCO i UE. Wnioski i decyzje podejmowane są również na szczeblach
narodowych, o czym świadczą przykłady Francji, państw członkowskich Unii
Europejskiej, a także Stanów Zjednoczonych.
Problem jednak nie jest prosty, bo otwartość była cechą dominującą i warunkującą rozwój kultury przez wieki, a nawet tysiąclecia (choć zdarzały się i
tendencje przeciwne, np. Chiny, Japonia). W wyniku spotkań kultur powstawały wzbogacone ich odmiany, wielkie dzieła architektury, sztuki, malarstwa i
dzieła literackie. Dotyczy to wszystkich tzw. kultur narodowych, nawet tych,
które – jak francuska – pretendują (czy pretendowały) do miana kultury uniwersalnej. Różnica jest jednak taka, że dzisiaj dzięki możliwościom audiowizualnym i satelitarnym przekazom dociera do nas masowa kultura, której kanonem nie jest artyzm i wysiłek twórczy, lecz pieniądz i reklama, zawężające
wybór do komercyjnie promowanych wartości. Trzeba więc wielkiej wyobraźni, dużej dozy samokontroli oraz mądrych ustaw i mądrej polityki, by z tego
napływu internalizować to, co wartościowe lub choćby strawne, a odpowiednimi instrumentami powstrzymywać (lub odrzucać) to, co destruktywne. Trzeba więc skutecznego systemu bezpieczeństwa kulturowego.
Polska nie jest enklawą czy też odizolowaną od innych cywilizacji wyspą.
Polska kultura zawsze była otwarta na spotkania i kontakty z innymi kulturami,
z wyjątkiem momentów, gdy byt narodowy był zagrożony. Bez tych zderzeń i
przemieszania nie byłoby bogactwa polskiej kultury. Widzimy to na co dzień,
zwłaszcza wtedy, gdy prowadzimy cudzoziemców do panteonów narodowych:
na Wawel, do Zamku Królewskiego w Warszawie czy Pałacu na Wodzie w
Łazienkach. Cóż tam jest rdzennie polskiego? – można by zapytać. Materiały
budowlane, a i to nie zawsze. Na pewno teren. A jednak to są dobra kultury
polskiej, zabytki stanowiące niezwykle ważną część dziedzictwa kulturowego.
A inwokacja w Panu Tadeuszu i słowa: Litwo, Ojczyzno Moja? Formalnie obca
dziś ziemia potraktowana jako sacrum narodowe.
Dlatego nie jest łatwo mówić o zagrożeniach kulturowych płynących ze
zderzeń kultur czy też z napływu masowych wytwórców kultury ze świata. Ale
trzeba to robić, skoro robią to kraje większe i znacznie potężniejsze, które traktują jednocześnie współpracę międzynarodową (np. integrację europejską) jako
szansę dla skuteczniejszej ochrony swojej tożsamości (jak na przykład Francja).
Trzeba to robić również dlatego, że kultura polska nie jest już kulturą tradycyjną (religijną), nie zaczęła być w pełni kulturą liberalnej wolności, a już staje się
kulturą konsumpcyjną pod wpływem niepohamowanego napływu wytworów
kultury masowej. Transformacja i modernizacja oznaczały nagły zwrot ku Zachodowi, poddanie się wpływom zwłaszcza amerykańskim. Wolny rynek, totalne otwarcie, potęga pieniądza, reklam amerykańskich i międzynarodowych
koncernów zepchnęły polską kulturę na ubocze. Daje się odczuć kryzys polskiego filmu (mimo Oscarów), plakatu, oryginalnych form telewizyjnych,
mniej mówi się o polskiej muzyce. Dają się odczuć objawy pewnej degradacji
polskiej kultury, mimo dwóch Nagród Nobla dla polskich poetów. Słabnie etos
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przyszłości, a nowe wartości, poza odruchem konsumpcji, jeszcze się nie wyrobiły. Trudna sytuacja ekonomiczna i społeczna fatalnie odcisnęła się na czytelnictwie i dostępie do książki. I choć także w kulturze (a raczej w zarządzaniu
nią) dają się odczuć pozytywne skutki budowania społeczeństwa obywatelskiego, to swoisty odruch społeczny, rodzaj imperatywu moralnego mającego na
celu ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, chyba się jeszcze
w Polsce nie wytworzył.
W zakresie kultury symbolicznej konieczne jest nie tylko większe wsparcie
dla twórców, ale i większy krytycyzm i selekcja produktów napływowych, a w
zakresie dóbr kultury materialnej skuteczniejsza ich ochrona i zabezpieczenie.
Nie chodzi przy tym o wprowadzenie cenzury czy polityki interwencji w kulturze. Chodzi o mądrą politykę samoregulacji i refleksji sprzyjającą kreacji, a nie
odtwarzaniu i imitacji obcych wzorów. Polski system bezpieczeństwa kulturowego, który niewątpliwie istnieje, ale który rzadko tak jest nazywany, nie jest
najskuteczniejszy.
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Summary:
Today the Post-Soviet states are experiencing a very complex and important
period of their political history. The majority of these states are on a certain
stage of final transformation: cutting off geopolitical forms of the Soviet period
and refocusing on one or another form of regional or global integration. A very
similar situation took place in the Central and Eastern Europe at the end of the
20th century. In both cases the impact of foreign actors, primarily the United
Europe and the USA, whose policy mainly formed further paradigm of development in these regions, was of paramount importance. Drawing such parallels
between the countries of Central and Eastern Europe 25-30 years ago and the
Post-Soviet countries today, between Ukraine and Poland as locomotives of the
respective regions, a comparative investigation of the American factor in the
formation of foreign policy of the two states becomes exceedingly interesting.
Also, potential possibilities of implementing the Polish experience in Ukraine
are extremely topical on Ukraine’s way toward its new geopolitical identity.
Keywords:
American foreign policy, European integration, Central and Eastern Europe
transformation, post-soviet space
Introduction
Today the region, which is usually called the “Post-Soviet space”, comprising the independent states that have appeared after the collapse of the
USSR, are undergoing an overly complex and important period of their political history. The majority of these states are on a certain stage of final cutting off
geopolitical forms of the Soviet period and refocusing on one or another form
of regional or global integration. In practice it means the wreckage of projectssimulacrums aimed at the imitation of the USSR (the Commonwealth of Inde-
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pendent States, Eurasian Union, etc.) and the loss of a major part of its geopolitical influence in Eurasia by Russia.
Certainly, such broad-scale political perturbations are attended by social,
economic, and regrettably even military disruptions. However, despite the
complex and shaky situation in the region, it is now understandable that these
processes are irreversible.
A very similar situation was observed in the Central and Eastern Europe at
the end of the 20th century. Inspired by the collapse of the socialist camp, countries of Central and Eastern Europe determined their new foreign policy vector.
For the majority of them it was European integration.
In both cases the impact of foreign actors, primarily the United Europe and
the USA, whose policies mainly formed further paradigm of development in
these regions, was of paramount importance.
Drawing such parallels between the countries of Central and Eastern Europe 25-30 years ago and the Post-Soviet countries today, between Ukraine and
Poland as locomotives of the regions, a comparative investigation of the American factor in the formation of foreign policy of the two states becomes exceedingly interesting. Also, potential possibilities of implementing the Polish experience in Ukraine are extremely topical on Ukraine’s way toward its new geopolitical identity.
Methods and methodology
Complexity and multidimensionality of the issues preconditioned the theoretical and methodological basis of the research, which covered the objectivity
principles, the multifactor nature and consistency. For the solution of the outlined tasks the systemic approach was used, which enabled an integral vision of
significance of the U.S. policy in Ukraine and Poland. The method of political
analysis and synthesis allowed analyzing specific events and phenomena in the
system of the USA-Ukraine-Poland relations to differentiating their practical
foreign policy significance on the regional and global level. The use of event
analysis and the historical chronology method allowed studying the specifics of
the U.S. impact on the policy of Poland and Ukraine from the evolutionary perspective.
Scientific novelty of the received results consists in an attempt to fulfil an
integral comparative analysis of the shifts that have taken place in the foreign
policy of Ukraine and Poland under the influence of the American factor. The
article also contains an attempt to study the possibilities of using the Polish
experience in the modern Ukrainian political realities through the prism of discourse analysis.
Experts noted some evidence of independent Polish foreign policy already
in the 1950s - 1980s. In particular, its vision of the United States as a support
provider, which was unacceptable to the Soviet Union. Small countries in the
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first half of the 1960s both in the East and the West feel like hostages of superpower confrontation. Thus, the policy of Poland reflected their increasing desire
of autonomy and cooperation beyond the coalition1.
Analysis of the political discourse inside the country shows that Poland has
made a right choice after the collapse of the USSR. Taking into account distant
perspectives of European integration and weakness of WEU as a framework of
European security, Warsaw has chosen NATO as a major acting European security institute. Such a choice became possible as a result of dissolution of the
“Eastern threat” and was necessary to neutralize the “German factor” through
co-membership with Germany in the same military and political alliance.
Choosing the NATO as the main partner meant choosing the US as a strategic
ally at the European and international arena.
It should be noted that priority was given to relations with the NATO and
the United States despite the fact that in the 1990s Central and Eastern Europe,
as well as Poland, believed that America and Europe simply shared leadership
in the region and therefore the task of joining the NATO and the EU were complementary and did not presume any competition. But even then such Atlanticism in the system of objectives of the Polish foreign policy promised serious
challenges to the future of Poland's membership in the European Union, and
particularly in light of plans to establish an independent European security policy. Domination of the NATO and the U.S. in the foreign policy of Poland in the
1990s was formed due to several factors. First, Polish people considered cooperation with the United States as the most reliable security guarantee because of
a very negative European historical experience of Poland: U.S. holds a distinctive place in the Polish strategic policy. If we refer to history, the idealism of
President Wilson, America's involvement in World War II, the Cold War announced to the communism, and the expansion of NATO – all this indicate the
U.S. as an advocate of a free and democratic Poland (…) Europe on the contrary has a mostly unattractive historical image: It indulged Hitler, tolerated
Stalin's regime, and in 1939 left Poland stand alone. The United States seems
to be more trustworthy in terms of security (…)2. That is why Poland believed
that the presence of the U.S. and the NATO in Europe should be an essential
component of the European security. Poland expected to use the United States
as the guarantor of its own security, not only in relations with Russia, but also
in its relations with Germany. As an example of typical statements on this matter we can quote Krzysztof Pilawski, an editor of the “Trybuna” newspaper
(Warsaw): Poland is situated between Germany and Russia, and we have a sad
1

Vide: Foreign Policy of the Republic of Poland in 1991, Sejm Expose by the Polish Foreign Minister Krzysztof Skubiszewski Warsaw, June 27, 1991, [in:] Poland's Security Policy. 1989-2000, ed. R. K u ź n i a r , Warsaw 2001, pp. 567-569.
2
Ł. K u l e s a , Missile Defense Dossier. The Polish Perspective, “PISM Papers” 2007,
<http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?lng=en&id=141188>
(4.05.2015).
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experience. Historically, Poland lost its independence several times because of
it. And all politicians, right and left, thought and still think that America is the
main guarantor of security for Poland3. Second, the primacy of the NATO in
the Polish foreign policy was closely connected with the expectations that the
United States will be interested to have additional support in the European Union represented not only by Poland but also by new EU members from the Central and Eastern Europe. Finally, we should take into account almost ten million
of the Polish Diaspora in the United States.
The Pro-American foreign policy stance promised to cause problems in the
relations between Poland and the EU. The European countries at last found the
opportunity to increase its international weight significantly beside NATO, and
even in spite of the «superpower» of the U.S. In the context of essential reformation of the international relations the dynamics of integration processes determined the role the United Europe would be able to play by the beginning of
the 21st century. The European Union was given a chance to oppose the American concept of the “unipolar world” with its own concept of the “multipolar”
world with the EU being one of the ”centres of power“. Eastern expansion from
the viewpoint of the European leaders was meant to contribute to the implementation of this chance. Thus, the position of Poland, as an ally and an
“agent” of the U.S. in the region raised serious concerns in 1990s that echoed in
2007, when a discussion about the deployment of the U.S. missile defence had
started in Poland. The opponents of the project in Europe described Poland as a
country which is not totally European and wants to betray the unity of the continent in exchange for a promise of closer relations with Washington. The predominant commitment of Poland to the United States, especially in the aspect
of European security, provoked speculation that the apparent Poland’s proAtlantic position undermines the unity of Europe and thus upsets the plan to
transform Europe into one of the “centres of power” that would counterbalance
the hegemonic aspirations of the United States.
However, if on the issues of security the USA were stronger, in terms of a
possibility to satisfy the longstanding national ambitions in Europe priority was
given to the European Union. The desire to join the EU, among other things,
was caused by an ambitious goal of Poland to affect the formation of the eastern EU policy. Such an intention seemed quite reasonable – Poland's eastern
border became the longest eastern border of the EU. The new eastern neighbours of the European Union are the old neighbours of Poland, with whom it
has been connected by centuries of rather complex relationships. Undoubtedly,
Poland had every right to expect that its interests would be considered while
forming the eastern policy of the expanded European Union.

3

K. P i l a w s k i , Wypędzona historia, “Tygodnik Przegląd”, 21.02.2011,
http://www.tygodnikprzeglad.pl/krzysztof-pilawski-wypedzona-historia/> (04.05.2015).
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Poland cannot change its geopolitical position and this position alongside
with its historical experience left no alternatives for the country in the early
1990s. Survival under the conditions of external and internal instability resulted
in both the Atlantic and the European choice of Poland. This choice could really guarantee security and provide a unique opportunity to affect the relations
between the West and Russia in a way that does not pose a threat to the interests of Poland. That choice has both challenges and opportunities.
Opportunities of Poland to ensure security and gain influence on the formation of the EU's eastern policy, however, depended on relations between the
European Union and the United States, between Russia and the “old” EU member states. In this situation, especially in the case of short-sighted foreign policy
decisions, Poland could face a very painful choice between the U.S. and Europe, and the relationship between the European Union and Russia in this case
could be formed without consideration of interests of the Polish side.
After joining the NATO, basic directions of the Polish foreign policy,
which had been determined back in the 1990s, have become even more evident:
reliance on the NATO and the U.S., active support of further NATO expansion
to the east, as well as ambitions of becoming a regional leader in the so-called
“New Europe”. Poland's accession to the EU coincided, on the one hand, with
the emergence of new global threats, and the increase of global leadership and
unilateralism of the United States, but on the other – with the aggravation of the
transatlantic controversy, especially with regard to the U.S. military operations
in Iraq. It seriously encumbered Warsaw’s ability to maintain balance in the
Euro-Atlantic relations, which was the basic principle of its foreign policy. The
loss of U.S. interest and weakening of the NATO became Poland’s biggest
concern because of its inability to adapt to a new situation in the field of international security.
Strictly speaking, Poland’s NATO-centrism, Atlanticism and proAmericanism increased after the events of September 11, and even more – during the war in Iraq. But practically, during this period Poland’s NATO-centrism
did not correspond either to the U.S. approach, relying on ad hoc coalitions, or
to the concept of the European leaders (primarily Germany, France) interested
in strengthening the role of the European security structures. These external
circumstances, as well as a distinct vision of the situation in the country led to
changes in the foreign policy with the advent of the Donald Tusk government.
A more open pro-European position and certain warming of relations with Russia did not mean, however, the rejection of the traditional Polish Atlanticism.
Hence, despite the relative dichotomy in the Polish foreign policy, Warsaw
has done a lot on the international arena. Poland remained if not the most loyal
(considering Baltic States and Romania's position) but anyway the most powerful American ally and lobbyist in Europe. At the same time it managed to engage in the European integration process to the uttermost and earn maximum
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benefits, with regional leadership in so-called “New Europe” and the role of a
locomotive of the EU's eastern policy to be named among the major ones.
In addition to the traditional objective of restraining Russia and expansion
of the Western borders to the East, the priority of the Eastern vector in the
Polish foreign policy is also conditioned by the fact that Warsaw is considering
Eastern policy as an instrument to restore the Euro-Atlantic balance. Long-term
intentions presume that interests of the United States and Europe on the PostSoviet territory coincide in many respects. Eastern policy, according to the aspirations of Warsaw, will allow taking its place in the NATO and the EU, and
also implementing its foreign policy ambitions. Poland is seeking to acquire a
special function in the European Union using the “Eastern policy” and the
“Neighbourhood Policy” and it largely succeeds in it, despite the fact that the
Eastern policy itself is far from ideal.
The interests of the USA in the region of the Central and Eastern Europe
consist in broadening the Euro-Atlantic integration and finding new allies –
participants of the integration process, which would limit the increasing influence of certain European countries, primarily – France and Germany, that are
more and more interested in the decrease of the U.S. presence in Europe. Also
the USA is interested in limiting the influence of Russia on the European continent. Therefore, the existence and support of the independent Ukrainian state
meets the strategic interests of Washington.
However, long after the collapse of the Soviet Union, the Office of the
President of the USA was looking for its own foreign policy strategy in relation
to Ukraine. First, an approach oriented at Russia, or even the one depending on
Russia, was dominating in the Ukraine-USA relations. Washington counted on
Russia, hoping that political and economic reformations started in it, would be
quickly-achievable. Considering their interests that were objectively similar,
although not the same, the USA and Russia increased their pressure on Ukraine
to get rid of its nuclear weapons.
Only in 1993 the approach of the American Office to Ukraine started
changing. There seemed a certain thaw in the Ukrainian-American relations.
Partially it was due to the intensification of antidemocratic tendencies in Russia. A perspective of close cooperation between Russia and the USA was becoming less clear. Partnership between the USA and Russia turned out nondurable and based on a short-term coincidence of wants.
Before the end of 1993 a new policy of the USA in relation to Ukraine and
arrangement of bi- and trilateral negotiations laid the foundation of understanding between the two states. Finally, it contributed to signing a trilateral treaty
between the presidents Bill Clinton, Leonid Kravchuk and Boris Yeltsyn in
Moscow on January 13, 1994, pursuant to which Ukraine assumed a commit-
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ment to destroy all the nuclear weapons, located on its territory, within seven
years4.
The next stage of the Ukrainian-American relations started with declaring
1994 “the year of Ukraine” in the USA. And exactly since then a thaw in the
attitude of the USA to Ukraine has become vivid. The Office of Bill Clinton
started the policy of active engagement of Ukraine in the world community and
its institutions.
A new President of Ukraine Leonid Kuchma announced the course of liberal economic reforms right after his coming to power in the fall of 1994. The
USA anchored its hopes that Ukraine would quickly and rather painlessly overcome the transition period and would soon become an outpost of the western,
and specifically the American impact on the neighbouring Russia. It was during
the presidency of Bill Clinton that the concepts of Zbigniew Brzezinski about
the geostrategic importance of Ukraine for the Post-Soviet space became popular for securing the national interest of the USA and safety in the region5.
During an official visit of the President Leonid Kuchma to the USA in November 1994, one of the fundamental documents of the bilateral relationship
was signed – the Charter of Ukrainian-American Partnership, Friendship, and
Cooperation.
However, with time the vision of geostrategic importance of Ukraine started changing in the West, and specifically, in the USA. The American party
came to understand that the potential impact of Ukraine on the safety of the
region was impossible without strengthening the country from within. After a
long time of stimulating its «strategic partner» to implement reforms, the USA
became annoyed with positive changes being far too slow.
The western attempts to help establishing democracy in Ukraine that took
place at the time were conditioned by three major reasons.
First, there was a necessity to consider Ukraine as a state of medium
weight and the one having its impact in the region.
Second, without the support of the West, Ukraine would inevitably lean
towards Russia, the strengthening of which in the conditions of inner instability
of the region might cause unpredictable geopolitical consequences. In the
words of Charles Krauthammer: The support of Ukraine was primarily connected with Russia, and only then with democracy. The Ukrainian episode is a
short almost nostalgic echo of the Cold War. Russia is attempting to save the
remains of the empire, while the West seeks to finish the case, which started
with the fall of the Berlin Wall and continue the European march to the East.
This struggle has less to do with democracy then it has with geopolitics6.
4
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And third, geographically, a relatively democratic Ukraine, was in any case
more advantageous to the West, then an authoritarian one, because a big authoritarian country on the border of the EU was unacceptable for the West from the
point of view of security. According to Sherman Garnett: Ukraine is remaining
on the crossway geographically. Extraordinary geopolitical changes that enabled the uprise of Ukraine as an independent state, made it at the same time a
key state between Russia and the NATO and the EU7. Such a situation, in the
opinion of experts, had to force Ukraine into a long and potentially unstable
process of reformations that would last until Ukraine has found its place in the
Central Europe or the former Soviet Union, or Europe in general. Until then
Ukraine will remain unable to determine itself as a European or an Euro-Asian
state. Such a situation bears a great danger that consists in the peripherization of
the state, which may be caused by the geopolitical indifference of the West to
the status of Ukraine. According to the same Garnett: peripheral and stagnating Ukraine will increase the risk for the NATO and the EU of getting an undefined and unstable neighbour8.
Based on such generalizations, characteristic of the time, Ian Brzezinski, a
member of the U.S. Senate Committee on Foreign Relations, noted in 1999 that
Ukraine has three potential scenarios of its development:
 political and economic shift to the East and seeking reintegration with
Russia;
 further dependence on the western financial and economic assistance
without major reformation of the country;
 appearance of a stable pro-western democracy, which is unlikely in the
near future9.
Ukraine of that time was more often viewed as a typical country of the
Commonwealth of Independent States with a lot of problems of various nature.
The desire of Ukraine to become a European State was in violent contrast with
reality. The discontent of the West with the uncertainty and unpredictability of
Ukraine’s “multi-vectorness”, which became viewed as a policy of oscillation
from the West to Russia, alongside with Ukraine’s frequent attempts to improve its relations with one partner at the expense of the other. Although, if
previously the hopes for rapid reformation of the country and its democratization were put on the person of the President Leonid Kuchma, the West started
seeing authoritarian tendencies in the regime of his rule more and more often.

7
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Ibidem.
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Early 2000s promised the improvement of relations between Ukraine and
the West. And primarily it was due to a temporary improvement of the political
and economic situation in the country, as well as due to a new reformatory government headed by Viktor Yushchenko. The new prime-minister of Ukraine
had the reputation of a pro-western politician and right after coming to power
started implementing the long-awaited reforms.
However, the hopes of the United States of America for a rapid democratic
transformation of Ukraine failed to come true. Regrettably, the political changes leading to positive economic and social shifts turned out temporary. As a
result of inner crisis, the leaning of Ukraine’s “multi-vector” policy towards
Russia, noticed in 2000, had almost reached its top notch. Such a position could
not get approval of the USA and caused a remarkable concern about Ukraine’s
movement away from the European choice, previously declared by the country.
The dismissal of Viktor Yushchenko’s government by the Verkhovna Rada
on April 26, 2001 also had a negative impact on the relations between Ukraine
and the West. The image of Viktor Yushchenko had a calming effect on the
West, creating hopes for successful reforms in Ukraine and its further integration into the European and Euro-Atlantic structures. The removal of the reformist prime-minister and his team from power raised serious concerns in the West
and in the United States on the issue, which way Ukraine would go next, and
whether the next prime minister would continue the course of reforms.
The interest of the USA towards Ukraine was gradually declining. In the
U.S. priorities, which was first preoccupied with the presidential election campaign, and then with the change of the President’s Office, Ukraine finally faded
into insignificance until the events of 2004.
The ”Orange Revolution“ in Ukraine has transformed it from a state with
an undefined economic and political status into a new hope of Eastern Europe
in the opinion of American politicians, experts and scientists.
Public uproar of the “Orange Revolution” and the success of such processes in a country with a large territory and the same Russian political impact,
allowed the western analysts speaking of Ukraine as of a democratic pioneer in
the region. The triumph of Viktor Yushchenko and the Ukrainian people is the
most significant victory of democracy in Europe since the fall of the Berlin
Wall10 – wrote Bruce Jackson in 2005, a special representative of the U.S. Senate. The majority of experts shared the general optimism regarding the future
democracy in Ukraine and the effect successful democratic transformations
would have on the region in general.
However, analysts also outlined a series of dangers on the way of transformations in Ukraine. The experts forecasted the first year to be the most dangerous. This crucial period was supposed to last until the parliamentary election
10

B. P. J a c k s o n , The Future of Democracy in the Black Sea Region, Testimony before the
Committee on Foreign Relations Subcommittee on European Affairs, 8.03.2005,
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of 2006. During this determining twelve-month period Viktor Yushchenko had
to develop new civilized rules for the business community, ensure a significant
progress in the direction of developing a plan of the European neighbourhood
program and intensify the dialogue with the NATO.
But upon completion of this highly difficult and special twelve-month period after the “Orange Revolution” the situation in the country remained undefined. Changes that took place at the time in Ukraine were assessed as ambiguous, and the declared objectives remained elusive.
Even though at the beginning of his rule Viktor Yushchenko had an unprecedented support of the West and the USA, and the declared ideas of the
European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine gained immense support in
the West, bitter disappointment came very fast. President Yushchenko turned
out unable to achieve the declared priorities neither in domestic nor in foreign
policy.
Nevertheless there were certain advancements during that period. The major achievement was the elimination of obstacles on the way towards gradual
development of bilateral trade and economic relations: a series of preferences
for Ukraine’s export were reinstated, the market status of the Ukrainian economy was acknowledged in the antidumping investigations, a bilateral protocol of
mutual access of goods and services was signed within the framework of
Ukraine’s accession to the World Trade Organization, the Jackson–Vanik
amendment was struck down in relation to Ukraine. Completion of the process
of Ukraine’s becoming a member of the WTO that took place with major assistance of the USA, made it possible to sign a bilateral Agreement about Trading
and Investment Cooperation, and in conformity therewith – to create a bilateral
Council on the Issues of Trade and Investment and conduct a constitutive meeting.
After that a number of essential and controversial – in terms of their consequences – shifts took place, which were bound to have an impact on the
American vision of the situation in our country. The outcome of the parliamentary election of 2006, which brought the victory of the Party of Regions and
resulted in gradual loss of his influence by the President, definitely did not look
desirable for the United States. But the United States demonstrated its readiness
to accept any situation in the government of Ukraine.
As it was noted then by the leading American experts: it’s less important,
who becomes a prime-minister, it’s more important, what policy the new primeminister and his cabinet will carry out11.
Understanding that the period of rapid pro-western democratic transformations in Ukraine has finished without being started, analysts kept expressing
muted optimism, noting that Hopes for fast integration of Kyiv with the West
11
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through membership in the NATO and the European Union evaporate in the
light of a new pro-Russian government. Although, despite that, Ukraine has
undergone fundamental positive changes, which look irreversible12.
However, after coming to power of the President Viktor Yanukovych and
his pro-Russian government, the Ukrainian-American relations became colder.
The crisis in the relations became even deeper after the arrest of the former
Prime Minister and the opposition member Yulia Tymoshenko and representatives of her former government.
On September 22, 2012 the Senate of the USA carried resolution No. 466,
in which it condemned the actions of the Office of the President Viktor Yanukovych aimed at politically-motivated imprisonment of the former Prime Minister Yulia Tymoshenko. The U.S. Senate called the Office of Yanukovych to
immediately release Tymoshenko alongside with other political prisoners.
Despite the expressed leaning of Ukraine’s political system towards dictatorship under the rule of Yanukovych, the government of the country did not
abandon adherence to the European integration. More than that, after longstanding declarations there began a real preparation to signing the Ukraine-European
Union Agreement.
It was the refusal to sign the Agreement and a major swing of the country’s
foreign policy away from Europe and towards Russia that provoked public antagonism, which later escalated into dramatic events of the Euromaidan.
The short-sighted and cynical position of the President Yanukovych towards the dissidents as well as political pressure of Moscow provoked the transition of protests to the «hot» stage. Through the next three months, the Yanukovych government alternated between attempted crackdowns and conciliatory
gestures. On February 18, the government embarked on its most violent crackdown attempt against the Maidan, one that quickly resulted in the regime’s own
demise.
The newly elected President Poroshenko in Brussels signed the Political
Association Agreement with the European Union on June 27, 201413, having
confirmed the European course of the new Ukraine once and for all. However,
coming to power of the new pro-western politicians and the formation of a
clearly European paradigm of Ukraine’s foreign policy are attended by the Russian aggression, the loss of territories and escalation of the military conflict in
the East of Ukraine.
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The United States together with the European Union have condemned the
Russian aggression in Ukraine and supported the formation of a democratic
pro-European government and parliament14.
However, regrettably, it can be stated that the United States, the same as
the European Union, do not have a clear strategy in relation to Ukraine for the
moment. General vision of their actions with regard to Ukraine mainly comes
down to: supporting the integrity of Ukraine, termination of military actions
and continuing to draw Ukraine onto the western political orbit. Although,
presently Washington has no ready recipes neither for the first nor for the second task.
The situation has several objective reasons. Firstly, the protracted nature of
the conflict in the east of Ukraine is obvious both for the American, and for the
European parties. Understanding the inability to settle the conflict quickly and
achieve positive results in the near future causes the phenomenon of being tired
with Ukraine, which significantly slows down progressive cooperation with the
United States. It would be fair to note that failure to implement reforms and an
expressed unwillingness of the Ukrainian government to fight corruption considerably contributes to the situation.
Secondly, the United States still see Russia as an ally in solving a series of
other international issues important for the White House. Primarily this refers
to Iran, as the situation there has received a chance to be solved in conformity
with interests of the USA. But the list of issues goes beyond Iran, and most of
them are, regrettably, of greater priority to the USA than Ukraine. The situation
will remain a leverage of the Russian influence on the American foreign policy.
Thirdly, an “overly balanced” foreign policy of the Presidential Office of
Barack Obama. Considering that this is the second term of presidency for the
acting president, he is attempting to conduct an accurate and balanced policy,
counting on the role of the “world’s peacemaker”. With all the ambitiousness
and potential of such an approach in foreign policy, today, unfortunately, it fails
to meet the Ukrainian national interests.
And lastly, in a number of areas of the American foreign policy there is a
belief that the issue of the Ukrainian crisis, just like the future of Ukraine in
general, is more within the competence of Europe and the European Union.
This thought, even being a hyperbolized vision of the Ukrainian situation, has a
fair amount of logic in it. In the long run, only Europe can offer Ukraine viable
models of integration and cooperation that will constitute Ukraine’s geopolitical future and make further pro-Russian orientation impossible.
Therefore, as a key state, Ukraine has always been a country the position
of which the region's future depends on. Trying to manoeuvre between Europe
14
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and Russia, Ukraine is trapped in his own uncertain foreign policy and has become hostage of its geographical position. In addition, it has become the last
frontier for Russia. To retain control over Ukraine for the Russian Federation is
the question of taking back Soviet Empire or geopolitical collapse.
However, despite the extremely hard geopolitical conditions there are possibilities to unlock Ukraine’s national potential and they lie in the area of using
the foreign policy resource of relations both with the European Union and the
United States.
Key recommendations for Ukraine in this difficult geopolitical situation
could be the following:
 While looking for support in foreign policy, priority should be given to
the United States. First, because American interests in the region sound
more in tune with the Ukrainian ones (restraint of Russia and weakening of the Putin regime); Second, the USA have turned out much more
prepared for the Russian aggression than Europe. Third, Ukraine has a
chance to become a conductor of American impacts in region of Central
and Eastern Europe. The weight of the Ukrainian question is constantly
growing in the American foreign policy, however much will depend on
the development of the Ukrainian-American relations, formation of hierarchy of the international system in the entire Eurasia, and certainly,
specifically on the position and progress of Ukraine itself.
 Ukraine should strongly support and boost the development and institutionalization of relations within the framework of the so-called “New
Europe”. This format will allow developing a consolidated position and
creating an additional instrument to influence the countries of the “Old
Europe” in terms of defending Ukraine’s interests. And generally, even
now there are processes taking place in the region of the newly joined
states, which have a direct impact on the future of the United Europe.
 Nevertheless, the official foreign policy position should be strictly focused on the European integration and becoming a member of the European Union. The more especially as the USA are also interested in
further rapprochement and European geopolitical identification of
Ukraine. The U.S. by all means encourages Kyiv to build closer relations with the EU as there is finally a consensus in Ukraine to deepen
the relations with Brussels. Just like in the West Balkans, the USA
wants Europe to help transform Ukraine into a safe and stable state
through free trade agreements and association with the European Union.
Modern Ukraine has no other paradigm of its development. Discussions
on the subject of foreign policy vectors have run their course with the
annexation of the Crimea and the beginning of aggression in the East.
Simultaneously, there is an understanding that continuation of the nonalignment strategy will result in the creation of a buffer strip between
the EU and Russia. Such a situation partially satisfies the European Un-
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ion and is partially beneficial to the Russian Federation, but it fails to
meet the national interests of Ukraine in every way.
In such a difficult geopolitical situation the most appropriate foreign policy
approach for Ukraine as well as for all new democracies of Post-Soviet space is
the one of balanced partnership with the U.S. and the EU.
Thus, the experience of Poland is rather useful for Ukraine with regard to
determining its foreign policy that would be based on the achievement of its
national interests using the balance between the Atlantic and the European
components. With a similar paradigm, Ukraine could build a far-reaching foreign policy strategy that would remain relevant within at least a couple decades.
In fact in the first decade of the 21st century the New Independent Eastern
European States (the Baltic States, Ukraine, Moldova, and maybe eventually
Belarus) have started playing the same role in determining the European foreign policy and security structure, as it was played by Poland and other CEE
countries in the 1990s after Soviet Union collapse. Being an object of competition between Russia and the West, the European New Independent States as
independent, sovereign entities significantly affect the policy of Russia, the EU
and the United States and the relationships between them.
Therefore, the maintenance of democracy and promotion of reforms in the
region and specifically in Ukraine is of utmost importance. The way the region
is going to look in the nearest 10 years will determine the way the world will
look in the XXI century. And then, perhaps, the progress in Ukraine will begin
the final stage of creating a truly united and free Europe.
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POLITICAL MOBILIZATION OF RUSSIAN SPEAKERS AS A CHALLENGE FOR UKRAINE’S ETHNIC POLICY?
Summary:
Ukraine has been an independent state for 25 years. During the years of
independence the democratic world blamed Ukraine's political elite for the
reluctance to carry out political, economic and social reforms in the country as
well as for the lack of sustainable development, corruption in the state apparatus, unfair elections and administrative pressure. However, in the field of
language policy and interethnic relations, Ukraine managed to gain success.
Ukraine was one of the few post-Soviet states where there was no interethnic
conflict.
Over the years of Sovietization in Ukraine, as in the most countries of the
former Soviet Union, almost everyone understood Russian. It was spoken by
many, but only in the imagination of Putin's propaganda did the Russian
speakers suffer harassment. The political mobilization of Russian speakers has
got its momentum in 2014.
We are convinced that Putin doesn’t play fair, despite his desire to convince everybody that he does! In fact, the “protection” of Russians and Russian
speakers was one of the reasons for the annexation of Crimea and aggression
in Eastern Ukraine. The media in the Russian Federation (as well as the media
from around the globe that had received their salary from the Kremlin) constantly repeated and still repeat “the Russians (Russian speakers, whatever)
need protection from nationalists in Kyiv...”
Applying the value free approach, we try to determine whether this political mobilization of Russian speaking Ukrainian citizens could be Putin’s labelled cards, a threat to the territorial integrity of Ukraine. Do Russian speakers face an oppression, which the Kremlin propaganda constantly speaks of? Is
it possible to communicate freely in Russian in Ukraine without any fear of
xenophobia? Could multiculturalism practices be helpful in Ukraine?
Keywords:
Russian speakers, aggression, multiculturalism, ethnic group, language.
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Introduction
So called interethnic relations’ conflict potential in post-Soviet countries
was, and still is, relatively high (Chechnya, Nagorno-Karabakh, Abkhazia and
South Ossetia, etc.). However, in Ukraine there were no conflicts on ethnic
ground for more than 20 years. The situation changed in 2013 after the Revolution of Dignity, the annexation of Crimea and Russia’s intervention in Eastern
Ukraine. There is a point of view that the ongoing war (conflict) in Eastern
Ukraine (some parts of Donetsk and Luhansk oblasts, which hardly make up 3
percent of the territory of Ukraine) is a civil war. Such a view unfortunately can
be found even in articles published in recognized academic journals. That is the
result of Russia’s soft power in action. As time passes it is hard to ignore the
conflict in Eastern Ukraine is not a civil war, but rather a hybrid RussianUkrainian war. Such wars have happened throughout history, but this one is
probably the first where all the methods and tactics of hybrid wars are in use.
There was a fear after the Revolution of Dignity that due to the strong proEuropean vector of Ukrainian foreign policy people inhabiting Eastern Ukraine
(or business structures in Eastern Ukraine) would lose their economic preferences with Russia, would be bankrupt, and people would become jobless. There
were also huge expectations that Russia would incorporate Eastern Ukraine
after Crimea’s annexation, and the population in that region would immediately
benefit from the elevated Russian living standards. We stipulate that if there
was some ethnic component in the conflict than it was created artificially by
Russia and Putin’s propaganda. Russian speakers in Ukraine (and in Eastern
Ukraine, particularly) suffer negative political mobilization which aims to destabilise Ukraine from inside and then turn Kyiv back to the pro-Moscow foreign policy vector. Russian speakers in Ukraine seem to be hostages of Putin’s
geopolitics more than they are separate political subjects.
Statistical analysis was widely used in this paper. As mentioned below,
there is a huge gap in time in official poll data which was held in 2001. Nevertheless, the ethnic map of Ukraine has not changed dramatically since 2001,
which has been proven unofficially by think tanks and NGOs. Interviews and
papers from opinion makers, politicians, and officials were used widely when
writing this paper.
Mainly we aim to analyze official documents, interviews of Ukrainian political leaders, and analysts done by prominent global media. One point must be
made clear: in this paper, we are dealing with military conflict between two
states (the Russian Federation and Ukraine) and international aid to Ukraine
including non-lethal military equipment. So some information concerning diplomatic and political designs at the time this paper was submitted could be classified. By comparing facts and information from open sources, official documents and press releases and interviews in the media, we try to conclude: is it a
Ukrainian crisis, as the events in Eastern Ukraine are often referred to in global
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media? What is the ethnic map of Ukraine? What is the attitude of Ukrainian
speakers, bilinguals and Russian speakers toward Ukrainian independence,
sovereignty, political institutions, the annexation of Crimea and the conflict in
Eastern Ukraine? And could American or Canadian models of multiculturalism
be applied in modern Ukrainian society?
Political Mobilisation of Russian Speakers in Ukraine
The state with elements of polyethnic society is a historically formed political and social reality in Ukraine. Its ethnic and cultural diversity before the
times of the Ukrainian sovereignty (1991) hindered the consolidation of
Ukraine’s political nation. One of the most prominent objectives of governmental policy after re-gaining independence was to overcome the cultural separation of Ukrainian society it inherited from the past through a long existence of
its territory in different countries (Austrian-Hungarian Empire, Russian Empire,
Romania, Poland, etc.). During times of Ukraine’s statelessness (or surrogate
Soviet-era stateness), Ukrainian ethnic culture (in its broadest sense) could not
fully implement the integrative creation of Ukraine’s political nation. The main
reason for that was its forced secondarity comparing to cultures that dominated
and had political and other priorities in states Ukrainian territories belonged to.
So it was in the past, and in Soviet times, when Ukraine was united but had no
sovereignty and was not the subject of international relations. Since then,
Ukraine has retained significant differences in the structure of the ethnic, linguistic, cultural, ideological, geopolitical and other orientations of its population. These differences produce contradictions on the basis of relevant interests.
The establishment of the Ukrainian political nation has been slow yet irreversible. This permanence has become completely obvious since the Revolution of
Dignity in 2013 and the Russian annexation of Crimea.
However, one of Ukraine’s hallmarks has always been its specific cultural
tolerance, its ability to perceive and absorb other cultures and views. Being
parts of different states, this tolerance caused the erosion of the Ukrainian nation building process. The rise of Ukraine as a sovereign state enabled the transformation of weaknesses into creative possibilities. The status of the Ukrainian
language (as the only state language) and support for other ethnic groups in
Ukraine gave impetus to the formation of Ukraine’s political nation based on
mutual achievements.
In this paper, we will not discuss whether it is Russian aggression in
Ukraine or “civil war” (the message widely supported and shared by Russian
propaganda). It seems there is enough evidence for Russian aggression. We
suggest browsing the internet, where one will find a great deal of photos and
video content which clearly show Russian aggression in Ukraine. By this we do
not only mean the obvious annexation of Crimea, as it is clear to the rest of the
world except Russia that this was a direct violation of international laws, but
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also the aggression in Eastern Ukraine. Many major news outlets’ websites
dedicate a great deal of space to collecting all possible facts on Russian aggression in Ukraine1 as well as reports in recognized world media: facts on the deployment of Russian regular servicemen2, Russian weapons (weapons produced
and used only by Russian Armed Forces)3, Russian-marked armored vehicles
(allegedly somewhere in Pskov, Kaluga, etc.)4 and the imprisonment of Ukrainian troops, Russian officers and soldiers who are on duty (reportedly after being
captured on Ukrainian ground)5. The InformNapalm, one of the largest volunteer communities, conducted a set of presentations on August 28, 2015, which
were dedicated to the systematization results of the OSINT investigations regarding the Russian military forces present in Eastern Ukraine. The volunteers
have the biggest at that moment database with the evidence of the Russian aggression: at the moment of the presentation the database consisted of 116 incidents with more than 60 Russian military units and formations 6. On August
19th, 2016, the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine shared an updated
presentation of defense intelligence from Ukraine on its website, which showed
the strengthening of a Russian group of forces near the Ukrainian border 7. On
August 31, 2016, international OSINT group Bellingcat released a report called
Russia’s War in Ukraine: the Medals and Treacherous Numbers regarding
medals Russian soldiers and officers received from the government during
peaceful times. The group identified Russian servicemen who published imagery of awarded medals and this imagery are valuable because most of the higher
1
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Russian medals have a consecutive numbering, explicitly stating the number of
medals awarded so far. So, imagery from two medals awarded at different dates
allows us to calculate the number of awarded medals between both dates. The
number of awarded medals, compared to the years before 2014, suddenly and
strongly increased in 2014 and 2015. The large number of awarded medals “For
Distinction in Combat”, 4300 awards between 07.11.2014 and 18.02.2016,
strongly suggests larger combat operations with active Russian military involvement in this period. Generally, the data suggest that more than 10,000
medals of all four considered types were awarded in the considered period.
Therefore, we conclude that thousands of Russian servicemen participated in
2014 and 2015 in combat operations and were awarded with medals for their
actions in these operations8.
It could be stated that officially Russia did not recognize its involvement in
Ukraine, but the Bellingcat experts’ findings strongly contradict the Russian
positions (that there were no Russian servicemen on duty were involved in
larger combat operations in 2014 and in the first two thirds of 2015). This finding raises the fundamental question in which undeclared war the Armed Forces
of the Russian Federation were involved in this period9.
But what were the reasons for Russia’s destabilisation in Ukraine now?
The most common answers to this question have fallen into one of two categories: ethnicity and economics. The first view expects ‘rebellion’ to be more
likely and more intense in areas that are home to large concentrations of ethnolinguistic minorities – in this case, Russians or Russian speaking Ukrainians10.
Shortly after the annexation of Crimea, Vladimir Putin stated in his annual
question-and-answer session on April 17, 2014: As you know, President Yanukovych refused to sign the Association Agreement with the EU. No, he did not
refuse to sign it, but said that he could not sign it on the EU conditions, because it would dramatically worsen the socioeconomic situation in Ukraine and
affect Ukrainians. Yanukovych said that he needed more time to analyse the
document and to discuss it together with Europeans. This provoked public unrest that eventually culminated in an unconstitutional coup, an armed seizure of
power. Some liked it, and some did not. People in eastern and southeastern
regions of Ukraine were worried about their future and the future of their children, because they saw a rapid growth of nationalist sentiments, heard threats
and saw that [the new authorities] wanted to invalidate some of the ethnic mi8
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norities’ rights, including the rights of the Russian minority. On the other hand,
this description is relative, because Russians are native persons in Ukraine…
The essential issue is how to ensure the legitimate rights and interests of ethnic
Russians and Russian speakers in the southeast of Ukraine11.
The rhetoric of the Russian President hardly changed in two years later,
when during the Saint Petersburg International Economic Forum in 2016, Vladimir Putin said that the West backed the coup in Ukraine and frightened Russian speakers and that the West supported separatism in the Russian Federation
after the collapse of the USSR: When we were able to cope with this we are
faced with another problem. Well, there is no Soviet Union anymore, but for
some reason the West needs to constantly move to Russian borders, admitted
Putin during his speech. He also said that the West supported the color revolutions, which led to chaos12. In addition, the Russian President assured that he
would work with the opposition if hey legally came to power. We have worked
with them. Was it necessary to bring the coup’s victims’, causing civil war
which scared the Russian-speaking population in the southeast of Ukraine in
Crimea. For what is it? Finally, Putin also stated that the participation of Russia in the conflict in Donbas was a necessary measure13. Unfortunately, it is
hard to disagree with Timothy Snyder: The grotesquerie remains politically
relevant as Europeans discuss the future of Ukraine. Russia’s leaders maintain
that they have the right to dictate a constitutional structure to Ukraine that
would allow Russia permanent control over the parts of the southeast that it
now occupies while giving these districts the power to block any major initiative in Ukrainian foreign and domestic policy. The rationale that is given for
this kind of radical federalization is that the Ukrainian government prevents
people from expressing themselves in the Russian language. Europeans who
know neither language and remain far removed from the conflict are sometimes
inclined to accept this argument. They should not. If Europeans allow Russia to
take control of the Ukrainian state, they will be setting a precedent for the invasion of one European country by another as a legitimate way to achieve political goals, and undermine basic structure of European political life as a
whole14.
It is also obvious that such statements from the political elite considering
so-called fear for Russian speakers could provoke people in Russian speaking
11
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regions to have different reactions. Moreover, various fake stories and even
gossips were born. Pavel Dytiuk, a senior fellow at the Institute of Psychology
of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, believes that a so-called
gossip-bogey exists in order to intimidate the local population and to prevent
any action. As an example, he points out Bandera’s trains (trains packed with
far-right nationalists that should put Crimean peoples on their knees, though no
one has ever seen these trains) and the Right Sector (a far-right organization
which has no representation in Ukrainian parliament nor local councils). It
seems everything depends on how we want to use the gossip. It could either
work to strengthen the fear and say that fascists came to kill everybody who is
against them or the same gossip can be used in a different light. It mobilizes the
population to come out to block the way, remove a part of the rail and resist.
Thus the task in Crimea to mobilize the population has been completed15.
And here we come to the moment that an alternative explanation for conflict
in Eastern Ukraine is economic opportunity costs. According to this view, as
income from less risky legal activities declines relative to income from rebellious
behaviour, participation in rebellion should rise. In his article in the “Journal of
Comparative Economics” (and partly presented in the Ukrainian web based media “Vox Ukraine”) Yuri M. Zhukov, Assistant Professor of Political Science at
the University of Michigan, evaluates the relative explanatory power of these two
perspectives, using new micro-level data on violence, ethnicity and economic
activity in Eastern Ukraine. He found that local economic factors are stronger
predictors of rebel violence and territorial control than Russian ethnicity or language. One of the key findings was that there was little evidence of either a “Russian language effect” on violence, or an interaction between language and economics. The impact of prewar industrial employment on rebellion is the same in
municipalities where a majority of the population is Russian-speaking as it is
where the majority is Ukrainian-speaking16. It appeared that where economic
dependence on Russia was relatively low, municipalities with large Russianspeaking populations were more likely to fall under rebel control early in the
conflict. The “language effect” disappeared in municipalities where any one of
the three industries had a major presence. In other words, ethnicity and language
only had an effect where economic incentives for rebellion were weak17.
The huge amounts of micro-data used by the researcher look quite convincing. Despite the ethnocentric media coverage of this war in Russia and
15
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sometimes in Western media: The data show that attempts to divide Ukraine
along ethnic or linguistic lines are likely to fail. These results can also explain
why the conflict has not spread beyond Donetsk and Luhansk. Home to a large
concentration of enterprises dependent on exports to Russia, highly subsidized
and traditionally shielded from competition, the Donbas became exposed to a
perfect storm of negative economic shocks after the Euromaidan. No other region in Ukraine, or the former Soviet Union, has a similarly vulnerable economic profile. Without a compelling economic motive, a pro-Russian rebellion
is unlikely to occur elsewhere in Ukraine18.
So as we can see, there was no reason to call the aggression the protection
of Russian speakers. They were used as a reason and tool to destabilise
Ukraine, turn it back from the Euro-Atlantic foreign policy vector and get it
back into the sphere of influence of the Russian Federation.
Ukrainian/Russian Speakers in Ukraine: Statistical Analyses
Let us take a look at the language issues in Ukraine. According to the Constitution of Ukraine – The state language of Ukraine is the Ukrainian language.
The State ensures the comprehensive development and functioning of the
Ukrainian language in all spheres of social life throughout the entire territory
of Ukraine. In Ukraine, the free development, use and protection of Russian,
and other languages of national minorities of Ukraine, is guaranteed19. In
2005, only 35% of Ukrainian citizens were in favor of a single state and official
language – Ukrainian being the one, with the possibility of other languages
used at the household level. The situation changed in 2015 when the majority
(56%) of respondents believed that in Ukraine the only official language should
be Ukrainian, and the Russian language and languages of other national minorities can be used at the household level. Around a quarter (24%) of respondents
thought that the Ukrainian language should be the state language, and Russian
should be official in some regions of Ukraine. 14% of respondents were in favor of two official languages – Ukrainian and Russian. The options that stated
that Russian should be the state language, and Ukrainian should be official in
some regions, as well as Russian should be the state and official language support 1.4% and 1.1% of respondents, respectively20.
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According to a 2001 official poll the population of Ukraine is 77% Ukrainian and 17% Russian. No other ethnic group comprises more than 0.57% (Byelorussians)21. Unfortunately the next poll is scheduled for 2020, so for scientific
research we need to use these data. A survey conducted in December 2015 by
the Razumkov Centre, one of the leading Ukrainian think tanks, makes it possible to assess the link between linguistic identities of its citizens and other aspects. This relationship is evaluated through a comparison between the three
groups of respondents – depending on the language they speak at home (mostly
Ukrainian – 50% of respondents; sometimes Ukrainian, sometimes Russian
bilinguals – 25%; mainly Russian and Russian only – 24%). Here and below
there are some other findings from that survey22.
Among the citizens of Ukraine, almost half (47%) identify themselves as
Ukrainian speakers. For Russian speakers and the bilingual population they first
associate themselves with their town or village (43% and 42%, respectively) and
identify with Ukraine second (respectively, 30% and 38%). People identified themselves with their region: 15% Russian speakers, 11% bilingual and 10% of Ukrainian citizens and with the Soviet Union – Russian 4%, 3% and 1% bilingual Ukrainian. It is also notable a different feeling of civil belong among groups in Ukraine
who speak Ukrainian, Russian or both languages. His Ukrainian citizenship is
somewhat to be proud for Ukrainian speakers – 81%, 64% for bilinguals and 47%
Russian speakers. Also it is noticeable that 39% of Russian speakers are either not
proud or rather not proud (bilinguals – 28%, Ukrainian speakers – 13%). In all
three groups, the majority perceives Ukraine as their motherland and would choose
it if there was a choice. However, 10% of Russian speakers do not perceive
Ukraine as their motherland and 24% would not choose it as their country if there
is a choice, and 23% are undecided on the choice. Among Ukrainian speakers and
bilingual citizens, most would choose to live in the European Union or in Ukraine,
while 1% and 3% respectively would choose to live in Russia. Among Russian
speakers the majority would also like to live in Ukraine or in the EU, but 13%
would choose to live in the Russian Federation. Being proud of their country is
necessary for more than half (56%) of the Ukrainian speaking respondents, while
half (51%) of the Russian speakers put personal well-being as priority23.
Being patriots of Ukraine consider themselves 86% of Ukrainian speakers,
70% bilinguals and 55% of Russian speaker respondents. Therefore, 34% of Russian speakers, 17% bilinguals and 8% Ukrainian speakers do not consider them21
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selves as patriots. Thus, in Ukrainian society issues of language and patriotism
are directly related. All groups of respondents agree that in order to be considered
a patriot, a person first must cultivate a love for Ukraine among their children,
care for the welfare of their family, have respect for their country, its symbols,
laws and government institutions, should know their country’s history and culture
and be ready to fight for the rights and freedoms and to protect the international
reputation of the country. Being ready to defend the country against enemies and
defend its territorial integrity as required for a patriot was estimated highest
among Ukrainian speakers and lowest among Russian speakers. For Russian
speaking respondents, the Ukrainian language and the constant use of it are much
less important than for Ukrainian speakers and bilinguals.
There are very noticeable differences concerning the respondents’ readiness to defend their country. In particular, 46% of Russian speakers are not
prepared to defend their country in any way (on the battlefield or participate in
volunteer movement), only 9% of them are ready to take weapons in hands, and
another 24% are willing to participate in volunteer activities. Among Ukrainian
speakers 23% of the respondents are prepared to protect Ukraine in arms, and
37% are those willing to participate in volunteer activities. Among bilinguals
the results are, respectively, 14.5% and 31%. The differences in views are seen
in relation to Ukraine’s independence and its state symbols. Thus, 81% of
Ukrainian speakers would support independence in a referendum, 64% of bilinguals, and 46% of Russian speakers would support independence. All the
groups were most proud of or positive about the state symbols and attributes of
Ukraine such as the flag, emblem, anthem, national currency and Ukrainian as
the state language. Answers to questions regarding the overall assessment of the
conflict in Ukraine show a very noticeable difference in approach between the
Ukrainian and Russian speakers. Ukrainian speakers see the conflict as an aggressive war by Russia against Ukraine (65%), while the relative majority
(31%) of Russian speakers consider the conflict as a fight between Russia and
the U.S. for influence, and equal share (25%) perceive the political situation as
the war of Russia against Ukraine and civil conflict in Ukraine. Bilingual citizens are more likely to support the assessment of the conflict as a war by Russia against Ukraine (42%). If 61% of Ukrainian speakers and 41% of bilinguals
place the responsibility for the conflict on Russia, the Russian speakers (43%)
place the responsibility on Ukraine and Russia equally. Another 16% of the
Russian speakers tend to blame Ukraine first24.
Summarizing the findings of this research, we can make some conclusions.
These studies suggest that the language factor significantly affects various aspects of the identity of the citizens of Ukraine. Thus, the factor of the Ukrainian
language combines with a higher level of national identity, patriotism, support
of independence and readiness to protect their country, the need to be proud of
Ukraine’s achievements and evaluation of achievements and attitude to state
24
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symbols. Ukrainian speaking respondents are supporters of democracy; most of
them share the goals and values of the Maidan. Among Russian speakers, only
a third of them certify as speaking fluent Ukrainian, while among bilingual
respondents only 59%. Most Ukrainian speakers and a relative majority of bilinguals support the current status of the Ukrainian language as being the only
state language. If among Ukrainian speakers and bilinguals prevail Ukrainian
national identity, two-thirds of Russian speakers claim different from the language’s factor identity (regional identity, etc.).
Ukrainian cultural tradition is dominant among Ukrainian speakers and bilinguals. Almost half of the Russian speakers consider themselves to be the bearers of Ukrainian and Ukrainian-European cultural traditions, almost a quarter –
the Soviet and only one in ten – Russian cultural traditions. Russian speakers are
more likely to see Ukraine in the future as a state with regional multiculturalism.
Ukrainian speakers feel themselves to be more European than other groups. For
all groups a major obstacle to feel themselves to be Europeans is the material
factor, but for Russian speakers cultural differences play a significant role too. So
the use of the Russian language leads to the apparent weakening commitment to
the Western vector of foreign policy and the strengthening of the pro-Russian
orientation. Even during the war (Russia’s aggression in Crimea and Eastern
Ukraine), nearly half of the Russian speakers reported a positive or neutral attitude toward the authorities of the aggressor, while the overwhelming majority of
Ukrainian speakers have a negative attitude towards them. Obviously, the differences in these estimations can cause tension between different groups of Ukrainian society. Russian speakers are more inclined to distance Western Ukraine from
other regions and support the autonomy of the regions more. However, in all
groups the vast majority do not support the secession of their regions from the
state and their autonomy (independence).
There are also differences between different linguistic groups in estimating
the conflict in Eastern Ukraine regarding the following issues: who is responsible
for the conflict, assess ways of conflict resolution, methods of coexistence with
the occupied territories, the attitude to the citizens who supported the so called
“DPR” (“Donetsk People’s Republic”) and “LNR” (“Luhansk Peoples Republic”) and the trials of the militants who committed heavy crimes during the conflict. As a result we see that the Ukrainian speakers place more responsibility for
the conflict on Russia. There is a more noticeable military solution for the conflict and isolation of the occupied territories. Ukrainian speakers are less likely to
understand and forgive the supporters of the so called “DPR/LPR” and members
of their armed forces. Bilinguals and especially Russian speakers often place
responsibility on both countries or on Ukraine alone, assess conflict on positions
common in Russia’s political discourse, tend to provide support to the occupied
territories by granting them special status and are more tolerant to the supporters
of the so called “DPR/LPR” and the members of their armed groups. However,
the most important thing is that the existence of these differences does not negate
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the possibility of reaching an understanding on key issues (especially taking into
consideration consensus in all groups over the most fundamental issues of the
existence of the state – the perception of Ukraine as a homeland, patriotism and
support for the territorial integrity of the state). We believe that the featured issues should be emphasized and taken into consideration while making political
decisions in this area and especially during the formulation and implementation
of an integrated coherent policy of Ukrainian national identity.
Coming back to Russian speakers and bilingualism in Ukraine it is notable
to cite Timothy Snyder, the Housum Professor of History at Yale University,
who was invited to one of the political shows in Kyiv, Ukraine in July, 2015
who stated that for Russia to invade Ukraine to protect the right of Ukrainian
citizens to express themselves in the Russian language makes no more sense
that Germany invading Switzerland to protect the rights of its German speakers, or France invading Belgium to protect the rights of its French speakers25.
There was another survey conducted by Rating Group Ukraine on behalf
of the International Republican Institute in November 19-30, 2015, called Public Opinion Survey Residents of Ukraine. There are also some interesting findings from Table 1:
Tab. 1. Do you feel that the Russian-speaking citizens of Ukraine are under
pressure or threat because of their language? (Question only fielded in Donbas
oversample)

Source: Public Opinion Survey Residents of Ukraine. November 19-30, 2015, Iri.org,
<http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2015_11_national_oversample_en_co
mbined_natl_and_donbas_v3.pdf> (27.08.2016).
25
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We see that 82% of residents of unoccupied territories of Donbas are sure
that there is no harassment of Russian speakers in Ukraine (and 54% expressed
their position strongly). 11% see the existence of such oppression (but convinced by this are only 2%), and another 7% were undecided.
Tab. 2. Do you support the decision of the Russian Federation to send its army
to protect Russian-speaking citizens of Ukraine? (Question only fielded in
Donbas oversample)

Source: Public Opinion Survey Residents of Ukraine. November 19-30, 2015, Iri.org,
<http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2015_11_national_oversample_en_co
mbined_natl_and_donbas_v3.pdf> (27.08.2016).

As we see from Table 2, 71% of the surveyed residents of Donbas said
they would not support Russia’s decision to send Russian troops in to protect
Russian-speaking citizens of Ukraine (49% of them definitely do not support
this), 9% supported the decision (including the 2% who were completely sure),
and another 20% were undecided (which is comparatively high).
From Table 3 we can make the conclusion on the importance of Russian
language status for the people of Donbas and in Ukraine.
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Tab. 3. Which three of the following issues are the most important for Ukraine?

Source: Public Opinion Survey Residents of Ukraine. November 19-30, 2015, Iri.org,
<http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2015_11_national_oversample_en_co
mbined_natl_and_donbas_v3.pdf> (27.08.2016).

Moreover, in Ukraine, the tragic and controversial Kivalov-Kolesnichenko
On the Principles of the State Language Policy of 2012 is still formally in
force, despite all the tensions in the Parliament. After coming to power in 2014,
President Petro Poroshenko declared that the language policy in Ukraine will be
amended, but at the present time (September 2016), the repeal bill has not been
signed, although it was not vetoed by the President. Its current status is ready to
be signed26. So it is hard to see what suppression of Russian speakers Vladimir
Putin observed in Ukraine.
The President of the United States of America, Barack Obama, commented
on the situation with Russian speakers in Ukraine after the G7 Summit in Germany on June 8, 2015: The costs that the Russian people are bearing are severe. That’s being felt. It may not always be understood why they’re suffering,
because of state media inside of Russia and propaganda coming out of state
media in Russia and to Russian speakers. But the truth of the matter is, is that
26
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the Russian people would greatly benefit. And, ironically, one of the rationales
that Mr. Putin provided for his incursions into Ukraine was to protect Russian
speakers there. Well, Russian speakers inside of Ukraine are precisely the ones
who are bearing the brunt of the fighting. Their economy has collapsed. Their
lives are disordered. Many of them are displaced. Their homes may have been
destroyed. They’re suffering. And the best way for them to stop suffering is if
the Minsk agreement is fully implemented27.
After Putin made it clear that he considered Russian speakers in
Ukraine to be endangered, it looks like the frequently repeated joke in Ukraine
– I’m afraid of speaking Russian now, because Putin might want to protect me
– is not funny anymore28.
Polyethnic State and Multiculturalism Issues in Ukraine:
American/Canadian Practices
As we mentioned above, according to a 2001 official survey, Ukrainians
make up 77.8% and Russians make up 17.3% of the total population of
Ukraine. This means these two ethnic groups comprise more than 95% of the
Ukrainian nation (and no other ethnic group make more than 0.6%)29. That is
why we cannot say that Ukraine is polyethnic or a multinational state. We believe that Ukraine could be referenced as a state with elements of multiethnicity,
as a state where one ethnic group dominates (Ukrainians), and there is a large
national minority group (Russians) and a lot of smaller national minorities and
ethnic groups.
Does the policy of multiculturalism suit the Ukrainian reality? Considering
the experiences of the U.S. and Canada we will try to evaluate this question.
Methodologically these are not completely proper examples as the U.S. and
Canada are classic polyethnic states instead of Ukraine; but due to strong positions of multicultural politics in North America we believe their practices
should be examined.
The main features of Canadian multiculturalism originated in international
documents which were intended to protect against discriminatory manifestations of ethnic, cultural or religious minorities who differ on grounds of origin,
language, culture, religion or race. The first impetus for the theoretical background of multiculturalism was an effort by Canadian sociologists to explain
27
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the importance of diversity in society as well as the importance of preserving
ethnic and religious differences of various groups. The next step was to mark
the contribution of non-indigenous peoples in the political process of the country, its culture and its own enrichment. So in 1971 the official multiculturalism
policy in Canada became a mainstream public policy.
Multiculturalism is also seen as antidiscrimination legislation, which
makes it easier to integrate members of ethnic groups in the new social and
political life. Therefore, the Government of Canada provides social assistance
to ethnic groups, including the process of education, ensuring welfare and engaging immigrants or ethnic groups in the political process and social life of
Canada. A package of social and economic benefits are provided, guaranteed
and have a legal basis under multiculturalism. So being a member of an ethnic
group means not only being an object of cultural services, but also gives members a way to incorporate themselves into vital spheres of political and social
life. In Ukraine, there is a strong background for the official policy of multiculturalism regarding historic tolerance inside Ukrainian society. And that could
be a benefit for the Russian ethnic group.
As Dickinson suggests, the linguistic pluralism is a product of Ukraine’s
rich multicultural heritage, which stretches back for centuries. A melting pot
land for as long as anyone can remember, Ukraine’s multicultural past has
helped foster a climate of tolerance that provides Russian-speakers with the
kind of freedoms their Russian neighbours can only dream of30.
Finally, the policy of multiculturalism serves as a guarantee and legal confirmation of the legal rights of ethnic, cultural or religious minorities. Going
back to the legislation of Canada and the U.S., providing ethnic groups with
certain benefits isolates them in a group, called special group rights. Using the
principle of impartiality and keeping cultural tolerance protects the legal rights
of people and preserves their own cultural and linguistic heritage, ethnic origin,
religion and the right for protection from discrimination on various grounds.
The Canadian and American experience can become a role model for
Ukrainian ethnic policy as there are more than 120 ethnic groups, minority
communities and refugees in Ukraine, and each of them are entitled to protection and the promotion of their culture. Canadian practices are a model for the
international community regarding multicultural policies. For Ukraine, the Canadian experience of identity politics is a valuable example of the protection of
national cultural values and the harmonization of national ethnic policy, including the history of national minorities in the national cultural heritage. Despite
the difference in the form of government, the territorial structure, etc., relevant
elements and mechanisms can improve the level of policy formulation and implementation. This includes encouraging experts and organizations of national
30
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minorities to cooperate with government institutions when forming ethnic policy priorities.
However, we should admit the fact that multiculturalism policy could
eventually lead to strong separatist tendencies in some ethnic groups. This political discourse began to threaten the social integration of European states,
which caused public concern and the ruling elites of European nations. Instead
of a classic multiculturalism policy, an intercultural dialogue based on the principle of reciprocity should take place; the process of cultural exchange must be
a two-way road. Though multiculturalism should support and preserve diversity, it certainly includes the potential threat of the division and separation of
ethnic groups. To avoid this risk (as in the case of the Russian ethnic group in
Ukraine) ethnic policy based on the principles of multiculturalism needs to be
balanced by other measures to achieve national consolidation, such as the creation of a unified educational, informational and cultural space; the introduction
of patriotic education and the development of civil spirit; a consensus on the
sphere of language policy; and the distribution of social and political values
throughout society that is recognized as important and common to the political
nation. Those values should serve as a foundation for the construction of the
Ukrainian national identity common to all citizens31.
But applying multiculturalism principles in Ukraine are not possible within
the current “Russian-speakers-are-endangered” Kremlin discourse. Moreover,
key principles of multiculturalism existed in peaceful Ukraine before 2013.
Now suffering war trauma, Ukrainian society has some forecasts for its existence as the danger of radical nationalism in Ukraine should not be denied,
though this is a threat to the Ukrainian state in the first place, not to Russia or
ethnic Russians… A weakened, egoistic Europe that abandons its own values
will both strengthen Putin's regime and push Ukrainian society into ethnic nationalism as the only remaining option32.
Conclusion
In the case of Ukraine, there is a huge difference between ethnic Russians
and Russian speakers. That exists due to the legacy of the Soviet Union (Sovietisation, Russification, etc.). Russia’s policy of protection for Russian speakers over the globe is understandable from the position of Russian citizens, but
is meanwhile unacceptable in the case of Ukraine. There was no real threat to
Russian speakers in Ukraine from the times of the Revolution of Dignity until
now. In order to keep Ukraine under its influence, the Kremlin used the label
endangered Russian speakers. Today’s Russian policy towards Ukraine should
31
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be evaluated as not friendly. Its support of the Russian speakers in Ukraine is a
real threat to territorial integrity of Ukraine. Using state controlled mass media
to produce fraudulent stories was not fair to disintegrate Ukrainian society and
put the state’s territorial integrity and independence under question. In reality,
Russian speakers in non occupied territories of Ukraine feel free to speak any
language they want – either Russian or Ukrainian – but Russian speakers in the
occupied territories of Donetsk and Luhansk oblasts suffer from this “care”
from the Russian Federation. Multiculturalism in Ukraine is possible, but a
complete restoration of the territorial integrity is needed. Moreover, Russia
ought to see Ukraine as an independent subject and actor, not merely an object
of the Kremlin’s policy.
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Summary:
The article reveals the idea that popularity of social networking sites has increased at astonishing levels. There is no arguing the usefulness of sites such
as Facebook, Twitter and LinkedIn. They can be used for professional networking and job searches, as a means to increase sales revenue, as a tool to keep
the public informed of safety and other issues or as a way to reconnect with
friends from way-back-when. Social networking has changed the way we interact with friends and associates. While social networks, like Facebook, Twitter,
YouTube, FourSquare, and Google+, play a significant role in our lives, they
are also a high risk for security threats. With hundreds of millions of users
online, these tools not only attract friends and family wanting to stay in touch,
but they also attract people wanting to know about you for the wrong reasons.
Be aware of the security threats currently out there to help you stay safe online.
In Europe, concerns about privacy linked to security are particularly acute, as
evidenced by proposals for a new cyber security directive that link privacy and
security. The proposals aim to impose EU-wide reporting requirements on
companies that run large databases, including social networking firms. Although the final wording of the directive remains to be seen, the proposals are a
good indication of just how seriously European authorities view data security
breaches.
Keywords:
social media, social networks, communication security, security risks, security
systems
Social media is an unprecedented phenomenon that has opened new worlds
of opportunity for organizations around the globe. While the potential and rewards are seemingly limitless, so are the challenges and risks. Savvy organizations are making it a priority to re-think outdated “Internet” policies to include
social media, bringing significant changes to their security posture. Today the
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lines between an individual’s work persona and private persona are increasingly
blurred. Forums, blogs, and popular social networks like Facebook, LinkedIn
and Twitter are just the tip of the social media iceberg. The ubiquitous nature of
smartphones and other mobile devices has made the “anywhere, anytime” Internet a reality, and sensitive company information is no longer confined to the
limits of the corporate perimeter.
Social platforms are thriving, but so are schemes to use them for crime and
ill will. Risks such as data leakage pose the biggest threat to most organizations. Social media “squatting” and sophisticated social engineering schemes
are changing the landscape for security professionals, with consequences ranging from brand reputation damage and lost productivity to potential physical
harm to employees and executives. There are proactive steps every organization
can take to strengthen their security posture and minimize potential damage.
Addressing these challenges effectively begins with a solid understanding of
both the authorized and unauthorized social media users.
With social media now a part of daily life for millions of people around the
world, the Internet is a far different place from the online world of even a few
years ago. Gone are the days of static content on a website that changed slowly.
Today, social media has turned the Internet into a thriving, “always on” environment of constant activity, near real-time postings, chats, tweets, and millions
of video uploads to YouTube, Vine, and other popular platforms every minute.
The way people engage with the Internet has drastically changed as well.
Social media has opened a world of constant “anywhere, anytime” access
thanks to the abundance and popularity of smartphone devices such as the iPhone, BlackBerry, and Android. In fact, statistics from Pew Internet Project’s
research for mobile technology show that as of January 2014, 90% of American
adults owned a cell phone and, 42% of American adults own a tablet computer1.
There are more connected mobile devices on earth than the number of
people. No other technology has impacted us like the mobile phone. It’s the
fastest growing man-made phenomenon ever – from zero to 7.2 billion in three
decades, said Kevin Kimberlin, Chairman of Spencer Trask & Co.2 The majority of digital media is consumed with mobile applications, surpassing even
desktop usage.3 In terms of social media, personal use of social networking
applications accounted for an estimated 46% of all smartphone activity and
19% of all tablet traffic.
Social media platforms such as Twitter, Facebook and LinkedIn increasingly are being used by enterprises to engage with customers, build their brands
and communicate information to the rest of the world.
But social media for enterprises isn't all about "liking," "friending," "upvoting" or "digging." For organizations, there are real risks to using social me1

D. M. B o yd , N. B. Ell i so n, Social network sites: Definition, history, and scholarship,
“Journal of Computer Mediated Communication”, 2007, 13(1), pp. 210-230.
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dia, ranging from damaging the brand to exposing proprietary information to
inviting lawsuits.
According to the Cisco 2013 Annual Security Report, the highest concentration of online security threats is on mass audience sites, including social media. The report revealed that online advertisements are 182 times more likely to
deliver malicious content than pornography sites, for example.
The ability of individuals to share information with an audience of millions
is at the heart of the particular challenge that social media presents to businesses. In addition to giving anyone the power to disseminate commercially sensitive information, social media also gives the same power to spread false information, which can be just as damaging.
The report’s authors draw the analogy of shouting “Fire” in a crowded cinema. Within minutes, people can be trampled to death before a correction can
be made to the message.
In addition to giving anyone the power to disseminate commercially sensitive information, social media also gives the same power to spread false information.There have been several incidents over the past year where false information transmitted on the internet has had serious consequences, according to
the report.
We now know that undesirable things happen in cyberspace. I he list that
follows is not exhaustive as human ingenuity keeps developing new ways to
exploit insecurity:
 Financial loss: in 1995 a British bank with a long history went out of
business, then in 2008 a French bank lost over 6 billion Euro. In 2011 a
Swiss bank operating in London lost 2 billion dollars. In the three cases
through insider misuse or abuse. These were not unique situations.
 Denial of Service attacks – these overload a system, usually a website
or an electronic mail service so that it cannot function. Such attacks are
easy enough to carry out and are usually successful. Sabotage of networks or computer systems to interfere with their operation. Usage of
malicious software to take control of a computer or computer system
for any of many possible reasons2.
 Theft of Intellectual Property – including industrial espionage. Theft of
Personally Identifiable Information – a breach of privacy leading to impersonation. Corruption or destruction of corporate data or software –
frequently using malicious software. Are the growing concerns about
the threat of cyber attacks on critical infrastructures such as utilities
(power, water, communications, transport, hospitals, etc.) as well as on
law enforcement and emergency services. Politicians around the world
have also accepted that there is a threat that entities playing a critical
2

2013 Cisco Annual Security Report,
<https://www.cisco.com/web/offer/gist_ty2_asset/Cisco_2013_ASR.pdf> (10.12.2016).
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role in national security, such military facilities and operations in the
field, may the target of a cyber attack.
A favorite of smooth-talking scammers everywhere, social engineering has
been around since before computer networks. Social media has taken this threat
to a new level for two reasons:
1. people are more willing than ever to share personal information about
themselves online via Facebook, Twitter, Foursquare and Myspace;
2. social media platforms encourage a dangerous level of assumed trust.
From there it's a short step to telling your new friend about your company's secret project. Which your new friend really might be able to
help with if you would only give him a password to gain access to a
protected file on your corporate network. Just this once.
Before digital social networking, social-engineering culprits were called
confidence or “con” men. They typically committed fraud through human interactions, a technique that was limited by the number of people they could
reach. Today’s social engineers have gone digital. Phishing is an effective vector of attack, particularly when used in conjunction with social media, enables
criminals to reach thousands of potential fraud victims. Targets of phishing
attacks may unwittingly divulge usernames and passwords, credit card numbers, and other information that can be used for fraudulent purposes. In the
workplace, phishing can lead to leakage of sensitive or regulated data, infect the
network with malware, and provide ingress for advanced persistent threat, a
tenacious criminal attempt to access information on an organization’s computer
systems.
As the use of social media rises, so do phishing expeditions: The AntiPhishing Work Group reports that phishing attacks increased 58 percent during
the first half of 2011 compared with the same period the year before. Adding to
security concerns, phishing has become simplified and increasingly pervasive
as traditional applications have been recast as mobile social media apps. Today,
it is alarmingly commonplace for hackers to unleash malicious code on social
media apps for smart phones. It is also very effective: Ponemon found that almost one in three (29%) security breaches result from malware borne by social
media. Phishing, and the more targeted spear phishing, are also employed for
sophisticated cyber crimes like APT.
Recent APT attacks have employed phishing email messages that infect
computers after users open a file or click a bogus link. Often, social media sites
provide the employee information that enables intruders to craft an effective
spear phishing email. This tactic, for instance, is believed to have been employed by the perpetrators of “Operation Aurora,” a coordinated cyber attack
against Google and at least 30 other companies that was used to steal corporate
intellectual property and gain access to user accounts. Another danger, particularly for Twitter users, is the use of abbreviated URLs. URL shortening services
from sites such as Bit.ly and is.gd obscure the destination of the link from the
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user, creating a particularly effective tool for cyber criminals. Indeed, Symantec
reported that, during one three-month period, 65 percent of malicious URLs
found on social networks were hiding behind shortened URLs3.
A recent scam on Facebook, for instance, employed a shortened URL to
lure users to a site to receive an iPad 2 for review. Not only did victims voluntarily surrender account information and personal data, they also infected their
computers with malware. Another way to uncover user account information is
the use of data-mining scripts that “scrape” information from social networking
sites. Many people use the same log-in information for multiple social media
accounts, and this information is tempting and potentially profitable to criminals. In late 2010, for instance, hackers compromised the servers of Gawker
Media, a highprofile blog network, and obtained 1.4 million user passwords
and other confidential information. The user information was posted on a public
torrent, and within a matter of days spammers used the e-mail addresses and
passwords lifted from Gawker’s servers to take control of Twitter accounts. Not
all information leaks result from the efforts of criminals, however. Employees
themselves may voluntarily disclose critical business information and intellectual property. As we have seen, many users post to social media sites from
work, and they can inadvertently disclose sensitive business information such
as confidential details about a software project or a new product under development. Use of location-based social networking apps also can unintentionally
provide information that can be exploited by competitors. For instance, an employee who broadcasts his or her whereabouts by “checking in” to locations
using Foursquare might compromise an acquisition if the employee repeatedly
checks into the target company’s location during negotiations In addition to
personal and business information, data leakage also can violate confidentiality
mandates. For instance, we have seen numerous cases in which a healthcare
employee posted information about a patient’s medical records on social media,
a clear violation of the Health Insurance Portability and Accountability Act.
The practice may be more common than you think: A study by Websense found
that 20 percent of IT managers reported they had seen confidential information
posted on social networking sites4.
Social networking has changed the way we interact with friends and associates. While social networks, like Facebook, Twitter, YouTube, FourSquare,
and Google+, play a significant role in our lives, they are also a high risk for
security threats.With hundreds of millions of users online, these tools not only
attract friends and family wanting to stay in touch, but they also attract people
3

G. P alli s, D. Ze i nal ip o ur -Yaz ti , M. D. Di k ai a ko s , Online Social Networks: Status
and Trends. New Directions in Web Data Management 1, “Studies in Computational Intelligence”, Volume 331, 2011, pp. 213-234.
4
J. W eizenb a u m , ELIZA – a Computer Program for the Study of Natural Language
Communication Between Man and Machine, “Communications of the ACM”, 1966, Vol. 9,
No. 1, pp. 36-45.
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wanting to know about you for the wrong reasons. Be aware of the top five
security threats currently out there to help you stay safe online.
Having Your Identity Stolen. Identity thieves gather personal information
from social media sites. Even if you have your account on the highest security
settings, there are still ways for an identity thief to get your information. Most
social network sites have information that is required, such as email address or
birthday. It’s common for an identity thief to hack an email account by using
social information. For example, a common technique to get personal information is by clicking on “forgot password” and trying to recover the information through email. Once the thief has access to your email account, they
then have access to all information on your social networking sites.
So what can you do to protect yourself? You don’t have to delete all your
social profiles or hide from the real world; just take these precautions.
Have a strong password. The stronger your password, the harder it is to
guess. Use special characters like symbols and capital letters when creating
your password. Also, don’t use “common” passwords, like your birthday or
your child’s name.
Be careful with your status updates. Often, we innocently post status updates that would give an identity thief information they need to steal our identity. For example, you may post Happy birthday to my mother! and then tag her
in the post. Likely, your mother’s maiden name will be associated with that tag
now. A popular security question is What is your mother’s maiden name? and
if you share that online, you run the risks of identity thieves getting the answer
to this commonly used question.
Don’t reveal your location. You can use a fake location or make one up
from another city and state. You may even be able to leave this information
blank. Be cautious and never use a city and state where you live.
Getting Your Computer Or Social Profile Hacked. Hackers love social
networking, going right to the source to interject malicious code. The codes
hackers use can steal your identity, inject viruses to your computer, and obstruct bank account information, to name a few. Shortened URLs, such as those
created on bit.ly, are especially susceptible to hackers. Shortened URLs can
trick users into visiting harmful sites where personal information can be compromised because the full URL is not seen. The best advice is to never click on
a link until you are sure of the source. To tell if a link is safe, you can: Hover
over the link. If you hover over a link without clicking, you’ll see the full URL
in the lower corner of your browser. If this is a website you recognize, go ahead
and click.
Try a link scanner. A link scanner is a website that lets you enter the URL
of a link you suspect might be suspicious to check for safety. Try URLVoid or
MyWOT as possible options.

S t r o n a | 387
Check shortened links. A shortened link is popular on sites like Twitter
where character length matters. Some shortened link sites include bit.ly, Ow.ly,
and TinyURL. Use a service like Sucuri to determine if the real link is secure5.
Inadvertently Letting Stalkers Find You. When you use social networking
sites, you are posting personal information. Once information is posted online,
it’s no longer private and can fall into the wrong hands. The more you post, the
more vulnerable you become to those who may wish to harm you. Even with
the highest security settings, friends, associates, and even the brands you “like”
on your networking sites, can inadvertently leak information about you. The
websites you subscribe to, the apps you download, and the games you play on
social networking sites all contain personal information about you. Every time
you browse a website, companies can put invisible markers on your computer
called cookies. In theory, no two cookies are alike. When you are online, these
cookies track your activity as you move from site to site.
To keep sites from tracking your activity, click on the “Do Not Track” feature. Most websites have an option for you to opt out of tracking. You can also
clear the cache and cookies on your browser regularly to help prevent any problems.
Letting Burglars Know Your Whereabouts. Telling the online world where
you’re going and when you aren’t at home is inviting burglars to your
house.Did you know that a run-of-the-mill burglar can break into your home in
less than 60 seconds and spend less than 10 minutes stealing your possessions?
By telling the world you are on vacation in Europe, you’re letting potential
thieves know where you are, how long you’ll be gone, and where you live.
Burglars are fond of constant updates, especially about your travel plans. You
wouldn’t stand up in the middle of a crowd and announce you’re going on vacation for a week, would you? Of course not, but that’s what you do when you
post your vacation pictures and plans online.
When you go on vacation: Avoid posting specific travel plans. Never post
when, where, or how long you’ll be gone. Wait until you are home to post pictures to a vacation album. Use highest privacy control. Only let certain groups,
like a family group, view your photos. Be selective with the status updates. You
can use an audience-selector dropdown menu on Facebook to choose certain
groups to see your status updates.
Stay offline. You’re on vacation, after all. Relax and forget about the
online world for a few days.
Becoming overconfident. One of the biggest threats to online security is
overconfidence. Whether at home or at work, many users believe as long as
they have a firewall and an antivirus installed, there is no threat to security.
Many people also believe that they don’t have anything worth hacking so
there’s no need to worry about security. With today’s technology, we are more
5

A. N. Ayo fe , B. I r wi n, Cyber security: challenges and the way forward, “Computer
Sciences and Telecommunications”, 2010, No. 6, pp. 56-69.

388 | S t r o n a
connected to each other than ever before. When you neglect security, you not
only put yourself at risk, but others are at risk as well6.
To keep yourself and your information safe, pay careful attention to your
online activity. Avoid posting information including: travel plans, bank account
information, your full address and birthdate, your children’s’ names, school,
and birthdates, location information, such as the name of your work place, your
daily schedule.
You can still use social networks for all they were meant to accomplish,
but you need to take extra precautions to make sure your personal information
doesn’t get in the wrong hands. Know what threats you are most vulnerable to
and take steps to protect yourself and your networks.
Computer security with regard to system security and network security has
been broadly studied. With the development of multimedia processing and applications, multiple types of media security have been broadly taken into consideration. The type of media includes audio, video, image, text, web pages and
graphics.
From a hardware perspective, in order to protect the copyright of Intelligent Property (IP), special fonts were written into the ROM on microchips so
that fraudulent chips could be identified. If these marks are removed, the fragile
microchip will no long function. This technique has been employed even today,
the microchip protections are still regarded as one of the best ways to protect
information pertaining to that chip. Another typical software protection is a
“serial number”, which attempts to block illicit copying, along with online Internet registration of that software.
Visually, logos have been adopted as a type of visible watermark, used
frequently within the television industry. These marks are used to denote content ownership.
Nowadays, secure protection approaches have been embedded into the
commercial products such as computer games, digital music, digital video, engineer’s drawings and many other forms of digital media and documents. Duo
to the rapid expansion of the amount of digital content available, illegal usage
of these products can have many detrimental effects. It cannot be denied that
media security will play a vital role in the impact multimedia products will
have over a long period of time.
Alt hough the research in the area of media security has made great progress in the past ten years, there are still many problems with existing products
and additionally, during that time, many more problems, previously not considered have presented themselves. The robustness and capabilities of the existing
security models have not been sufficiently investigated or updated to handle
these new problems.
6

D. L. Sp e er , Redefining borders: the challenges of cybercrime, “Crime, Law and Social
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the regulation of online conduct in virtual communities on the Internet, Lanham 2012.

S t r o n a | 389
BIBLIOGRAPHY:
Books and articles:
 Ayofe A. N., Irwin B., Cyber security: challenges and the way forward,
“Computer Sciences and Telecommunications”, 2010, No. 6
 Boyd D. M., Ellison N. B., Social network sites: Definition, history, and
scholarship, “Journal of Computer Mediated Communication”, 2007,
13(1)
 Pallis G., Zeinalipour-Yazti D., Dikaiakos M. D., Online Social Networks: Status and Trends. New Directions in Web Data Management 1,
“Studies in Computational Intelligence”, Volume 331, 2011
 Speer D. L., Redefining borders: the challenges of cybercrime, “Crime,
Law and Social Change”, 2011, Т. 34, No. 3
 Sternberg J. L., Misbehavior in cyber places: the regulation of online
conduct in virtual communities on the Internet, Lanham 2012
 Weizenbaum J., ELIZA – a Computer Program for the Study of Natural
Language Communication Between Man and Machine, “Communications of the ACM”, 1966, Vol. 9, No. 1
Internet sources:
 2013 Cisco Annual Security Report,
<https://www.cisco.com/web/offer/gist_ty2_asset/Cisco_2013_ASR.pd
f> (10.12.2016)

390 | S t r o n a

S t r o n a | 391
„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”
2016, nr 2(7)
Mykola Kuzhelnyi
Ukraine
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INFORMATIONAL AGGRESSION IN EUROPE
Summary:
In today's ‘hybrid war’, which the Russian Federation wages against Ukraine,
informational aggression is one of its leading components. It is necessary to
explain the role and importance of information policy in this ‘hybrid war’ in its
European space. The aim of this article is to define the conceptual components
of the Russian information policy in its relation to ‘Ukrainian question’ in Europe and suggest adequate asymmetric strategy. We think that the existing
problem of the disparity between potentials of transnational media of Ukraine
and Russia could be solved through the use of European information channels,
providing a high-quality and compatible information content. In addition, attention should be paid to the creation of a real picture turned into subjects for
information media, and will itself change the information picture of reality. The
ultimate goal is to break the ‘Karaganov doctrine’, which is in the basis of the
Russian foreign policy strategy within the ‘Ukrainian question’.
Keywords:
informational aggression, foreign information policy, hybrid warfare, Ukraine,
Europe
Introduction
The current configuration of the hybrid war that the Russian Federation
wages against Ukraine is such, that the victory of Russia is possible only if it
reaches the state of political isolation of Ukraine in the international arena. Like
Germany was unable to withstand a war on two fronts in the World War II, the
Russian Federation cannot withstand the prolonged stress of economic confrontation with the West. The reasons are the same – disparity in terms of military
and economic potential of the aggressor-sate with the countries of the global
coalition. Inspired by the “Weimar syndrome” revanchism “brilliant victories”
of Chancellor Adolf Hitler and President Putin in pre-war years were observed
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over countries of Eastern Europe that were weaker in military terms. The real
secret of the “victory” of Adolf Hitler in Austria and Czechoslovakia, and
Putin’s in Georgia lay in complicated foreign policy manoeuvres due to which
they managed to avoid entering into direct confrontation with major powers for
some period of time. The sense of the “big game” was not in the ability of
Wehrmacht to break the military resistance of Poland, but in the success of
Nazi Germany in changing the balance of political powers on the European
continent without going into direct confrontation with the Franco-British alliance. Similarly, the sense of Putin’s struggle is not about whether they would
manage to occupy the Crimea and Donbas in 2014, but about whether he can
gain recognition of the steps by the US and leading EU countries without direct
conflict with them.
It should be noted that both revanchist regimes – the German one till September 1st, 1939, and the modern Russian resorted to a complex political tactics
aimed at achieving this objective. Thus, among the assets of German diplomacy
was the creation of the Steel Pact, as well as the agreement on the division of
the spheres of influence with the Stalinist Soviet Union along with support of
numerous pro-fascist groups in the USA and Europe. Together with subtle arguments in support of the annexation of Czechoslovakia completely accepted
by the British Prime Minister N. Chamberlain, and expressed in his famous
quotation about the irrationality of war in a faraway country between people of
whom we know nothing1. Russian diplomacy also currently uses a wide range of
means. It can be said that Russia's political circles, understand the importance
of not crossing the borders of open conflict even better than their predecessorsrevanchists. The so-called “Gerasimov doctrine”2 or the doctrine of a “hybrid
conflict” is aimed exactly at this: to use the military superiority over a weak
opponent without provoking an open clash with the military power of Western
countries.
The task of Russian foreign policy at this stage is to destroy the unity of
Western nations in their opposition to Russia’s attempts to change the system
of political balance in the east of the European continent. It can be supposed
that Ukraine's political isolation and discreditation of the US pro-Ukrainian
policy are seen by the Kremlin as the best way out of the impasse of its own
revanchist course. This achievement can be possible by means of pressure on
the EU political elites and change of the public opinion directions in most EU
countries.
Traditional grading divides tools of foreign policy into four groups: diplo1

Vide: D. Fab er , Munich 1938: appeasement and World War II, London-New York 2008.
В. Гер асим о в , Ценность науки в предвидении, „ВПК: Военно-промышленный
курьер: (Общероссийская еженедельная газета)” ‒ 27.02.2013,
<http://vpk-news.ru/articles/14632> (10.12.2016);
В. П. Го р б ул і н, "Гібридна війна" як ключовий інструмент російської геостратегії
реваншу, „Стратегічні пріоритети”, 2014, No. 4 (33), pp. 5-12.
2
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matic, economic, symbolic and military3. Directed complex usage of these tools
in the framework of a strategy of foreign policy opposition is understood as
“political warfare”. The feature of the foreign policy is the increase in value of
non-classical instruments of influence, which are mainly referred to as “symbolic” group of means. The situation of complete or partial informational dominance will allow the Russians to impose on the European countries their own
vision of the “Ukrainian issue” that will have a double effect: creating the public opinion necessary for Russia and providing its political allies with convincing arguments.
Analysis of recent research and publications
Analyzing the theoretical background of the problem we have to pay attention to three groups of sources. The first of them is represented by numerous
works that analyze Soviet propaganda in the context of the strategy and tactics
of Soviet “political war” against the West. For example, this includes the works
by F. C. Barghoorn4, L. B. Kirkpatrick5, H. D. Lasswell6, D.Chotikul7. Focusing
on these works, we are grounded on the assumption that there exists some possible unity of the Soviet and the post-Soviet approaches used by the contemporary Russian expert community, intelligence services, and journalists of propaganda media. Soviet actions of political subjugation of Eastern Europe in the
second half of the 1940s, suppression of the Hungarian uprising in 1956, the
regime of “normalization” of Czechoslovakia in 1970 become a subject of an
in-depth research as a case study close to modern Russian imperialist policy8.
The second group includes the research of modern foreign experts analyzing
the foreign policy of the Russian Federation, including its information component. In particular, that includes the works by T. Kuzio 9, T. Thomas10, Е.
3

G. A. Al mo nd , Public Opinion and National Security Policy, “The Public Opinion
Quarterly”, 1956, Vol. 20, No. 2, pp. 371-378.
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F. C. B ar g ho o r n, The Soviet cultural offensive; the role of cultural diplomacy in Soviet
foreign policy, Princeton 1960.
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L. B. Kirkp atr ic k , Soviet political warfare techniques espionage and propaganda in the
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A.Wilson11, J. Ćwiek-Karpowicz12, A. Unwala and S. А. Ghori13, H. A. Conley,
T. P. Gerber14, S. Blank15 and others. The events in Estonia in 2007 and Georgia in 2008, after all, the beginning of a hybrid war against Ukraine triggered
research of Russian information expansion. The third group is represented by
works of Ukrainian political scientists. In particular, these are research works
by V. Horbulin that analyze the nature of “hybrid” conflict as Russian policy
and technology of foreign aggression16; research on Russian technology of manipulative propaganda17; analysis of the Russian system of media influence18;
establishment of the strategy of state information policy of Ukrainian representation in the world19.
The aim of the article
The aim of this article is to analyze the informational component of the
foreign policy of the Russian Federation in the European space in connection to
its hybrid aggression against Ukraine and to determine the means of combating
this course on the part of Ukraine.
Presenting main body of material
Currently it is admitted that Russia’s informational aggression is based on
the doctrine of “hybrid warfare”. The difference between a “hybrid war” and
the military conflict in its usual sense is in a key task in the “hybrid” strategy. It
was formulated by the Chief of the General Staff of the Armed Forces of the
Russian Federation V. Gerasimov and lies in holding the situation of military
confrontation in the “sub threshold” range. The “threshold” means the limit at
11

A. W i lso n, Ukraine crisis: what it means for the West, New Haven 2014.
J. Ć wi e k -K ar p o wi cz , Limits to Russian Soft Power in the Post-Soviet Area, “DGAP
analyse” 2012, No. 8.
13
A. U n wa la , S. G ho r i , Brandishing the Cybered Bear: Information War and the RussiaUkraine Conflict, “Military Cyber Affairs” 2015, Vol. 1, pp 1-11.
14
H. A. Co nle y, L. Mo o r e , T. P. Ger b er , Russian Soft Power in the 21st Century: An
Examination of Russian Compatriot Policy in Estonia, Washington 2011.
15
S. B la n k, Russian Information Warfare as Domestic Counterinsurgency, “American
Foreign Policy Interests” 2013, Vol. 35, No. 1, pp. 31-44.
16
V. Ho rb u li n, The „Hybrid warfare” ontology, „Стратегічні пріоритети” 2016, No. 1
(38), pp. 4-13; В. П. Горбулін, op. cit., pp. 5-12.
17
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which the military nature of the conflict and Russia’s participation in it as an
aggressor country will be apparent to the world public opinion. Thus, the “hybrid” conflict by its meaning is, nonetheless, a war. This distinguishes it from
“political war” a strategic course, which is implemented for a long time, and in
which military means are not the main tool. The logics of a “threshold” points
to the fact that the “hybrid conflict” suggests two objects of force implementation by an aggressor country: direct (now Ukraine) where combination of military, informational and psychological operations, economic pressure is to lead
to overall demoralization of the society and to the loss of the will to resist; and
potential - countries that may join the conflict on the side of the victims of aggression. As for the second object aggression is mainly informational, and the
leading direction of its actions is public opinion, expert groups and political
elites. Informational and psychological operations are to prevent definite identification of the aggressor country in the public eye and to prevent the formation
of the direction of public opinion that will determine moral readiness to support
national governments in their decisions to assist the victim of aggression. Another object of “hybrid conflict” for the Russian Federation is now the USA and
the EU nations.
Applied in practice the considerations given above lead to the following
hierarchy of tactical objectives of information policy of the Russian Federation
in the European direction:
 concealing Russia’s direct involvement in the conflict in the east of
Ukraine;
 creating a media image of the internal “civil conflict inside Ukraine”;
 creating a negative media image of Ukraine;
 separating Crimean issue from the issue of the settlement of the conflict
in the Donetsk region.
Operational level of the goals of the information policy includes the following:
 moral and political isolation of Ukraine;
 destabilization of Euro-Atlantic moral and political unity and isolation
of the USA as a country that provides the most consistent support of
Ukraine;
 reverse demoralization of Ukrainian society (through demonstration of
unfavourable attitude of European nations).
Analysis of the strategic level of Russian informational struggle in “hybrid
conflict” indicates that it is based on the fundamental direction of Russian foreign policy in the “Ukrainian issue” which was articulated at least in the early
1990s by Russian political scientist and expert D. Karaganov. “Karaganov doctrine” provides image, informational and political isolation of Ukraine, connecting it to the community of post-Soviet countries and its inclusion into the
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“sphere of influence” of Russia20.
What specification does this “hybrid” information policy get in its practical
implementation? As a rule, attention is drawn by technological means used by
Russian diplomats and propagandists. For example, systematic use of disinformation and attempt to use manipulation technologies. We consider it appropriate to focus on a common logical model of information presentation. We assume that human thinking is logical and more often manipulative techniques
are only of secondary importance, with the task to “back up” some argumentative blogs by some semblance of authenticity, the general scheme of which
nonetheless must be logical and not contradictory. Or have the appearance of
such. Moreover, the most often the debate is not about the facts as such, but
around their interpretations and assessments.
Thus, in a specific sense, informational aggression of Russia is manifested
in the formation of logical informational models, which advocates of the Russian Federation inspire or support and disseminate among European mass media and communications (MM&C) (Group A - the image of Ukraine as a party
to the conflict, Group B - the image of Ukraine as a part of the former Soviet
Union; group C - Ukraine in the context of European home policy).
A-1. The media image of the “civil war in Ukraine” is a leading principle
for Russian propaganda. It also provides major efforts and ultimate goals of
Russian diplomacy in “hybrid conflict” – “reformatting” of Ukraine by introduction to its political system puppet “autonomies” as a constituent of state
building.
A-2. The propaganda image of a “civil war” usually requires a definition of
the “evil” side of the conflict. Thus, the Russian propaganda builds up a storyline of “war crimes”, where the Armed Forces of Ukraine become the side to be
accused, and Ukraine is to be entirely blamed for the sufferings of civilians.
A-3. Russian propagandists contribute to shaping the image of Ukrainians
as “Nazi collaborators”, people who should bear collective responsibility for
the crimes committed during the WWII and for participating in the Holocaust.
Creating media image of “Nazi Ukraine” has become widespread and clearly
diverts considerable efforts of Russian propaganda.
A-4. Russia tries to provide informational support to those forces in the
East of Europe which realize historical and cultural conflicts of the past. This
includes Ukrainian-Polish discrepancies, anticipated by Russia conflicts between Ukraine and Romania, Ukraine and Hungary and well as the conflict
around “Rusyn” identity.
B-1. Support of the image of Ukraine as a “failed state”. Following this
line the emphasis can be given to the problems of corruption in Ukraine, crime,
lack of capability of government and society. The image of suppression of minorities (sexual, regional, linguistic, national, etc.) by the corrupt authoritarian
government rises numerous allusions on international experience and automati20

T. Kuz io , Ukraine-Crimea-Russia: triangle of conflict, Stuttgart 2007.
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cally places Ukraine in the public opinion of European citizens to the group of
“third world” countries, whose difficulties are caused by internal systemic
problems, and not by external aggression.
B-2. Attempts to present Ukraine as an integral part of the post-Soviet
world, preferably, a regional group of Russian ethnicity, by the force of geopolitical circumstances separated once from the main territory of Russia.
C-1. Introduction of Ukrainian issue in the overall context euro-sceptical
views in the EU countries. Here Russia is grounded on the ideology and concept of many EU political forces that oppose deepening the European integration process, further enlargement or even speak for exit of their countries from
this integrational unit. Abuse of the topic of migrant crisis, the use of the referendum on the European Association Agreement became fertile ground for the
spread of such concepts of informational confrontation. Russian means of informational influence, such as satellite channel RT actively promoted in the
Netherlands the political circles, who tried to turn the referendum on the ratification of the European Association Agreement between Ukraine and the EU
into a referendum on EU enlargement and on the deepening of European integration. They succeeded in this scenario.
C-2. In the framework of this scenario, Russia tries to position itself as a
defender of right, “traditional” values. Ukraine is assigned with the role of the
next “project” of multiculturalists and leftist liberals.
C-3. Proof of the economic benefits that European countries lose because
of the sanctions regime, introduced in response to Russia's aggression in
Ukraine makes a separate semantic unit of Russian propaganda in Europe. Undermining the sanctions regime needs to provide information support to those
forces within the EU that share this goal.
C-4. Close to this is the task of informational support of the actions to legitimize Russia's annexation of the Crimean peninsula. Russian propagandists
build arguments on some controversial provisions: the right of “Crimean people” to self-determination, on the basis of Kosovo precedent, the “historic”
right of the Russian Federation to the territory with close ethnic and cultural
population (i.e., in fact, on artificial post-Soviet borders).
C-5. Russia 's information mouthpieces voice arguments of Russian diplomacy, trying to justify the right of the state to a definite “sphere of influence”,
where Ukraine should be included, and to comply with which any alleged violations by the Western countries of their commitments in the process of NATO
expanding exist.
Informational campaign of Russia on “Ukrainian issue” is related to the
broader project of Russian foreign policy ideological repositioning of the country and interference in the internal political processes of the EU as, in fact, it
existed during the Cold War. This is especially dangerous in the countries,
which under certain circumstances have become a “weak link” of the counteraggression front; because of economic weakness as the countries in the south of
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the continent, or by the relevance of euro-sceptical opinions, such as the Netherlands. Russia is trying to influence the process of setting the agenda and shaping public opinion in European countries. This time, the aggressive foreign
policy of the Russian Federation is explicitly (deliberately) blocked with rightist political forces and positions its state as a bastion of “traditional values”. In
the Cold War time foreign policy of the Soviet Union was blocked with leftist
groups and positioned the Union as a “peace camp” and the champion of social
values.
Today's “right” positioning of Russia in principle does not include the use
of elements of “tough” image and related stereotypes of public consciousness.
On the other hand, the informational component of this policy grows. During
the Cold War, the USSR relied on the information capacity of its political satellites, currently, Russian diplomacy is trying to use actively the available modern technologies “direct” information channels, especially television channel
RT, practiced at home technology of the “imitation of public opinion” in communication in electronic networks etc. These actions are quite professional
when, for example, are used by RT as a media platform for internal opposition
in European countries, introduction of “Ukrainian issue” in the context of current European policies (migration crisis) relying on Russian-speaking Diaspora
and others.
What promising countermeasures can the Ukrainian diplomacy use to neutralize the informational aggression of the Russian Federation?
Definitely, the units of reasoning used by the Russian propaganda often
contradict to the facts, they are internally logically contradictory and in conflict
with one another, making them open to criticism. One of the examples is the
position of the Russian side about the incident with shooting down a Malaysian
airliner on July 17th, 2014. We believe that the current problem of disparity
between its potential transnational media in Ukraine and Russia could be solved
through the use of European informational channels, adhering to high ethical
standards of journalism and (or) sharing the position of Ukraine. The establishment of compatible quality and convincing informative content, related to
the European internal political agenda and discourse, is absolutely necessary.
Moreover we should pay attention at the need to create the actual picture which,
being converted into information precedent for MM&C changes the information picture of the reality itself. That is, we can talk about trends of creation
of logical conceptual blocks of information that can destroy the information
strategy of aggression that is imposed by Russia. In particular, the counteraction to “Karaganov doctrine” as in its basis.
The fundamental importance of the separation from the former Soviet Union. Among these units, we consider critically significant ones that outline
Ukraine amongst “post-Soviet unity” CIS nations. Reaching individualized
perception of Ukrainian as a distinct national with its ethnic identity and mass
consciousness of Europeans is essential. Ukrainian identification with the
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community of nations in Central and Eastern Europe, rather than one of the
Eastern Europe, Eurasia, the post-Soviet is necessary.
Another promising direction of the informational counteraction as we see it
is an image repositioning of Ukraine under the slogan: Ukraine is not a problem but a solution. This trend implies a rejection of the exploitation of the image of the recipient country, in the broadest sense. Without rejecting assistance
in overcoming the consequences of Russian aggression and the implementation
of radical social and economic reforms, Ukraine should abandon the exploitation of the stereotypes of the 1990s as the the EU membership aspiring country.
With the increasing euro scepticism that image is currently counterproductive
and associated with a number of negative stereotypes in public mind. Instead,
positioning Ukraine as a country of opportunities, cooperation with which the
EU opens the range of positive opportunities can carry informational and favourable political consequences. This positioning will facilitate the position of
political forces friendly towards Ukraine as well as EU ruling circles in Brussels.
Ukraine is a country of freedom. In our view, emphasizing Ukraine as a
free country may contribute to the positive repositioning of the image of
Ukraine. Unfortunately, this view which is not inconsistent with the facts and
confirmed by experience, does not enjoy proper coverage and informational
accent. Unlike other countries with which Russian propagandists are trying to
associate Ukraine, Ukraine maintained a democratic system, existence of opposition and freedom of speech and conscience – the leading institutions of free
society. It must be underlined, as the fact that it is in Ukraine where a European
resident can feel in cultural individually, but mentally and institutionally familiar environment that contrasts sharply with Russia.
Regionalization of information space. After all, we believe regionalization
of informational policy to be the necessary information emphasis. Moderate
integration of regional information space of Ukraine into the regional and Centre and East European one is potential. This policy, in particular, creates conditions, in the long term, for registration of regional relations of strategic partnership with mutual obligations. Currently, Ukraine has no such relationship with
any country.
Conclusions and recommendations for further research
Thus, opposition to information aggression from the side of Russia needs
of asymmetric responses that would take into account differences in their media
potential of Ukraine and Russia. Reliance on information infrastructure of most
European countries through the establishment of adequate quality parameters
for the logical and accented content, based on an adequate information picture
of the events responds to the needs of such asymmetric information policy. The
leading areas of logically accentuated Information Policy of Ukraine to counter
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Russian aggression is seen by us as the image breakaway from the post-Soviet
Ukraine, branding it as a country of freedom and country opportunities, implementing regional integration of MM&C.
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INFORMACYJNĄ. PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ TEORETYCZNYCH.
(PATHOLOGY OF INFORMATION AND THE INFORMATION
WARFARE. PRESENTATION OF THEORETICAL ASSUMPTIONS)
Streszczenie:
Celem artykułu będzie analiza wybranego elementu składowego wojny hybrydowej, czyli oddziaływania informacji w obszarze społeczno-psychologicznym.
Wojna hybrydowa to swoista gra, proces rozgrywający się w pewnej rzeczywistości (obszarze), a uczestnicy (aktorzy) zostają w ową grę wciągnięci i nie
potrafią się w niej odnaleźć1. Gra uwarunkowana jest czasem i miejscem, a jej
zrozumienie jest w pewnym stopniu ograniczone, ponieważ aktor nie potrafi
objąć poznawczo wszystkich jej elementów2. Istotnym pytaniem, jakie nasuwa
się na samym początku, jest pytanie o to, czym właściwie jest patologia informacji? W niniejszym artykule postaram się na nie odpowiedzieć oraz na podstawie schematu przedstawię, jak działa patologia informacji.
Summary:
My goal will be to analyze the selected component of a hybrid war, which is the
impact of information in the socio-psychological field. Hybrid warfare is a kind
of game, a process that takes place in some reality (area), and participants
(actors) are drawn into this game and can not be found in it. The game is
conditioned by time and place, and its understanding is somewhat limited,
because the actor can not encompass cognitively of all its elements. An
important question, which arises at the very beginning, is what exactly is this
pathology of information? In this article I will try to answer it and – on the
basis of the scheme – I will present how the pathology of information works.

1

B. Ro zb ic ki , Gadamer i Wittgenstein: o prawdzie jako grze, „Czasopismo Filozoficzne”
2010, nr. 6, s. 33-49,
http://www.czasopismofilozoficzne.us.edu.pl/pliki/nr_6/czasfilo6_rozbicki.pdf
(21.10.2016).
2
Ibidem.
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Informacje wstępne
Patologia informacji to metafora, a raczej połączenie dwóch odrębnych
terminów: patologia i informacja. Aby zrozumieć wielowymiarowy i wielopoziomowy charakter patologii informacji, w rozważaniach zastosowałam hybrydową metodę badawczą, która dopuszcza mieszanie i łączenie różnych punktów
wyjścia. Należy zatem najpierw opracować zbiór pojęć, idei, przez skoordynowane współdziałanie różnych typów metod badawczych 3. W ten sposób uzyskuje się nową wiedzę,4. Niewątpliwie ma ona charakter interdyscyplinarny,
który jest konsekwencją tworzenia teorii w oparciu o logiczną mieszankę pojęć
zaczerpniętych z nauk psychologicznych, medycznych, matematyczno-technicznych, socjologicznych itp.5
Czym właściwie jest patologia informacji? Wychodząc od koncepcji ekologii informacji, która według A. L. Eryomin jest sumą oceny, jakości, zarządzania, produktów i wartości informacji, jak również ocenę usług i potrzeb informacyjnych. (...) To dyscyplina wiedzy, której zadaniem jest odkrywanie praw rządzących przepływem informacji w biosy temach, włącznie z człowiekiem, społeczeństwem, ich wpływem na zdrowie psychiczne, fizyczne i społeczne ludzi oraz
rozwijanie odpowiednich metodologii mających na celu kształtowanie środowiska informacyjnego6. W obszar zainteresowań ekologii informacji wchodzą takie
zagadnienia, jak: proces informacyjny, jakość informacji, rozwój środowiska
informacyjnego człowieka (antropoinfosfery), kultura informacyjna oraz bariery
informacyjne, zagrożenia, choroby i profilaktyka informacyjna7. Głównym celem
owej koncepcji jest dbałość o środowisko informacyjne, a przede wszystkim jego
ochrona przed zagrożeniami, takimi jak: zła jakość informacji, sztucznie tworzone informacje (toksyczne dla jednostki i społeczeństwa) oraz pluralizm informacyjny8. Jak w ową koncepcje wpasowuje się więc patologia informacji? Samo
3

A. M a gr u k, Hybrydowa metodyka badawcza Foresightu technologicznego, rozprawa
doktorska, Poznań 2012, s. 6.
4
Ibidem.
5
J. B urne wic z , Metodologia Badań ekonomicznych, Konspekt wykładu dla doktorantów
Wydziału ekonomicznego i wydziału zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2007/2008, s.
4-5, <https://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=97> (21.10.2016).
6
W. B ab i k, Infoekologia w tradycyjnej przestrzeni Bibliotecznej, Białystok 2015, s. 72,
<http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/4502> (23.10.2016).
7
Ibidem.
8
Ibidem.
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słowo „patologia” sugeruje, że mamy do czynienia z pewną nieprawidłowością,
zaburzeniem, skażeniem, czyli z informacją patogenną tzn. chorobotwórczą, toksyczną. Patologia informacji to informacja niszcząca, która jest skutecznym narzędziem w walce informacyjnej9. Wywołuje zaburzenia w sferach psychologicznych człowieka: wolitywnej, afektywnej intelektualnej i innych10. Działa w
sferze jednostkowej i społecznej oraz mieszanej. Badania na poziomie podmiotowym obejmują wpływ informacji bezpośrednio na człowieka i jego układ nerwowy (choroby informacyjne). Na poziomie społecznym (kolektywnym) bada
się jej wpływ na całe grupy społeczne. Badanie wpływu patologii informacji na
zbiór społeczny powinno się prowadzić na dwóch poziomach – technologicznym
i społecznym. W ujęciu technologicznym mamy metody, których celem jest analiza technologii w odniesieniu do konkurencji; wizja dotycząca przyszłych technologicznych trendów; identyfikacja, obserwacja oraz analiza nowych technologii; monitoring technologii i wyników dotychczasowych badań; identyfikacja
działań, które należy podjąć w celu rozwoju technologii11. W aspekcie społecznym bada się dynamikę zmian społecznych oraz czynniki, które mają wpływ na
tworzenie się sieci społecznych. Analizuje się potrzeby oraz oczekiwania grup
potencjalnych odbiorców12. Na tym poziomie rozważań należy odnieść się do
innej metaforyki, dzięki której słowa takie jak „choroba”, „zagrożenie” i wreszcie „patologia” nabierają wyrazistości semantycznej. Dlatego rozszerzę zakres
pojęciowy w miejscach, gdzie w opisie i analizie problemów patologii informacji
nawiązywać będziemy do języka medycznego.
Patologia informacji i jej związek z wojną informacyjną
Wojna informacyjna to oddziaływanie na masową świadomość w międzypaństwowej rywalizacji systemów cywilizacyjnych w przestrzeni informacyjnej,
wykorzystujące szczególne sposoby kontroli nad zasobami informacyjnymi,
które mogą być stosowane, jako swoista „broń informacyjna”13. Działania takie
skierowane są na całe społeczeństwo, mają na celu narzucić własny porządek
świata. Działania podejmuje się według ściśle określonych etapów. Pierwszy

9

J. Ko sse c ki , Totalna wojna informacyjna XX wieku a II RP, Kielce 1997, s. 2,
<https://socjocybernetyka.files.wordpress.com/2010/08/totalna-wojna-informacyjna.pdf>,
(10.12.2016).
10
W. B ab ik, op. cit., s. 72.
11
Ibidem, s. 4.
12
Ibidem.
13
J. Darcze ws k a , Anatomia rosyjskiej wojny informacyjne. Operacja krymska – studium
przypadku, Warszawa 2014 „Punkt widzenia”, Nr 42, s. 12,
<https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/anatomia_rosyjskiej_wojny_informacyjnej.pdf
>, (10.12.2016); B. P ac , Wojna informacyjna jako skuteczne narzędzie destabilizacji państw i rządów [raport], 2016, <http://www.defence24.pl/299734,wojna-informacyjna-jakoskuteczne-narzedzie-destabilizacji-panstw-i-rzadow-raport>, (10.12.2016).
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etap polega na utworzeniu ramy14. Ramy to konstrukty umysłowe, które pozwalają na zrozumienie i odpowiednie odczytanie rzeczywistości. Rama to nic innego jak zautomatyzowana hierarchia wartości, którą „infoagresor15” buduje
wedle zasady przydatności. Czyli tworzy „przekonania”, które społeczeństwo
jest w stanie przyjąć, jako swoje.
Perswazja informacyjna pojawia się, kiedy dane państwo pragnie władzy,
wówczas tworzy swoisty system. Machina wojenna rusza od oddziaływania antagonistycznego, które polega na interakcjach pomiędzy państwami, w których
jedno państwo (A) działa niekorzystnie na drugie (B). W tym celu państwo (A)
zaszczepia swoistą ideologię państwu (społeczeństwu) (B)16. Poprzez odpowiednie działania informacyjne i narzucenie nowopowstałych ideologii temperuje się
charakter narodu. Chodzi o to by ludność była bierna i posłuszna nowo powstałej
idei17, aby bez żadnych refleksji przyjmowane były nowe prawa – wówczas taki
naród zatraca swoją indywidualność18. Kiedy manewr wszczepiania się uda, to na
zasadzie reakcji łańcuchowej rozwija się automatyzm aparatu władzy. Wszystko,
co jest danej strukturze przeciwstawne musi być zniszczone19.
Społeczeństwo (B) zaczyna wszystko upraszczać, dobre jest tylko to, co
zgadza się ze strukturą narzuconą przez władzę (państwo A), a złe, co się jej
sprzeciwia20. Państwo wrogie przejmuje tę część otoczenia, która zostaje zasymilowana w sam ustrój, i nie tylko tę, z którą przejściowe złączenie warunkuje
powstanie nowego ustroju, lecz poprzez metabolizm informacyjny wpływa na
znacznie szerszy krąg świata otaczającego21.
Drugi etap polega na wzmocnieniu „ramy” poprzez odpowiednie oddziaływanie informacją. Im więcej informacji, tym silniejsza wiara w ramy. Trzeci
etap to rozszerzenie ramy. Wróg nabiera cech w skali światowej 22. Działania
informacyjne celowo wywołują zamieszanie w przestrzeni geopolitycznej,
prowadząc do dezorientacji23.
Na tym etapie artykułu pojawia się pytanie, w jaki sposób patologia informacji powiązana jest z wojną informacyjną?.
14

G. P o chep tso v , Wojny informacyjne: bazowe parametry,
<http://psyfactor.org/psyops/infowar9.htm>, (10.12.2016).
15
B. P ac, op. cit.
16
A. Żeb ro ws k i, Bezpieczeństwo informacyjne Polski a walka informacyjna, „Roczniki
Kolegium Analiz Ekonomicznych” nr 29/2013, s. 455.
17
R. B rze s ki , Wojna informacyjna (skrypt), Warszawa 2006,
<https://naizdw.files.wordpress.com/2012/10/wojna_informacyjna_-_skrypt_-_21.pdf>,
(10.12.2016).
18
A. K ęp i ń s ki , Rytm życia, Kraków 2012, s. 31-58.
19
Ibidem, s. 35-36.
20
Ibidem.
21
J. Darc ze ws k a , Rosja zbroi się do „wojny informacyjnej” z Zachodem, Biuletyn Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Nr 9, październik-grudzień 2014, s. 3-8.
<http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/9.pdf>, (10.12.2016).
22
G. P o chep tso v , op. cit.
23
J. Darcze ws k a , Anatomia rosyjskiej…, s. 8.
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W myśl szkoły rosyjskiej, którą reprezentuje Igor Panarin, wojna informacyjna to operacje polegające na: sterowaniu społecznym, manewrowaniu społecznym, czyli celowym sterowaniu społeczeństwem tak by osiągnąć wyznaczony cel; manipulowaniu informacją, czyli wykorzystywaniu prawdziwych
informacji w sposób wywołujący fałszywe implikacje; fabrykowaniu, czyli
produkowaniu fałszywych informacji, dezinformacja, czyli rozpowszechnianiu
informacji prawdziwych oraz fałszywych w różnych kombinacjach; i wymuszaniu pożądanej informacji, lobbing, szantaż24.
Patologia informacji mieści w swych ramach pojęciowych niektóre z powyższych elementów; manewrowanie, manipulację informacją, dezinformację,
fabrykowanie i wymuszanie pożądanej informacji, przy tym scala je w jedność.
Jedynym elementem, a raczej cechą, który zostaje oddzielony jest „sterowanie”.
Sterowanie polega na wysyłaniu w otoczenie społeczne informacji, które zostały specjalnie zmodyfikowane i mają one zmusić społeczeństwo do zmiany stosunku, do infoagresora.
Zatem aby zrozumieć jak patologia informacji wpływa na zbiór społeczny
(kolektywny) należy doprecyzować definicję patologii informacji. Załóżmy, że
patologia informacji składa się z patogenu informacyjnego25 oraz z pewnych
własności, takich jak: częstotliwość nadawania, prawdopodobieństwo odbioru
informacji – kodowanie (mimowolne i świadome) – oraz twórcy, nadawcy i
odbiorcy informacji. Wyłania się tu, zatem nowy element – twórca informacji.
Może on być nadawcą (np. stacja telewizyjna)26. W środowisku informacyjnym
najczęściej twórca informacji nie jest jednocześnie jej nadawcą.
W przypadku patogenu informacyjnego możemy wyróżnić określone typy,
dzieląc je na zbiory informacyjne A, B, 0 i Q oraz dwa podzbiory Q1 i Q2.
W skład zbioru A wchodzą informacje o określonej treści (cn patogen jakościowy, cn ∈ A), gdzie istotną rolę odgrywa treść komunikatu i jego cechy gramatyczne, semantyczne, pragmatyczne, a także tzw. wartość komunikatu z punktu
widzenia odbiorcy27. W tym przypadku można przyjąć, że patogen informacyjny
(jakościowy) to specjalnie modyfikowana informacja, która staje się narzędziem,
a celem jest wywołanie określonego zachowania się jednostki bądź całej grupy
(konkretnej zbiorowości). Ma ona zdolność kreowania nowej rzeczywistości,
która nie istnieje28. Tworzy on poczucie nowej wizji, nowego ładu np. cywilizację rosyjską/eurazjatycką. Patogen jakościowy jest emocjonalnie obojętny. Dopiero umieszczony w warstwie społeczno-kulturowej nabiera swego znaczenia i
24

Ibidem, s. 14-16.
Vide: A. Re s tia n, Patologia informationala, Bukareszt 1997.
26
M. Le ko ws k i , Współczesna rewolucja w dziedzinie wojskowości. Analiza wybranych
aspektów i cech charakterystycznych, „Bezpieczeństwo narodowe”, nr 19/2011, s. 279-282,
<http://docplayer.pl/2733074-Wspolczesna-rewolucja-w-dziedzinie-wojskowosci-analizawybranych-aspektow-i-cech-charakterystycznych.html>, (10.12.2016).
27
<http://www.ekologiainformacji.pl/infosfera/#more-382> (11.11.2016).
28
D. Krec h, R. Cr u tc h f ie l d , Theory and Problem of Social Psychology, Nowy Jork
1948, s. 316.
25
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oddziałuje na jednostkę, gdzie jednostka osadzona w społeczeństwie staje się
kolektywna, czyli występuje, jako element większej całości29. Dlatego informacje
docierające do ogółu muszą być tak skonstruowane, by zostały zaakceptowane
przez społeczeństwo. Odbiorca na patogen jakościowy może reagować w dwojaki sposób. Po pierwsze może od razu przyjąć daną informacje, uznając ją za właściwą, ponieważ wiąże się to z jej hierarchią wartości. Druga opcja zakłada przyjęcie postawy konformistycznej przez jednostkę, która polega na zaprzeczeniu i,
pozornie, z lęku akceptuje się to, co wolałoby się odrzucić30.
Twórcy informacji, jak i nadawcy posługujący się patogenem jakościowym wpływają na jednostkę (odbiorcę) w taki sposób, że nie może ona dokonać wyboru. Dzięki temu sterują jej zachowaniem31.
Wyróżniamy również zbiór B (In patogen ilościowy In ∈ B), do którego zaliczamy takie elementy, jak pluralizm informacyjny, informację nieustrukturyzowaną, fragmentyzację informacji czy szum informacyjny32. Patogen ilościowy to określona liczba nadawanych informacji o określonej treści bądź zbliżonych semantycznie. Fragmentaryzacja informacji to zaś celowe modyfikowanie
informacji w taki sposób, by z większej całości wybrać te „znaki”, które stają
się przydatne. Do patogenu ilościowego zaliczamy również szum informacyjny,
a więc natłok informacji, których nie sposób ogarnąć zdolnościami percepcyjnymi człowieka33. Nadawanie dużej ilości informacji o podobnym znaczeniu
ma na celu stworzenie opowiadania. Jednak często celowo wprowadza się informacje, które cechują się niespójnością i są fragmentaryczne oraz miesza się
informacje o wydarzeniach aktualnych z innymi nieaktualnymi, co powoduje,
że opowieść staje się trudna do zinterpretowania przez odbiorcę z powodu nieumiejętności oceny szerszego kontekstu34.
Zbiór Q, jest sumą zbiorów A i B (A∪B), gdzie cn jest równe In (cn = In). W
przypadku podzbioru Q1, gdzie cn jest dominujące nad In, oraz odwrotnie (Q2),
czyli In jest dominujące nad cn mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w celowy
sposób w odpowiednich proporcjach dobiera się patogeny, które następnie
wprowadza się do środowiska, by wywołać określone reakcje35. Efektywne
oddziaływanie patogenów w odpowiednich proporcjach zależy od środowiska,
do którego je wprowadzamy.
Wyróżniamy jeszcze jeden patogen – „0” (Ø). Oznacza on całkowity brak
informacji na dany temat. Tego typu patogen stosuje się celowo by pominąć
29

A. K. P al uc h, Malinowski, Warszawa 1981, s. 135-137.
A. K ęp i ń s ki, Psychopatie, Kraków 2013, s. 35-36.
31
J. Darcze ws k a , Anatomia rosyjskiej…, s. 15.
32
Ibidem.
33
<http://www.ekologiainformacji.pl/tag/szum-informacyjny/#glowacka>, (11.11.2016).
34
Ibidem.
35
P. Dani s ze ws k i , Charakterystyka patogenów mogących mieć zastosowanie w ataku
bioterrorystycznym, “International Letters of Social and Humanistic Sciences” 2013, 3, s.
54-68. <International_Letters_of_Social_and_Humanistic_Sciences-r2013-t3-s54-68.pdf>,
(12.11.2016).
30
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istotne kwestie. Współcześnie człowiek przyzwyczaił się to tego, że jeżeli nie
ma informacji odnośnie jakiegoś zjawiska to ono po prostu nie istnieje.
Plan operacyjny wojny informacyjnej
Według Panarina działania operacyjne przebiegają w ściśle określonych
etapach takich jak: prognozowanie i planowanie, organizacja i stymulowanie,
sprzężenie zwrotne (informacja zwrotna), korygowanie operacji, kontrola wykonania36. W przypadku patologii informacji plan działania jest podobny i polega on na: przygotowaniu i oszacowaniu słabych i mocnych stron danej zbiorowości, dalej na tworzeniu (kontruowaniu np. „black PR37”) odpowiedniego
podłoża, które może odnosić się do konkretnej osoby, np. polityka lub całego
społeczeństwa (polscy nacjonaliści)38. W tym celu wykorzystuje się obraz.
Obecnie obraz cechuje się pewną wielowymiarowością, co sprawia, że jest
jednym z najlepszych nośników ładunku informacyjnego i dobrym sposobem
komunikowania39. Jest sygnałem, który widz odbiera, jako subiektywną wizualizację realnego świata40. Aby wpłynąć na wyobraźnię tłumu, należy mu przedstawić żywy i jasny obraz, bez jakichkolwiek dodatkowych interpretacji,(…)41.
Dlatego też celowo w przekazach medialnych pokazuje się np. polityków w
narracjach niezwiązanych z nimi bezpośrednio. W takim opowiadaniu stanowią
oni jedynie tło, w sposób nieuświadomiony odbiorca owe „tło” scala w całość,
przez co taka osoba/przekaz odbierany jest negatywnie. Podłoże kreuje się subtelnie, niepostrzeżenie dla odbiorcy. Skonstruowanie odpowiedniego podłoża
sprawia, że proces „sterowania” przebiega możliwie bez większych zakłóceń.
Kolejny etap to „sprzężenie zwrotne”, które w tym przypadku łączy się z metabolizmem informacyjnym. W myśl koncepcji Antoniego Kępińskiego metabolizm informacyjny jest wstępnym krokiem przed wejściem w kontakt asymilacyjny i
reprodukcyjny ze światem otaczającym42. Sprowadza się do wytwarzania informacji, nadawania jej (przekazywania, odbierania) i reagowania na nią (podejmowania
odpowiednich decyzji), a ponadto wymiany informacji (gdzie następnie zachodzi

36

J. Darczewska, Anatomia rosyjskiej…, s. 16.
<http://startpr.blox.pl/2011/03/Czarny-PR.html>, (14.11.2016).
38
L. S yk u l s k i , Wojny buntownicze i wojny informacyjne w rosyjskiej myśli i praktyce politycznej,
<http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_seminary_files/693/sykulski_wojny_bu
ntownicze_13.11.14.pdf>, (10.12.2016).
39
M. Hend r yk o ws k i , Obraz filmowy jako dzieło sztuki, 12.07.2016,
<https://repozytorium.amu.edu. pl/handle/10593/9220> (15.11.2016), K. Derl at k a , Potęga informacji, „Interdyscyplinarne Studia Społeczne”, 2016, nr 1(1), s. 30-32.
40
S. Kraca u er , Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości, Gdańsk 2008, s.
194.
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G. Le B o n, Psychologia tłumu, Kęty 2016, s. 36.
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A. K ęp i ń s ki , Lęk, Kraków 2012, s. 18.
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sprzężenie zwrotne) oraz do poszukiwania i selekcji informacji43. Metabolizm informacyjny jest jednocześnie odruchowo bezwarunkowy (informacje żyjące własnym życiem w świecie medialnym), jak i odruchowo warunkowy (specjalnie modyfikowana treść umieszczana w przestrzeni medialnej)44.
Następny etap polega na sprawdzaniu oraz modyfikowaniu planu działania. Patologia informacji działająca na określoną zbiorowość wiąże się z dezintegracją, ponieważ patogen zaburza prawidłowe funkcjonowanie środowiska
społecznego45. Jak wygląda to w praktyce? Jeśli chcemy wywołać zamieszanie
w danym systemie społecznym, celowo wprowadzamy patogeny informacyjne.
Następnie sprawdzamy przebieg reakcji, a więc obserwujemy, czy dany patogen przetrwał w zbiorowości i czy zaszła reprodukcja, a więc czy informacja w
obrębie konkretnej grupy społecznej zostaje przetworzona i zmodyfikowana. W
przypadku modyfikacji należy zwrócić uwagę, w jakim stopniu informacja
uległa przemianie i jakie jest jej znaczenie dla odbiorcy. Aby zrozumieć, jak
działa patologia informacji, należy wpierw przedstawić prosty schemat obiegu
informacji. Niżej wyróżniono kolejne poziomy przepływu informacji46.
Poziom 1. Przepływ informacji zachodzi między członkami/elementami
danej zbiorowości. Cechą komórki jest ograniczona przestrzeń – czyli wyznaczone granice np. instytucja sformalizowana.
Rys. 1. Obieg informacji w obrębie danej komórki

Źródło: opracowanie własne na podst.: W. Michałek, Efektywne systemy komunikacji,<www.wikconsulting.pl/attachments/article/114/Efektywny_system_komunikacji.p
df> (14.11.2016).
43

Ł. Do mi n i a k, Antoniego Kępińskiego koncepcja władzy, „Dialogi polityczne. PolitykaFilozofia-Społeczeństwo-Prawo”, 2004, nr 2, Toruń,
<http://www.wydawnictwoumk.pl/prod_ 74892_Dialogi_polityczne._Polityka__Filozofia_-_Spoleczenstwo_-_P.html>, (12.11.2016).
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M. Le ko ws k i , op. cit.
45
J. B o mb a , Antropologia Antoniego Kępińskiego, „Psychoterapia”, 2007, 2 (141), s. 7177.
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< http://www.academia.edu/3839634/Komunikacja_spo%C5%82eczna__wyk%C5%82ady>, (14.11.2016).
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Poziom 2. Obieg informacji zachodzi między elementami różnych komórek, gdzie elementy z komórki X komunikują się z elementami komórki Y.
Rys. 2. Obieg informacji zachodzi między elementami różnych komórek

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Michałek, op. cit.

Poziom 3. Na tym etapie obieg informacji zachodzi między komórkami.
Przepływ informacji ma charakter sformalizowany.
Rys. 3. Obieg informacji zachodzący między komórkami

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Michałek, op. cit.

Poziom 4. Wyróżniamy podpoziom 4a, gdzie obieg informacji zachodzi
między elementami komórki (np. członkami instytucji sformalizowanej) a społecznością lokalną, oraz podpoziom 4b, gdzie komunikacja ma charakter sformalizowany i zachodzi między komórką i społecznościom lokalną.
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Rys. 4. Podpoziom 4a. Obieg informacji zachodzi między elementami komórki
a społecznością lokalną.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Michałek, op. cit.

Rys. 5. Podpoziom 4b. Obieg informacji zachodzi między komórką a społecznością lokalną

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Michałek , op. cit.
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Na tym właśnie poziomie (4) swe działanie rozpoczyna patologia informacji. Twórca informacji oraz jej nadawca umieszczają informacje patogenne w
przestrzeni lokalnej, która rozumiana jest jako zbiór jednostek wzajemnie na
siebie oddziałujących, osadzonych w warstwie społeczno-kulturowej na danym
obszarze47.
Patogeny rozprzestrzeniają się, docierając do najmniejszych elementów
komórki, czyli do pojedynczych osób, a te z kolei przenoszą patogen informacyjny. W skutek tego dochodzi do tzw. zarażania komórek, czyli patogenny
ładunek informacyjny rozprzestrzenia się. Niewyselekcjonowane sygnały docierające do wnętrza danej zbiorowości wywołują zaburzenia, przez co społeczność traci swoją spójność.
Aby działania operacyjne przebiegały efektywnie musi istnieć ciągła wymiana informacji między komórką nadzorującą (operacyjną) i środowiskiem48.
Jeśli wymiana informacji będzie niekontrolowana, może dojść do powstania
chaosu informacyjnego, który doprowadzi zaś do naruszenia planu operacyjnego a w konsekwencji nie uda się osiągnąć założonego celu49.
Wyróżnić możemy jeszcze poziom 5. oraz podpoziomy: 5a, gdzie obieg
informacji zachodzi pomiędzy elementami komórki a społecznością globalną,
oraz podpoziom 5b, gdzie obieg informacji zachodzi między komórkami a społecznością globalną. Na tym etapie komunikacji dochodzi do rozsiania patogenów informacyjnych. Wyłania się jeszcze jeden poziom – 6., w którym wyróżniamy podpoziomy 6a i 6b, gdzie obieg informacji zachodzi między środowiskiem lokalnym a środowiskiem globalnym i odwrotnie, na zasadach sprzężenia zwrotnego50. Należy pamiętać, że informacje, które są produkowane i wysyłane do środowiska globalnego, mogą pochodzić również z wnętrza samych
komórek.
Ostatni etap działań informacyjnych polega na podtrzymywaniu długofalowego oddziaływania informacyjnego, ma ono na celu podtrzymanie osiągniętego stanu rzeczy – celu. Chodzi o to by nowy obraz świata, nowa wizja rzeczywistości wtopiła się w krąg kulturowy (system wartości) danej zbiorowości
np. (tłumaczenie aneksji Krymu).
Nowa ideologia wrasta w warstwę społeczno-kulturową tak mocno, iż jednostka w niej osadzona traci własne zdanie, co w konsekwencji przyczynia się
do braku umiejętności dokonania wyboru. Świat społeczny nie znosi chaosu,
musi być uporządkowany (musi mieć swoiste ramy). Kiedy społeczeństwo nie
47
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Vide: P. P o tej ko , Bezpieczeństwo informacyjne, [w:] Bezpieczeństwo państwa, red. K.
A. W o j ta sz cz yk , A. Ma ter s ka -So s no ws k a , Warszawa 2009.
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Vide: L. Cib o r o ws k i, Mechanizmy i przestrzenie walki informacyjnej, [w:] Informacja
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potrafi dokonać wyboru wówczas przyjmuje narzucony porządek świata, który
jest porządkiem agresora51.
Podsumowanie
W walce informacyjnej największą wartość mają myśli, które są wyrażane
słowami, obrazami i na końcu czynami. Posługiwanie się patologią informacji
daje całkiem spore możliwości – od celowego wywołania zamieszania w przestrzeni społecznej, aż po sterowanie daną grupą ludzi. Patologia informacji staje
się zatem narzędziem, dzięki któremu możemy poprzez odpowiednie działania
wpłynąć na reakcje danej społeczności i wywołać pożądane postępowanie, jakie byłoby zgodne z oczekiwaniami sterującego, czyli wywierającego wpływ.
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PRESERVING CULTURAL DIVERSITY AND TERRITORIAL
INTEGRITY
Summary:
The aim of the article is to present the problem of intercultural dialog in the
context of territorial sovereignty respect. In detail, author describes the main
reasons for ethnic separatism and its influence on society. The article highlights examples of separatism manifestations around the globe and determines
its main typologies. Significantly, the quantitative and qualitative markers for
evaluating separatist movement are determined. The focus revolves around the
differences between the ethnic, religious and racial separatism. It should be
capitalized, that in the process of conflict it’s relevant to depict the role of stereotypes, phobias, labeling and prejudice. Furthermore, accelerating globalization processes testify to the notion of intercultural competencies, enabling
research stakeholders to manage cultural diversity more effectively and monitor development according to recommended measurements of success. It’s hard
to deny that without such competency model, misunderstandings and stereotypes rooted in identity are conflict capable. Moreover, the authors intend to
systemize and propose the strategy of ethnic policy that can be done in order to
avoid any of cross-cultural conflicts.
Keywords:
stereotypes, secession, ethnic policy, cross-cultural conflict, multicultural society, collaboration, social groups, spiritual asset.
Introduction
In terms of multicultural collaboration diversity, however being beneficial
for each country, still needs unbiased evaluation. Over the last century the desire of self-determination is becoming more inherent among different social
groups. This process is supported by statements of international organizations.
For example, the United Nations International Covenant on Civil and Political
Rights stating that: all peoples have the right of self-determination. By virtue of
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that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development1.
The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights
claims the identical statement2. Additionally, General Assembly Resolution
2625 states that: By virtue of the principle of equal rights and self-determination of peoples enshrined in the Charter of the United Nations, all peoples have
the right freely to determine, without external interference, their political status
and to pursue their economic social and cultural development, and every State
has the duty to respect this right in accordance with the provisions of the Charter3. Consequently, nowadays there are a lot of countries where the principle of
territorial integrity is violated by different ethnic or religious groups.
Nevertheless, one should notice that that phenomenon of multicultural existence is an integral part of the national and territorial security. Multicultural
country has to look for new strategies of integration and global management
based on culture of tolerance, mutual respect and understanding.
Jan Erk and Lawrence Anderson in their work The Paradox of Federalism:
Does Self-rule Accommodate or Exacerbate Ethnic Divisions? emphasize the
paradox of federalism and cultural background of separatism. The authors argue that the federal form of the state provides autonomy for regions and supports ethnic and linguistic diversity, but can also contributes to ethnic conflicts.
Conflicts which, in conjunction with mobilization potential, constitutional and
institutional peculiarities and socio-economic problems can lead to the collapse
of the state4.
According to a social scientist M. Spencer’s work Separatism: democracy
and disintegration one of the main factors that gives rise to ethnic separatism is
national identity. The national identity is the driving factor of almost all separatist tendencies, but the problem becomes more acute when the formation of
national identity is influenced by external factors. In this case, separatism may
be a response to oppression of ethnic groups5.
We cannot forget that one’s national identity can be explained by having
the sense of belonging to some state or a nation, or the sense of solidarity one
feels with a particular group without regard to one’s actual citizenship status.
1

International Covenant on Civil and Political Rights. Adopted by the General Assembly of
the United Nations on 19 December 1966, “United Nations – Treaty Series” Vol. 999,
1976, p. 173.
2
Ibidem.
3
Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, United Nations General Assembly Resolution 2625, adopted on 25 U.N. GAOR, Supplement No. 28,
A/8028 (1971).
4
J. Erk, The Paradox of Federalism: Does Self-Rule Accommodate or Exacerbate Ethnic
Divisions?, Tandfonline.com,
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13597560902753388> (10.12.2016).
5
M. Sp e ns er , Separatism: Democracy and Disintegration, Boston 1998, p. 317.
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Also personal national identity is not a trait with which people are born; rather,
experiences from the common way stations of people’s lives build their sense
of national identity. Factors like language, national colors, national symbols,
the history of the nation, blood connections, culture, cuisine, music and other
factors are indispensable.
The important function of ethnic identity is to explain how territorial
claims survive, and why particular individuals still feel aggrieved by past
events. Unjust historical experience do not automatically give rise to contemporary movements to right past wrongs. Individuals are typically motivated to
become involved in secessionist movements because they identify in some way
with those who were unjustly treated in the past. Without a reason to identify
with the earlier possessors of the territory, the separatists would simply remain
disengaged observers. While some might perceive that earlier victims of colonial aggression were unfairly treated, no impetus for action would exist unless a
current group identified with those losers and considered itself the heir to their
territorial claims. If no such group exists, there are few persons motivated to
fight and most probably no one to whom the territory can be returned6.
Ethnic, religious and race separatism in this context represents rather a
complex and controversial socio-political phenomenon. The basis of separatism
lies in the following:
 heterogeneity, diversity of (national, religious, social) population;
 the impact of certain overseas countries and sometimes international
terrorism organizations;
 the unevenness of social, economic, environmental, cultural development of certain regions;
 errors, mistakes, abuses of the central government, that influence certain ethnic or religious communities.
Naturally, not all the current movements aim for total separation. Some are
content with “home rule” in their region and with control over their schools and
courts, as in Flanders and Catalonia. They use, however, the same rhetoric and
justifications as separatist movements, though they aim only at a limited autonomy7. From this statement, one may conclude that a government can interact
with potential separatists in advance. As the result compromise can be reached
in this situation. A good illustration of such practice is Quebec in Canada. One
must admit that Canadian authorities make all efforts to satisfy the province
with different benefits: state subsidies, tax vacations, and multilingual policy.
Quebec’s special policy treatment helps to avoid any direct conflicts and integrate this region with the rest of the country.
6

L. B ri l ma ye r , Secession and Self-Determination: A Territorial Interpretation, “Yale
Journal of International Law”, 1991, T. 16, No. 1, pp. 177-202.
7
A. D. S mi t h, Towards a theory of ethnic separatism, Tandfonline.com,
<http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01419870.1979.9993249?needAccess=true>
(10.12.2016).
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Typology of separatism
It should be stated that separatism can have different goals, manifested in
the forms of movements for secession, segregation, irredentism, decentralization, enosis.
Secession as a form of separatism aims to create its own state (Northern
Ireland in the UK); irredentism ultimate goal is annexation to another state
(Hungarians in Romania, Russians in Ukraine); enosis is the movement for
reunification with the historical motherland (the movement of Greek Cypriots
for union of Cyprus with Greece in the 70’s of the 20th century); decentralization is a movement in which regions within the state require and receive political power and increasing autonomy from the central government (Kaliningrad
Region of Russian Federation)8.
There is also another classification depending on the solution. The ideological indicator distinguishes ethnic, religious and civil forms of separatism.
Ethnic separatism declares political independence by the right of ethnic
minorities to have their own state. It is worth emphasizing, that this right is
explained and recognized by international political theory and law. Another key
point concerns primarily on the knowledge of its origin minorities, traditions,
values, beliefs, sense of historical continuity. Today it is the ethnic factor that
becomes the major source of separatism.
Religious separatism is dependent on the dominant confession in the region. The religious form of separatism complements and reinforces the ethnic
one. On the surface, the role of religion in politics would rapidly decline, but, in
reality, it remains a powerful factor of identity and consolidation of people,
leading to the politicization of religious communities. The term “religious separatism” is often referred to as a uniting phenomenon of religious and ethnic
separatism.
Racial separatism stipulates the desire to pursue the interests of a certain
racial group. This notion is not popular among researchers, because the majority of statements can be treated biased and displayed as racism.
Using these typologies can give us a brief understanding not only of motives, but also a potential source of separatist movements.
Ethnocentrism and stereotypes in terms of separatism
Different point of view at this question is to research the role of ethnocentrism and stereotypes. The concept of ethnocentrism was firstly identified as a
socio-psychological phenomenon in 1906 by William Graham Sumner: ethnocentrism is a worldview, according to which his own group appears in the cen8

O. Ceb e n ko , Formy` vy`yavu separaty`zmu: teorety`ko-metodologichny`j aspekt,
„Ukrayins`ka nacional`na ideya: realiyi ta perspekty`vy` rozvy`tku”, No. 26/2014, pp. 4451.
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ter, and all others are compared with or rated by linking to it. In the other
words, the ethnic group considers itself as the most worthy, qualified and with
the best behavioral patterns.
Main indicators of ethnocentrism are:
 Perception of elements of their culture as “usual” and “right”, and other
elements of culture - as “unusual” and “wrong”;
 Consideration of their own practices as universal;
 Evaluation of values, norms, roles of their group as certainly correct;
 Of the fact that for a man accustomed to work with members of their
own group, to help them to favor their group, be proud of it and do not
trust or even not to interact with members of other groups.
One of the most striking features of this notion is the absence of consensus
in explanation among researches. Ethnocentrism can be considered as a negative social and psychological phenomenon, mostly because of treatment of one
social group by another one.
Ethnocentrism fulfills both negative and positive features, including:
 Prevention of inter-group interaction;
 Supporting positive identity;
 Preservation the integrity and specificity of the ethnic group.
However, if ethnocentrism does not include hostility to other ethnic
groups, it can be combined with a tolerant attitude to inter-group differences.
Attempts to understand the features of another culture provided an objective
evaluation of quality of their own group, called flexible ethnocentrism.
Taking into consideration aforesaid statements we can form main features
of ethnic group differentiation. Namely, they are stereotyping, social causal
attribution and ethnic setting. It would be unfair not to mention the fact, that
each stereotype includes a behavioral pattern for one social group according to
another one. Besides, we can point out ethnic settings or labeling as a threat for
any society. Stereotypes by its nature can be easily produced and spread. Also
they are a symptom of low-educated, media illiterate and fixed-mindset people.
Policy of multicultural collaboration should be pursued
Primarily the cultural and ethnic policy at the national level is one of the
most important components in the implementation of the national security. One
should admit that the nature and peculiarities of the relationship between ethnic
groups are the key element for security strategy. That is why authorities should
implement the concept of multicultural collaboration on each stage of persons’
lives. Moreover, this process should be simultaneous and continuous.
Multicultural collaboration adds to the challenge of overcoming the communication barriers of different cultures, ethnic heritage, values, traditions,
language, history, sense of self, and racial attitudes. These barriers must be
conquered in order for the collaboration to succeed. Participants in an effective
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multicultural collaboration must have inclusive leadership that understands and
strives for diversity, while dealing with problems and conflict along the way. If
the focus remains on the common goal and equal power for everyone involved,
the collaboration will have a great chance of success.
There is an interesting strategy in corporate sphere that can be adapted to
national levels, beyond the single individual. This concept aims to establish
spiritual assets. We can point out main stages and ways of its fulfillment that is
relevant for multicultural society:
 Vision statements. A community organization, or an entire community,
can express ideological qualities through forming and communicating a
written vision of what that organization or community should be like,
and how we should relate to one another. For example, “Health for All”
communicates the values of equity and fairness.
 Mission statements. The same applies to organizational or community
mission statements. For example, “Promoting Inclusive Communities”
communicates the spiritual qualities of tolerance and acceptance.
 Value statements, of what the organization or community regards as
most important, written and expressed in everyday practice. For instance, when the stated values of justice, mercy, or reconciliation are
expressed within an advocacy, health, or service organization.
 Planning documents, or other written plans and communications, which
may also include goals and objectives.
 Organizational policies and procedures.
 Programs for orienting new staff or training current staff.
 Daily program operations.
 Promotional materials for the organization or community, logos, visual
depictions, and other symbolic materials.
 Evaluation of organizational or community programs, through the
measurement of indicators relating to spiritual assets; for instance, the
measurement of inequities in health or educational outcomes consistent
with the value of justice9.
We can observe the tendency of outsourcing about cultural issues among
states. It is worth mentioning, that corporate sphere has a lot to offer even for
national level. Only involving all types of approaches can contribute to separatism problem solving. This strategy is not about the year or even two, this process concerns re-education and mindset changing not only in possible conflict
areas, but on all levels of folks interaction.

9

Community tool box, Section 1: Overview: Some Spiritual Assets for Community Building,
Ctb.ku.edu,
<http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/culture/cultural-competence/multiculturalcollaboration/main> (02.03.2016).
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Also there is a relevant concept of forming multiple social identities among
people. The concept of social identities that was developed by Henri Tajfel and
his student John Turner can be implicated for overcoming all drawbacks of
stereotype thinking stated above. This theory maintains that people can have a
couple of identities. The main statement of the concept concerns the fact that
identities do not necessarily contradict and can naturally fit each other. An individual does not just have a personal selfhood, but multiple selves and identities associated with their affiliated groups. A person might act differently in
varying social contexts according to the groups they belong to, which might
include a sports team they follow, their family, their country of nationality, and
the neighborhood they live in, among many other possibilities10.
We envision the strategy of spiritual asset as the building block of developing multiple social identities. Anyway, a set of behaviors can overcome hostility between variety of representatives of ethnic groups. To be more precise,
imagine the person that was brought-up in harmony of Polish and Ukrainian
mentalities, alongside this person spent 2 years in Spain and adapted Spanish
lifestyle, unless this person is an atheist. The situation described above became
an average in the present-day society. Going into details, we can easily understand that life principles, values and traditions of this person were formed by
multiple movements. As a result, we can presuppose that this person is tolerant,
because some behaviors of one group contradict others. It can be treated as the
biggest advantages of cross-cultural dialog.
Conclusion
To recapitulate, the problem of territorial integrity is relevant for the majority of countries. Cultural or ideological approach explains main aims of separatism that can harm national security of any multicultural state. There are a lot
of ethnic, religious and racial separatism examples around the globe that force
authorities to pay attention to this issue. Unfortunately, most of the states prioritize economical or political aspects and usually postpone culture policy. The
potential threats are usually underestimated and regions just firefight small outbreaks without long-term vision.
Besides, absence of cultural competencies between different social groups
can lead to ethnocentrism. These social and political phenomena are ambiguous
enough and demand reconsidering. The existence of any kind of stereotypes is
not allowed in terms of building a democratic society based on mutual respect
and spiritual asset. We should, nevertheless, admit that government is the final
responsible institution. Unfortunately, local initiatives can cover only some
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J. C. T ur ne r , H. T aj f el , The social identity theory of intergroup behavior. Psychology
of intergroup relations, „Social Science Information”, 1974, T. 13, No. 2, pp. 65-93.
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blocks in destroying stereotypes, but commonly they are not enough powerful
to defeat assumption mindset.
There is a variety of tools that can be used in avoiding separatist movements. Anyway all of them concern mindsets and values. Modern society lives
in the era of transparent boundaries; we can access any type of information
around the globe.
Separatist movements cannot be understood or evaluated without reference
to claims to territory. Groups do not look for seceding merely because they are
ethnically distinct, but usually they do not get much support. It is hard even to
understand what a separatist group would demand absent historical claims to
territory. When a group aims to separate, it is claiming a right to a specific
piece of land. One must necessarily determine into why it is entitled to that
particular piece of land, as opposed to some other piece of land or to no land at
all.
By all mentioned above, we can make an assumption that current states
should prioritize the question of cultural diversity and especially collaboration
with and between minorities. In order to achieve prosperity and avoid any
threats to national security countries should adapt their ethnic policy to domestic demands. Besides, authorities have to become powerful enough to shape
nation’s opinion in the sense of equity, trust and give-and-take in cross-sector
collaborative processes.
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Summary:
General assumption suggests that neoliberal policy is an efficient strategy
for conflict resolution/ transformation and/ or has conflict preventive function.
This theory is based on the logical expectation of peace as a necessary condition for productive economic activity, while getting as much profit as possible
seems ideal in a peaceful environment. The examples of internally conflict less
contemporary prosperous states practicing neoliberal approach (the US, Great
Britain, modern China - through merging, Singapore, the United Arab Emirates, etc.) have to be taken into consideration in this regard.
However, development of neoliberalism – s. c. neoliberalization, but first
of all consequences of this process apparently show different stages of conflict
evolution in different regions and countries of the world directly affected by
neoliberal policy. The US war in Iraq, military operations in Afghanistan, Syria, etc. can be discussed as illustrations of great economic interest of key neoliberal powers to gain maximum profit and material resources in developing
countries, rich with such resources and potential, that are already successfully
made as economic and/ or political/ military bases for the neoliberal superpowers, whether are targeted as such.
Competition as an integral part of neoliberal system and one of the determining factors for its success can also be a counterargument to the interpretation of neoliberalism as a peaceful doctrine and practice. The complex nature
especially of human relationships, for instance, in the workplace, as well as in
a society at large, conflictual tensions and/or conflict escalation within socium,
are of great importance while analyzing violent or peaceful essence and/ or
effects of neoliberal development.
In addition, much more massive social tension based on increasing inequality has to be taken into account, under neoliberalism.
Keywords:
neoliberal policy; conflict resolution/ transformation; conflict escalation; conflict prevention; neoliberal powers/ superpowers; developing countries; revival
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of ultra-nationalism; social gap; the poor; middle class; elitism; competition; s.
c. neoliberalization
Main thesis
General assumption suggests that neoliberal policy is an efficient strategy
for conflict resolution/transformation and/or has conflict preventive function.
This theory is based on the logical expectation of peace as a necessary condition for productive economic activity, while getting as much profit as possible
seems ideal in a peaceful environment. In parallel with in fact more unstable in
economic, social or political terms, however much accepted in the mainstream
liberal optimist arguments provided on the issue mainly by Immanuel Kant1,
Raymond Vernon2, Richard Rosecrance3, Manchester school4, functionalists5,
neo-classical economists6, etc., as well as in spite of the dominant theories of
capitalist and democratic peace7, structural realists8, Marxists9 and even Samuel
Huntington10 share more pragmatic and reliable evidence-based opinions contradictory to the liberal optimism, although from a different angle. The examples of internally conflict less contemporary prosperous states practicing neoliberal approach (the US, Great Britain, through merging - modern China,
Singapore, the United Arab Emirates, etc.) have to be taken into consideration
from the optimist perspective.
On the contrary though, the internal processes per se taking place currently
in the world’s most successful liberal-democracies developed and strengthened
not less importantly through the miracles of neoliberal economic growth of the
70s and 80s of the 20th century, can be considered as in fact confirmation of the
existing social gap if not of a conflict between the elite powers and the public at
large, the latter containing not only the poor segments of the societies but more
significantly for the object, and thus, content-change of the traditional, twocomponent contradiction analysis or qualitatively for a new analysis, also the
1
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R. Ver no n, Sovereignty at Bay: The Multinational Spread of US Enterprises, New York
1971.
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R. Ro sec ra nce , The Rise of the Trading State: Commerce and Conquest in the Modern
World, New York 1986.
4
J. Muel ler , Retreat from Doomsday: The Obsolescence of Major War, New York 1989.
5
Ch. Mo o n, Market Forces and Security, Unu.edu,
<http://archive.unu.edu/unupress/marketforces.html#linking> (08.12.2016).
6
Ibidem.
7
B. Ru s set t , Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold War World,
Princeton 1993.
8
K. W altz , Theory of International Politics, Reading 1979.
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middle classes in these countries. At certain degree the apparent revival of ultra-nationalist and in general right-wing groups, but firstly of such moods in the
public, fears to be translated as different sorts of phobias in such progressively
assessed societies for decades or even centuries as are France, Germany, Great
Britain, the US or in less developed post-socialist or post-Soviet states the explanation for which could be more logical and easy to understand under the
post-socialist and post-Soviet syndrome essentially, is well-grounded in increasing social alienation of the populations, especially of the local ones towards the governments and undoubtedly their elitism irrespective at the same
time to their ideological or simply conceptual standpoints regarding the economic, social or foreign policy arrangements in a particular society. Nowadays,
the differences between the leftist and rightist platforms of the political elites no
more can serve as reliable arguments for electoral or other public choices in the
successful Western democracies as well. Along with the external threats perceived as such in the public discourse – migrants and increasing unemployment
frequently associated with it or terrorism without borders, more culturally analyzed as fears of loss of identity and/or of traditional resources for being secure
or keeping dominance/ privileges over the new-comers for instance, elitism of
the small number of people in the face of government and other ruling social
strata serve as the main source of massive distrust and even aggression for the
large public. Starting ironically from France, the first European country where
the institutional development of the Western liberal-democracy took place, and
the growing national and European success of ultra-nationalist French National
Front in the last years, the increasing Euroscepticism in the rest of major EU
countries or already out of it (in the US) with the nationalist success in the
United Kingdom demonstrated through its withdrawal from the European Union (commonly known as Brexit) that was based on an advisory referendum
held in June 2016, the outcomes of the recent Presidential Elections in the US
with the victory of neoliberal, businessman and populist, Republican candidate
– Donald Trump with his extraordinary, however deeply conservative and nonpolitically correct rhetoric against migrants, Muslims, women, LGBTQ or other
minority or less-privileged groups of a society, are very symptomatic. Even
though it might seem absurd at first glance, although the successes of ultranationalism and radical right-wing that could be perceived as certain guarantees
for the political, social, economic, religious, etc. protection by the local population and felt beneficial for their positions in the societies, but the victory of
even intrinsically economically neoliberal and thus, far from the support of a
policy oriented towards decreasing social inequality gaps between the elite
powers and the public again, however supplied with “more sincere or open”
populist rhetoric that triumphed in the US through the November 8, 2016 Presidential Elections and which matched first of all with the interests of white,
middle-class Americans, also reveals the massive needs for much more socially, economically and politically inclusive approaches and policies, where elit-
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ism even with more leftist and progressive contents seems distant from large
public discourse and so, appears abandoned by the latter to any possible chance
despite all the progress made or to happen under also widely promoted American Dream and exclusive ambitions for the achievements by this superpower or
super nation.
Along with much more massive social tension scenario/s based on increasing inequality triggered under neoliberalism, competition as an integral part of
neoliberal system and one of the determining factors for its success can also be
a counterargument to the interpretation of neoliberalism as a peaceful doctrine
and practice. The complex nature especially of human relationships, for instance, in the workplace, as well as in a society at large, conflictual tensions
and/or conflict escalation within it, are of great importance while analyzing
violent or peaceful essence and/or effects of neoliberal development.
S. c. neoliberalization – development of neoliberalism, but first of all consequences of this process apparently show different stages of conflict evolution
in different regions and countries of the world directly affected by neoliberal
policy as well. The US war in Iraq, military operations in Afghanistan, Syria,
etc. can be discussed as illustrations of great economic interest of key neoliberal powers to gain maximum profit and material resources in developing countries, rich with such resources and potential, that are already successfully made
as economic and/or political/military bases for the neoliberal superpowers,
whether are targeted as such.
Conclusion
Regardless of the commonly dominant assumption that neoliberal policy is
an efficient strategy for conflict resolution/transformation and/or has conflict
preventive function, the idea supported by the liberal postulates and widely
popular theories of capitalist and democratic peace, mainly structural realists
and Marxists share more realistic arguments in opposition to the liberal optimism, however from a distinct perspective.
However there can be traditionally provided the examples of internally
conflict less contemporary prosperous states practicing neoliberal approach (the
US, Great Britain, through merging – modern China, Singapore, the United
Arab Emirates, etc.), but the internal processes as such taking place currently in
the world’s most successful liberal-democracies advanced importantly as a consequence of the neoliberal economic progress made especially in the 70s and
80s of the 20th century, demonstrate the existing social gap if not a conflict
between the elite powers and the public at large, where the latter significantly
includes also the middle classes in these societies, along with the poor.
The apparent revival of ultra-nationalist and in general right-wing groups,
but firstly of such tendencies in France, Germany, Great Britain, the US or less
developed post-socialist, whether post-Soviet states can be explained by in-
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creasing social alienation of the populations towards the governments and undoubtedly their elitism irrespective at the same time to ideological or simply
conceptual standpoints of them regarding the economic, social or foreign policy
arrangements in a particular society. Nowadays, the differences between the
leftist and rightist platforms of the political elites no more can serve as reliable
arguments for electoral or other public choices in the successful Western democracies as well.
Along with much more massive social tension scenario/s based on increasing inequality triggered under neoliberalism, competition as an integral part of
neoliberal system and one of the defining factors for its success can also be a
counterargument to the interpretation of neoliberalism as a peaceful doctrine
and practice.
S. c. neoliberalization – development of neoliberalism, but first of all consequences of this process apparently show different stages of conflict evolution
in different regions and countries of the world directly affected by neoliberal
policy.
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„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”
2016, nr 2(7)
Patrycjusz Kosmowski
Szwecja
MISJA, CELE I ZADANIA OBRONY TERYTORIALNEJ W SZWECJI
Misją szwedzkiej Obrony Terytorialnej, czyli Hemvärnet, jest szeroki
udział społeczeństwa w obronie kraju w czasie zagrożenia i podczas działań
wojennych oraz pomoc służbom cywilnym w likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych.
Hemvärnet to w dosłownym tłumaczeniu obrona domu – hem to dom, värn
to okop, czyli „okopany dom”. Formacja ta została powołana na początku 1940
r., po inwazji wojsk niemieckich na Danię i Norwegię i do końca XX w. istniała w niemal niezmienionej formie. Jednak jej znaczenie znacznie wzrosło od
kiedy po zakończeniu zimnej wojny zaczęto w Szwecji zmniejszać armię z
poboru. Uznano, że w istniejącej wtedy sytuacji geopolitycznej tak duża armia
jest niepotrzebna. Zastąpiła ją armia zawodowa, która liczy obecnie około 20
tys. żołnierzy. Ponieważ sytuacja międzynarodowa bardzo się zmieniła, zaczęto
w ostatnim czasie myśleć w Szwecji o zwiększeniu liczebności armii zawodowej.
Obrona Terytorialna także liczy około 20 tys. żołnierzy. Jej podstawowym
zadaniem jest dozór, ochrona i obrona ważnych obiektów militarnych, które są
niezbędne do prawidłowego działania wojsk operacyjnych. Ważne obiekty to:
porty, lotniska, centra łączności, magazyny wojskowe itp. Ta infrastruktura jest
bardzo podatna na sabotażowe i dywersyjne działania potencjalnego agresora i
musi być przed nim chroniona. Bez wojsk OT ochroną takich obiektów musiałoby zająć się wojsko, co uszczuplałoby zasoby ludzkie i materiałowe wojsk
operacyjnych, szczególnie w okresie mobilizacji. Ochronie podlega także infrastruktura cywilna, administracja, telewizja, telekomunikacja, energetyka, wodociągi itp. W tym zakresie istnieje pełna współpraca z administracją cywilną,
jednak wszystkie takie działania są koordynowane przez dowództwa wojskowe.
Dodatkowe zadania wojsk OT to pomoc w zwalczaniu skutków katastrof
żywiołowych i pomoc w poszukiwaniach osób zaginionych – we współpracy z
policją, służbami ratunkowymi i służbą zdrowia. Ponieważ służba w OT trwa
24 godziny na dobę, efektywność działania wojsk OT jest bardzo duża. Od
alarmu do miejsca koncentracji batalionu upływa nie więcej jak 2-4 godzin.
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OT w Szwecji ma strukturę batalionową. Obecnie jest to 40 batalionów
rozmieszczonych mniej więcej równomiernie na terenie całego kraju. W dużych miastach jest po kilka batalionów. Batalion składa się z kompanii wartowniczej i dwóch kompanii interwencyjnych (coś na wzór sił szybkiego reagowania). W niektórych batalionach jest kompania rozpoznawcza. Każda kompania
ma swój sztab kompanii a batalion – sztab batalionu z plutonem dowodzenia.
Całość liczy około 500 żołnierzy. Niektóre bataliony posiadają eskadrę samolotów rozpoznawczych. Są to najczęściej samoloty klubów lotniczych wypożyczane przez wojsko. Pilotami są członkowie klubów służący w formacji OT.
Szwecja jest krajem o bardzo długiej linii brzegowej, więc na terenach nadmorskich i w pobliżu portów są bataliony o profilu zbliżonym do marynarki wojennej. Mają w swoim wyposażeniu szybkie łodzie patrolowe.
Szwecja jest podzielona na cztery dystrykty wojskowe. Składają się one z
okręgów opartych głównie na dużych garnizonach. Pod te okręgi podlegają
grupy szkoleniowe, opiekujące się batalionami OT. Na czele OT stoi dowódca
OT w stopniu generała brygady.
Warto przybliżyć pojęcie „grupa szkoleniowa”. To zespół oficerów zawodowych i pracowników cywilnych zajmujący się wyłącznie szkoleniem i szeroko rozumianą opieką nad batalionami OT. Do ich zadań należy opracowywanie
harmonogramów ćwiczeń, organizowanie różnego typu kursów, od szkoleniowych dla szeregowych, podstawowego wyszkolenia przed wstąpieniem do
służby w OT czy kursów specjalistów w prawie wszystkich dziedzinach.
Oprócz tego zajmują się obsługą administracyjną, zaopatrzeniem materiałowym
oraz naliczaniem i wypłatą należnych ekwiwalentów i wynagrodzeń dla żołnierzy wojsk OT. Grupy szkoleniowe pełnią rolę służebną w stosunku do batalionów. Jeśli chodzi o rozkazodawstwo, to biegnie ono od kwatery głównej poprzez dystrykty i okręgi do dowódców batalionów.
W szeregach OT służą wyłącznie ochotnicy, którzy podpisali kontrakt na
czas nieokreślony. Członkiem OT może zostać każdy obywatel Szwecji, który
ukończył 18 lat i przeszedł trzymiesięczny kurs podstawowego wyszkolenia
żołnierza. O ile mi wiadomo, przy naborze nie ma specjalnych wymogów
zdrowotnych. Żołnierz OT jest zobowiązany do odsłużenia od 4 do kilkunastu
dni w roku w zależności od funkcji. Od tego uzależnia się wypłacenie żołdu,
którego wysokość związana jest z zajmowanym stanowiskiem. Do tego dochodzi ekwiwalent za każdy dzień służby i pokrycie kosztów dojazdu na ćwiczenia. Nie są to duże sumy.
Na okres ćwiczeń żołnierze biorą w pracy urlop bezpłatny a wojsko wypłaca im ekwiwalent o wysokości świadczenia jak za dni chorobowe, czyli około 80% pełnego zarobku. Takie zasady obligują żołnierzy OT do uczestnictwa
w ćwiczeniach. Dawniej, gdy panowały inne zwyczaje, absencja na ćwiczeniach była tak duża, że uniemożliwiała ich właściwe przeprowadzanie.
Oprócz dni kontraktowych, przez cały rok organizowane są szkolenia w
różnych specjalnościach, najczęściej w cyklach weekendowych, nie wchodzą

S t r o n a | 435
one jednak do czasu kontraktowego. Cały cykl szkoleń i ćwiczeń ujęty jest w
harmonogramie rocznym rozsyłanym do wszystkich żołnierzy batalionu na
początku roku, co umożliwia im zorganizowanie życia prywatnego i zawodowego z uwzględnieniem zobowiązań związanych z uczestniczeniem w
Hemvärnet.
Nie można zapominać, że wszyscy żołnierze OT, od zwykłego szeregowca
po dowódcę batalionu, na co dzień są cywilami, co musi uwzględniać dowództwo OT. Tu podam przykład: na początku reorganizacji jesienne manewry organizowane były w tym samym czasie, jak początek sezonu polowań na łosie.
Na ćwiczenia stawiała się niewielka liczba żołnierzy, bo w Szwecji jest kilkaset
tysięcy aktywnie działających myśliwych. Dowództwo OT zmieniło więc czas
rozpoczęcia ćwiczeń, dopasowując go do istniejących realiów. Podobnie jest
latem; nie organizuje się ćwiczeń w okresie urlopowym. Takie działania spowodowały, że zainteresowanie obywateli służbą w OT znacznie wzrosło.
Wyposażenie żołnierza Hemvärnet jest identyczne jak żołnierza wojsk
operacyjnych, z wyjątkiem broni osobistej. Żołnierz OT ma w wyposażeniu
karabin automatyczny AK4B o kalibrze 7,62 x 51 – jest to podstawowa amunicja karabinowa wojsk NATO. Do dyspozycji drużyny i plutonu są karabiny
maszynowe, karabiny snajperskie, karabiny automatyczne z celownikami optycznymi, granatniki Carl Gustaw, jednorazowe, ręczne wyrzutnie pocisków
przeciwpancernych. Wprowadza się również do uzbrojenia granatniki kalibru
120 mm. Do tego dochodzą granatniki podwieszane pod karabiny automatyczne kal. 40 mm, pistolety Glock dla służb pomocniczych, pistolety sygnalizacyjne, granaty ręczne, cały zestaw min. Środki łączności, począwszy od zwykłych
telefonów polowych do radiostacji krótkofalowych i wojskowych telefonów
mobilnych ostatniej generacji. Środki medyczne, od opatrunków osobistych,
opasek uciskowych poprzez zestawy sanitarne pierwszej pomocy.
Transport zapewniają transportery gąsienicowe dla kompanii interwencyjnych, samochody ciężarowe przystosowane do przewożenia żołnierzy, samochody ciężarowe do transportu materiałów i amunicji, minibusy dla dowódców
plutonów, mobilne centra dowodzenia na szczeblu batalionu, motocykle terenowe dla ordynansów, autobusy. Do dojazdu do miejsc koncentracji i ćwiczeń
korzysta się obecnie z prywatnych samochodów, za których użycie dostaje się
zryczałtowany ekwiwalent w zależności od przejechanych kilometrów. Istnieje
też możliwość pożyczania pojazdów od firm prywatnych.
Żołnierz OT przechowuje podstawowe wyposażenie w domu. Broń osobista też może być przechowywana w domu po spełnieniu wymaganych warunków jej zabezpieczenia. Osoby, które nie mają odpowiednich warunków, mogą
przechowywać broń na terenie najbliższych jednostek wojskowych, natomiast
broń wsparcia przechowywana jest w magazynach wojskowych. Zaletą tego
rozwiązania jest krótki czas potrzebny na uzyskanie gotowości do działania
przez batalion.
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Zakwaterowanie w warunkach polowych zapewniają namioty o różnej
wielkości i przeznaczeniu, od mieszkalnych poprzez techniczne do namiotów
sztabowych. Na terenach zurbanizowanych możliwe jest zakwaterowanie w
lokalach udostępnionych przez administrację cywilną.
Siłą wojsk Obrony Terytorialnej jest szybkość mobilizacji, bardzo duża
mobilność i znajomość terenu. OT to formacja lekkiej piechoty liczącej na własne siły.
Szkolenie wojsk OT odbywa się w rocznych cyklach; od szkolenia pojedynczego żołnierza, przez szkolenie drużyny, plutonu, kompanii i batalionu.
Sztaby batalionów mają co drugi rok specjalne ćwiczenia tzw. gry wojenne.
Obecnie szkolenie batalionów OT jest w końcowej fazie do osiągnięcia
pełnej zdolności do wykonywania powierzonych zadań, od przyjęcia rozkazu
poprzez planowanie i wykonanie zadania do reorganizacji i podjęcia nowego
zadania. Batalion, w którym służę, został wybrany jako batalion doświadczalny, na którym wypróbowuje się różne rozwiązania organizacyjne i szkoleniowe. Wybór nie był przypadkowy, bo właśnie ten batalion jest najlepiej wyszkolony i zorganizowany. Rozwiązania wypracowane zarówno przez grupę szkoleniową jak i przez naszych żołnierzy są wprowadzane do wszystkich innych
batalionów OT.
W szkoleniu pomaga również bogata literatura wojskowa zarówno ogólnowojskowa jak i specjalistyczna, dostosowana do specyfiki wojsk OT. Każdy
żołnierz ma do niej dostęp; w formie papierowej, digitalnej jak i przez internet.
W szkoleniu specjalistów i dowódców pomaga również specjalny ośrodek
na szczeblu centralnym, który organizuje kursy. W szkoleniu żołnierzy OT
biorą udział zarówno oficerowie zawodowi z grupy szkoleniowej jak i instruktorzy spośród żołnierzy naszego batalionu lub batalionu sąsiedniego. Warto
nadmienić, że w szeregach OT służy bardzo dużo oficerów rezerwy, którzy nie
mają przydziałów mobilizacyjnych. To bardzo dobre rozwiązanie ułatwiające
przekazywanie doświadczeń i uzupełnianie braków kadrowych w strukturze
OT.
Dużą rolę w sprawnym działaniu Hemvärnet odgrywają też dyscyplina i
stosunki międzyludzkie. Dyscyplina musi być taka jak w wojsku. Jest rozkaz i
trzeba go wykonać jak najlepiej.
Ponieważ żołnierze OT to ochotnicy, mający rodziny, własne życie zawodowe czy prowadzący własne przedsiębiorstwa, bardzo ważnym zagadnieniem
są też stosunki międzyludzkie. Są one nieco inne jak w wojsku zawodowym.
Panuje pełne koleżeństwo i partnerstwo, nie ma mowy o jakimkolwiek wyżywaniu się dowódców na żołnierzach. Musztra ograniczona jest do niezbędnego
minimum. Wielu żołnierzy w życiu cywilnym jest kolegami czy przyjaciółmi,
co przenosi się również na stosunki w wojsku. Życzliwość, wzajemna pomoc i
chęć, aby jak najlepiej wykonać powierzone zadanie, to podstawa sprawnego
działania tej formacji wojskowej. Gdyby było inaczej, nie byłoby chętnych do
pełnienie tej służby.
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Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Wojska OT mają ustawowe zapewnienie, że nie będą użyte przeciw ludności cywilnej, do pacyfikacji zamieszek
ulicznych czy manifestacji! W przeciwnym razie mają prawo odmowy wykonania rozkazu. Wszystkie prawa i obowiązki są zapisane ustawowo zarówno
dla żołnierzy OT jak i cywilów i rygorystycznie przestrzegane.
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Roman Burek
Polska
TRADYCJE I INICJATYWY PROOBRONNE
ZWIĄZKU STRZELECKIEGO
Związek Strzelecki jest bezpośrednim kontynuatorem oraz spadkobiercą
ideowym Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914 i 1919-1939. Jako stowarzyszenie patriotyczne i proobronne zrzesza liczne grono dzieci, młodzieży oraz
dorosłych w Polsce, a także poza granicami kraju. Jako organizacja z ducha i
czynu apartyjna, służy tylko dobru Rzeczypospolitej Polskiej.
Związek Strzelecki jest organizacją non profit przygotowującą swoich
członków do służby obywatelskiej. Szukamy wsparcia finansowego w otwartych konkursach, różnego rodzaju zadaniach zleconych, dofinansowaniach, itp.
Nasza kadra – opiekunowie, wychowawcy i instruktorzy – nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia (w zasadzie, najczęściej dokłada z własnych pieniędzy),
wykorzystuje często swój czas wolny i urlop, pracując dla Polski nie dla apanaży, lecz z potrzeby serca – stanowiąc być może ostatnie pokolenie działaczy
ideowych.
Historia Związku Strzeleckiego w skrócie: 1910-1914, 1919-1939.
W 1910 r. Józef Piłsudski założył Związek Strzelecki we Lwowie oraz
Towarzystwo Sportowe „Strzelec” w Krakowie. Celem Organizacji było przygotowanie kadr dla przyszłego powstania przeciwko zaborcom. W sierpniu
1914 r. elitarny Oddział Strzelców – Pierwsza Kompania Kadrowa, jako pierwszy wyruszył w bój o niepodległość Ojczyzny. Strzelcy stali się następnie kuźnią kadr Legionów Polskich oraz wojska odradzającej się Rzeczypospolitej
Polskiej, które wywalczyło niepodległy byt naszemu krajowi.
Związek Strzelecki odrodził się ponownie w 1919 r. W okresie II RP stał
się masową organizacją prowadzącą szkolenie wojskowe i wychowanie patriotyczno-obywatelskie młodzieży – zgodnie z hasłem: każdy żołnierz – obywatelem, każdy obywatel żołnierzem. Działalność Związku Strzeleckiego wiązała się
ściśle z ówczesną koncepcją tworzenia „Narodu pod bronią”. W przededniu
wybuchu II wojny światowej (1938-1939) Związek Strzelecki liczył ponad 500
tys. członków. We wrześniu 1939 r. wielu z nich zostało zmobilizowanych do
wojska i obrony Ojczyzny, a inni tworzyli oddziały partyzanckie i brali czynny
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udział w akcjach dywersyjnych przeciwko obu agresorom – niemieckiemu i
sowieckiemu. Strzelcy działali także w konspiracji, tworząc już we wrześniu
1939 r. organizację „Orła Białego”, która następnie weszła w skład Armii Krajowej.
W okresie PRL działalność Związku Strzeleckiego była zakazana.
Związek Strzelecki współcześnie
Związek Strzelecki odrodził się ponownie w 1994 r. Dziś Związek Strzelecki działa na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej i jej umacniania; wychowując dzieci, młodzież oraz dorosłych w duchu patriotycznym w oparciu o
hasło Bóg-Honor-Ojczyzna. Propaguje pozytywne wzorce postaw obywatelskich; rozwija wśród swoich członków i społeczeństwa poczucie służby dla
Polski i odpowiedzialności za jej los. Podczas prowadzonych zajęć szkoleniowych wyrabiane są umiejętności zdyscyplinowanego życia i obowiązku wobec
Ojczyzny. Członkowie kształtują swoje postawy w oparciu o wartości historyczne, o których mowa w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim. Strzelcy są
aktywnymi uczestnikami życia publicznego w swych ,,małych ojczyznach”.
Podnoszony jest poziom sprawności fizycznej; poszerzana jest wiedza
z zakresu wojskowości i bezpieczeństwa publicznego.
Działalność Związku Strzeleckiego realizowana jest w zakresie wychowania patriotyczno-obywatelskiego, przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego.
Aby osiągać lepsze efekty w pracy wychowawczo-szkoleniowej potrzebne jest wsparcie; nietrudno jest zauważyć, iż ,,lwia część członków” wywodzi się w większości z niezamożnych rodzin – są to gimnazjaliści, uczniowie
szkół średnich i studenci.
Nasi członkowie – to świadomi swej przeszłości i pochodzenia, ale i aktualnych obowiązków wobec Ojczyzny. Każdy strzelec jest przeszkolony, niemal
jak żołnierz od stopnia podstawowego do dowódcy drużyny, a niektórzy do
szczebla plutonu. Stanowi pełnowartościowy, ochotniczy, sprawdzony oraz
umocowany w polskości ,,materiał” gotowy by służyć w WP choćby od „zaraz”.
Strzelcy uczestniczą w obchodach świąt i uroczystości państwowych, religijnych oraz o zasięgu lokalnym. Związek Strzelecki realizuje swoje cele poprzez: kultywowanie tradycji walk niepodległościowych; często występuje jako
organizator obchodów i uroczystości. Kadra i członkowie oraz orlęta (wiek 1115) otaczają opieką miejsca pamięci narodowej, prowadzą działalność wydawniczą i informacyjną, służącą popularyzacji Związku Strzeleckiego i idei niepodległościowej. Szkoleniu podlega kadra instruktorska i strzelecka. Podnoszona jest ich wiedza i umiejętności na rzecz obronności kraju, a po przeszkoleniu mogą współpracować ze służbami ratowniczymi na wypadek klęsk ży-
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wiołowych i katastrof; podejmowane są działania w zakresie ochrony dóbr kultury i sztuki oraz tradycji historycznej.
Związek Strzelecki w niektórych regionach Kraju stał się organizacją
uznaną, o niekwestionowanym autorytecie, w innych radzi sobie gorzej, ale
wszędzie jest rozpoznawalny. W istocie rzeczy sam wypracował swoją pozycję,
nie otrzymując nigdy od nikogo kredytu na tzw. początek. Niestety nigdy też III
Rzeczpospolita nie wyraziła przesadnego zainteresowania Jego działalnością.
Jesteśmy organizatorami historycznych marszy, tj:
 Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom – Laski (jest to najstarszy marsz po „kadrówce” z Krakowa do Kielc 6-12 sierpnia); Marsz
Radom – Laski organizowany jest od 1991 r., w październiku, w rocznicę bitwy pod Laskami (22-26 października 1914 r.);
 Marszu Szlakiem Powstania Styczniowego Łódź – Dobra;
 Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Szydłowiec – Wąchock,
od 2007 r. (najbliżej rocznicy wybuchu powstania 22/23 stycznia);
 Marszu Szlakiem Hubala na trasie Szydłowiec – Gałki, organizowanego od 2014 r.
Inicjatywy szkoleniowe kursy i szkolenia
Nasi członkowie uczestniczą w kursach organizowanych we współpracy z
Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, zawsze w okresie
letnim (lipiec, sierpień). Szkoli się tam 30 uczestników w 3 turnusach. Są to
kursy Combat Livesaver (CLS) oraz SERE poziom A ( Survival, Evasion, Resistance, Escape – Przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka). Korzystamy z tej możliwości od 2011 r., podpisaliśmy w tym celu porozumienie
w 2012 r. WCKMed zaproponowało nam również kształcenie się na wyższym
poziomie na tzw. Kursach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, których realizację rozpoczęliśmy w tym roku.
W latach poprzednich z dużym powodzeniem nasi członkowie organizowali kursy spadochronowe, które były dodatkowym wymagającym szkoleniem
choćby ze względu na przygotowanie fizyczne i dobry stan zdrowia (były przypadki 2012 roku o nie dopuszczeniu przez lekarza).
Organizujemy z dużym powodzeniem Kurs działań nieregularnych –
icjatywa ta przyjęła się zwłaszcza na terenie Dolnego Śląska. Od 4 lat kurs ma
dofinansowanie od MON. Kurs odbywa się jako formuła zamknięta dla członków ZS z określonym potencjałem. Kierunki szkoleniowe to SERE poziom A,
dodatkowo zielona taktyka, terenoznawstwo i wspinaczka górska. uczestnicy
po egzaminach otrzymują certyfikaty, dyplomy i nagrody.
Nasi członkowie uczestniczą także z wielkim powodzeniem w kursach i
ćwiczeniach zewnętrznych tj.: kurs walki w mieście, kurs dowódców drużyn,
kurs działań rozpoznawczych, kurs lekkiej piechoty.
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Oprócz tego strzelcy biorą udział w uroczystościach rocznicowych i patriotycznych, często tworząc poczty sztandarowe wraz z kombatantami przejmując
w ten sposób tradycje ich walki o wolność Ojczyzny. W działaniach statutowych współpracujemy z administracją państwową, samorządową i wojskiem
polskim. Od 2009 roku pomagamy przy zabezpieczeniu AIR SHOW (w 2017 r.
będzie to już nasz 5 udział).
Po wielu latach wytrwałej pracy strzeleckiej, kilku próbach zawarcia porozumienia z MON przez moich poprzedników, wreszcie się udało - w dniu 6
marca 2012 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Obrony
Narodowej a Związkiem Strzeleckim. Po czternastu miesiącach oczekiwania od
chwili złożenia wniosku (18 stycznia 2011) z ramienia Zarządu ZS porozumienie podpisali: Roman Burek – Komendant Główny i Leszek Marcinkiewicz –
członek Komendy Głównej.To porozumienie motywuje nas do jeszcze większego wysiłku i zaangażowania w pracę strzelecką oraz sprawia, że Związek
Strzelecki jest sprawdzoną i godną zaufania organizacją proobronną oraz jest
gotów do ponoszenia ofiar.
Posiadamy wiele podpisanych umów i porozumień z instytucjami państwowymi, jednostkami wojskowymi, uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli oraz szkołami o różnym profilu nauczania, wychowania i szkolenia.
Komendanci Związku Strzeleckiego w okresie międzywojennym:
Władysław Malski
Kazimierz Kierzkowski
Władysław Jaksa-Rożen
Władysław Rusin
Marian Frydrych
Józef Tunguz-Zawiślak

1919
1923
1929
1931
1934
1938

- 1923
- 1929
- 1931
- 1934
- 1938
- 1939

Komendanci Główni Związku Strzeleckiego od 1994 roku:
Leszek Marcinkiewicz
Dariusz Nowiński
Grzegorz Filipek
Roman Burek
Dariusz Nowiński
Roman Burek

1994
2002
2007
2009

- 2002
- 2007
- 2009
- 2012
2012
od 2012
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CZĘŚĆ IV. OBRONA TERYTORIALNA –
GŁOSY W DYSKUSJI
„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”
2016, nr 2(7)
Virgil Bălăceanu
Romania
THE NECESSITY OF THE TERRITORIAL DEFENCE FORCES
IMPLEMENTATION
Almost three decades after the Cold War ended, the world today is facing
new confrontations, new types of risks and threats, so there is no wonder that
more and more analysts and experts in geopolitics argue that, in fact, regardless
of the adjective that precedes it – new, irregular, asymmetric hybrid, informational, multidimensional and so on, we are in the midst of war. Eastern and
Central European States feel like even more stringent these threats, because to
global threats such as terrorism, cybercrime or uncontrolled migration, they
face an increasingly aggressive Russian attitude that is trying to recover its
former spheres of influence and, why not, due a precarious security situation in
Turkey, a country until recently pillar of stability between Europe and the Near
and Middle East.
In these circumstances, it is understandable interest that these states grant
to strengthen their capacities of national security, one of the solutions envisaged
being to improve territorial defense by extending existing capabilities, or either
through their establishment where they do not exist yet. The Conference held in
Ostrowiec Świętokrzyski had the great merit to bring together experts from
different regions to discuss a common subject, from different perspectives, of
course, determined by the concrete situation of each country, its traditions and
the resources at their disposal. And therefore, the implemented or only proposed solutions are just different from state to state.
Even if the solutions presented were different, there are enough points of
convergence. First mention the validity of the concept of territorial defense and
considering it as the best way to strengthen the capacity of national defense.
The territorial defense is less expensive than an increasing of the number of
regular armed forces as well as most popular than conscription, the other two
variant of strengthening the national defense capacity. Secondly it highlights
the need to build territorial forces as one service in the Armed Forces, made up
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of military active personnel, professionals and volunteers, organized into units
and large units on the territorial principle. Third were identified as essential
tasks: defending important objectives into the area of responsibility; conduct
counterterrorist actions; reinforce the regular armed forces when needed; response to natural disasters. Not least because the territorial forces to be effective it needs to be led, equipped and trained according to the principles applied
in the armed forces which also requires major material efforts and financial
resources of each state.
In conclusion, it is expected that in the near future to assist in many Central
and Eastern European states to a revival of the territorial defense and territorial
forces and for that, a speed and pace will be dictated by the will and national
resources, and influenced by future actions of NATO, EU and Russia, as well
as the evolution of their relationships.
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„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”
2016, nr 2(7)
Józef Flis
Polska
OBRONA TERYTORIALNA. DIABEŁ TKWI W OGÓŁACH
Prawem i obowiązkiem każdej władzy jest troska o stan bezpieczeństwa i
obronności. Wyrazem tej troski są decyzje i działania na rzecz ciągłej, systematycznej poprawy tegoż stanu. Decyzje winny zapadać po wszechstronnej analizie wszystkich czynników, które na stan i proces bezpieczeństwa i obronności
mają wpływ. Należy domniemywać, że podejmując działania na rzecz kreowania obrony terytorialnej w Polsce analiz takich dokonano. Rozumieć należy
również, iż w wyniku tych analiz wyciągnięto wniosek, że właśnie OT będzie
antidotum na niedostatki w stanie bezpieczeństwa i obronności i że istnienie tej
formacji stan ten znacząco poprawi. Jakie są te niedostatki? Dogłębna ich analiza przekracza ramy nie jednej a wielu konferencji naukowych. Ze względu na
zakres dyskusji ograniczę się do – moim zdaniem – podstawowego problemu.
Wbrew powszechnym poglądom nie wskażę na zaniechania modernizacyjne.
Największym polskim problemem jest nieadekwatność liczebności armii w
stosunku do wielkości terytorium państwa. W ślad za profesjonalizacją sił
zbrojnych i ograniczeniem ich liczebności do ok. 100 tysięcy nie dokonano
systemowych rozwiązań w zakresie utrzymywania i szkolenia rezerw, które
pozwoliłyby sformować na „W” stosownie liczniejsze siły zbrojne i które z
powodzeniem mogłyby pozwolić na wypełnienie ubytków w stanach osobowych na skutek naturalnego wykruszania się tychże w wyniku działań wojennych.
Na współczesnym polu walki nie może być mowy o zastąpieniu zawodowego żołnierza i uzupełnianiu jednostek wojskowych złożonych z zawodowych
żołnierzy przez rezerwistę z innej epoki, który nie tylko nie jest dobrze wyszkolony, ale który nawet nie zna współczesnego, wysoce skomplikowanego i wymagającego profesjonalizmu uzbrojenia. Może dlatego została uśpiona idea
Narodowych Sił Rezerwowych? Uśpiona, bowiem formalnego odstąpienia od
tego pomysłu nikt nie ogłosił a systemu uzupełnienia rezerw dla armii zawodowej nie ma. Wielu oburza pytanie, a właściwie próba prawidłowej odpowiedzi na nie, jak długo mogą prowadzić działania polskie siły zbrojne w ich obecnym stanie? Realne szacunki wskazują, że może to być czas który nie tylko nie
pozwoli na trwałą obronę terytorium państwa a być może nie pozwoli nawet na
zorganizowane przyjęcie wsparcia sojuszniczego.
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Czy więc OT jest lekarstwem na bolączki polskiej obronności i polskich sił
zbrojnych? Jaką wartość miał będzie ten piąty już rodzaj Sił Zbrojnych RP?
Warto przypomnieć, że kryterium istnienia rodzaju sił zbrojnych jako wyraźnie
różniącej się od innych części sił zbrojnych jest środowisko prowadzenia odrębnych działań. W znakomitej większości armii, aby nie powiedzieć we
wszystkich, kryterium tym są: ląd, woda i powietrze z niewielkim zatarciem
granicy pomiędzy nimi i uwzględnieniem specyfiki wielkich armii. Rodzaj sił
zbrojnych oznacza odrębność sztuki operacyjnej, taktyki, odrębny system dowodzenia i szkolenia, odrębny sprzęt poczynając od jego pozyskiwania pod
kątem specyficznych potrzeb konkretnego rodzaju sił zbrojnych. Dowódca rodzaju sił zbrojnych to postać, która w państwie odpowiada za obronę (działania) w swoistej dla jego rodzaju wojsk sferze: na lądzie, na wodzie i pod wodą.
Utworzenie kolejnego rodzaju sił zbrojnych nie może pozostać bez skutków i
wpływu na funkcjonowanie wszystkich elementów systemu obronnego Polski
zarówno w wymiarze krajowym jak i sojuszniczym, przy czym zasadniczy problem nie tkwi w samej ilości rodzajów sił zbrojnych a w sprawności organizacji
działań i sprawności systemu dowodzenia całych sił zbrojnych.
Nie jest kwestią mody, czy wyrazem osobistych poglądów teoretyków
wojskowości, koncepcja współczesnych operacji wojskowych, których zasadniczą cechą są działania połączone. To wynik ewolucji sztuki wojennej na podstawie doświadczeń wielu armii, w zróżnicowanych konfliktach, z uwzględnieniem zmian w wyposażeniu sił zbrojnych, strategii, taktyce, organizacji i szkoleniu wojsk. Współczesne pole walki to wyzwanie jak najlepszego wykorzystania efektu synergii całego potencjału, jakim dysponuje państwo i jego siły
zbrojne dzięki działaniom wspólnym i pod wspólnym dowództwem. To, z
czym mamy do czynienia w Polsce w roku 2016 to naruszenie tej zasady.
Tworząc zręby polskiej OT chyba nie wzięto tego pod uwagę. Musi budzić
wątpliwość utworzenia wojsk OT jako odrębnego rodzaju sił zbrojnych, skoro
działać będą na lądzie, tak jak wszystkie rodzaje wojsk wchodzące w skład
rodzaju wojsk lądowych. Jak wyodrębnić specyfikę terytorialności OT choćby
w świetle zapisów art. 5 Konstytucji RP: Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium… oraz art. 26 Konstytucji RP:
Siły Zbrojne RP służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego
terytorium…? Idea terytorialności nie może więc być istotą tylko OT. Czyżby
operacyjne, chyba ciągle jeszcze zasadnicze, siły zbrojne zostały od tego uwolnione? Chyba jednak nie, bo przecież konstytucja nakłada na nie taki obowiązek. Dlaczego więc wojska OT mają inną podległość niż pozostałe cztery rodzaje sił zbrojnych? Utrudni to w zasadniczy sposób dowodzenie operacjami
połączonymi i operacjami samych wojsk lądowych (jeśli takowe będą w ogóle
prowadzone) w skali państwa a staje się mało wyobrażalne w sytuacji prowadzenia na obszarze Polski operacji sojuszniczych. O takie przecież zabiegamy
podejmując wielkie wysiłki polityczne i militarne. Operacje sojusznicze oznaczają sojusznicze dowodzenie całym potencjałem sił, które mogą przyczynić się
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do sukcesu. Czyżby wojsk OT to nie dotyczyło?, czy te wojska będą prowadzić
jakąś odrębną wojnę w tym samym rejonie nie podlegając połączonemu dowództwu?
Czy można sobie wyobrazić sobie dowódcę odpowiedzialnego za operację
na określonym obszarze, który zgodzi się aby na tym obszarze znajdowały się
siły, które jemu w żaden sposób nie podlegają i aby prowadzone były jakiekolwiek działania, nie tylko stricte bojowe ale pomocnicze, wspierające, na które
on nie ma wpływu? Jakie będą relacje wojsk operacyjnych, w tym armii sojuszniczych i wojsk OT? Na pytania te należy sobie już teraz odpowiedzieć,
wszak wojsko, obojętnie jakie, ma być dobrze użyte w czasie wojny i to ten
stan winien być wyznacznikiem zasadniczych rozwiązań. Inne, specyficzne
tylko dla wojsk OT działania, mogą być przewidywane i podejmowane niejako
„przy okazji”. Jeśli przyjmuje się kryteria inne niż potrzeby obronności to należy zastanowić się czy to ma być w ogóle wojsko.
Inny problem. Zrozumiałe są dość powszechne określenia: obrona lokalna,
obrona małych ojczyzn czy ojcowizny, wojsko wojewodów, wojsko starostów i
inne używane w kontekście OT. Czy to miałoby oznaczać, że w wypadku zagrożenia w rejonie innym niż „własny” jednostki OT tego rejonu zachowają
bierność i nie udzielą pomocy sąsiadom? Może to budzić wątpliwości, zwłaszcza w świetle oczekiwania pomocy w ramach wsparcia sojuszniczego przez siły
zbrojne innych państw. W świetle współczesnych sposobów prowadzenia działań zbrojnych manewr jest równie istotny jak siła i brak zdolności manewru
środkami, ogniem, siłami jest świadomą rezygnacją z użycia całości dostępnych sił i środków na potrzeby obrony. Godzi się należy przypomnieć, że w
historii były już chorągwie czy regimenty magnatów, mieliśmy piechotę łanową, pospolite ruszenie i inne formacje nie zawsze działające pod jednolitym
dowództwem a wręcz eksponujące swoją odrębność. Jak to się skończyło dla
Polski – pamiętamy.
Można odnieść wrażenie, że historia niczego nas nie nauczyła, w dalszym
ciągu prowadzone są działania odśrodkowe, rozbijana jest spoistość sił zbrojnych i po części spoistość sojuszu. Wojska OT mają być przede wszystkim
Wojskiem Polskim ze wszystkimi płynącymi z tego stanu rzeczy konsekwencjami. Szukanie jakichkolwiek protez, kombinacji, zaklinanie rzeczywistości,
droga na skróty do wyimaginowanego sukcesu jest drogą błędną. Tworzenie
OT winno być wpisane w systemowe rozwiązania odnoszące się do całych sił
zbrojnych.
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CZĘŚĆ V. RECENZJE
„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”
2016, nr 2(7)
Paweł Gotowiecki
Polska
ANDRZEJ LEON SOWA, KTO WYDAŁ WYROK NA MIASTO? PLANY
OPERACYJNE ZWZ-AK (1940-1944) I SPOSOBY ICH REALIZACJI,
WYDAWNICTWO LITERACKIE, KRAKÓW 2016, SS. 824
Żołnierze nie uzbrojeni – noszą butelki zapalające,
granaty lub po prostu kamienie o kształcie i wadze granatów ręcznych.
Rozbiją one twarz żołnierza niemieckiego lub obezwładnią jego ręce całkiem skutecznie na bliską odległość. A tej amunicji nam nie brakuje
Rozkaz płk. Antoniego Chruściela „Montera”
do komendantów obwodów z 8 sierpnia 1944 (s. 490)

Powstanie warszawskie jest jednym z tych wydarzeń z najnowszej historii
Polski, które wciąż wywołują żywe emocje i w zasadzie nierozstrzygalne spory
i polemiki. W przypadku boju o stolicę naukowo-publicystyczny dyskurs odnosi się zarówno do kwestii polityczno-militarnych, związanych z decyzją o wybuchu powstania, jak i równie istotnej sfery aksjologii. Nic więc dziwnego, że
zwłaszcza przy okazji okrągłych i półokrągłych rocznic powstania, rynek księgarski wzbogaca się o kolejne poświęcone mu pozycje – począwszy od wydawnictw źródłowych, skończywszy na publicystyce historycznej.
Ale powstanie warszawskie i – szerzej – dziedzictwo Polskiego Państwa
Podziemnego (PPP) i Armii Krajowej (AK), to temat ważny nie tylko z punktu
widzenia sporów historycznych. Warto zwrócić uwagę, że w dyskusji na temat
odtworzenia w Polsce formacji Obrony Terytorialnej (OT) i jej znaczenia w
realiach konfliktu asymetrycznego, znalazły się postulaty skorzystania przy
budowie OT z doświadczeń AK. Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch
na Rzecz Obrony Terytorialnej zainicjowało nawet akcję „Odbudujmy AK”, w
której postulowało aby doświadczenie organizacyjne, bojowe i wychowawcze
Armii Krajowej oraz wielki prestiż wśród naszego społeczeństwa [zostały]
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przeniesione i wykorzystane w tworzeniu systemu obrony terytorialnej 1. Warto
nadmienić, że właśnie ze wspomnianego stowarzyszenia wywodzi się dr Paweł
Makowiec, autor wydanej ostatnio interesującej pozycji Powstanie Warszawskie 1944. Taktyka walki w mieście (Difin, Warszawa 2016).
Solidne opracowania szczebla taktycznego walk są niewątpliwie ważne i
potrzebne. Aby jednak móc w sposób kompleksowy rozpatrywać wzorce organizacyjne AK dla późniejszych formacji i aby móc oceniać realną rolę, jaką siły
zbrojne PPP odegrały w II wojnie światowej, niezbędna jest głęboka i rzetelna
analiza tego, co jest miernikiem efektywności każdych prowadzonych działań
zbrojnych – strategii państwa, założeń operacyjnych, ich realizacji i uzyskanych wyników. Najbardziej bowiem wnikliwe studium działań taktycznych
powinno mieć swój punkt odniesienia w postaci opracowania odnoszącego się
do koncepcji strategicznych – w omawianym przypadku planów operacyjnych
konspiracyjnej organizacji wojskowej PPP.
Trudu podsumowania stanu badań w zakresie powstawania i praktycznej
realizacji wzmiankowanych planów, w tym znamiennej decyzji o rozpoczęciu
walk w Warszawie, podjął się prof. Andrzej Leon Sowa w publikacji Kto wydał
wyrok na miasto? Plany operacyjne ZWZ-AK (1940-1944) i sposoby ich realizacji (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016). W zamieszczonej na okładce
recenzji wydawniczej krakowski historyk został przedstawiony czytelnikowi
jako badacz ceniony za profesjonalizm, rzeczowość, odwagę. Słowa te nie są
bynajmniej wyrazem kurtuazji – profesor Uniwersytetu Pedagogicznego, a
wcześniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest autorem m.in. rzetelnych opracowań dotyczących stosunków polsko-ukraińskich w czasie II wojny światowej
oraz kilku dobrze ocenionych syntez dwudziestowiecznych dziejów Polski, na
czele z Historią polityczną Polski 1944-1991 (gdzie m.in. zaproponował nową
periodyzację epok PRL). Andrzej L. Sowa reprezentuje ten rodzaj pisarstwa
historycznego, które nie wyżywa się w kwiecistych wywodach czy publicystycznych zwischenrufach – jest precyzyjne, logiczne, do bólu krytyczne. Sowę
śmiało można nazwać mistrzem historycznych analiz, w których znajomości
źródeł towarzyszy rzeczowa interpretacja faktów. To coraz rzadsza cecha u
rodzimych naukowców, którzy coraz częściej nad inteligentną analizę przekładają mało wnoszące do stanu badań kompilacje. Wreszcie – trzeba się zgodzić
– Andrzej L. Sowa jest historykiem odważnym. Zadając bowiem pytanie: kto
wydał wyrok na miasto? – i szukając na nie w 800-stronnicowej monografii
odpowiedzi, autor musi się zmierzyć z zagadnieniem, które nie tylko obrosło
mitem, ale które stanowi od ponad 70 lat pole naukowej i publicystycznej batalii, w której wydawałoby się wystrzelono już wszystkie możliwe pociski. Spojrzenie raz jeszcze na ten problem i próba przeanalizowania na nowo ówczesnych koncepcji, decyzji i ich skutków, wreszcie wyciągnięcie wniosków, z
1

„Odbudujmy Armię Krajową!” – założenia kampanii społecznej, Obronanarodowa.pl,
<https://obronanarodowa.pl/content/odbudujmyak.html>, (12.12.2016).
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którymi apologeci powstania z miejsca podejmą polemikę – wymaga i wspomnianej odwagi, i profesorskiej rozwagi, i świetnego warsztatu badawczego.
***
Przechodząc do meritum recenzji wypada sprecyzować, jaka materia kryje
pod efektownym – przyznajmy – tytułem. We wstępie Andrzej L. Sowa zwraca
uwagę, że tylko całościowa ocena planów operacyjnych ZWZ-AK pozwoli
odpowiedzieć na pytanie o wojskowy sens działań zbrojnych podejmowanych
w 1944 r. na terenie Polski przez oddziały AK. I właśnie postulowana przez
autora kompleksowa ocena założeń, jakie polityczne i wojskowe władze emigracyjne oraz Komenda Główna (KG) AK stawiały przed siłami zbrojnymi
PPP, jest najważniejszym celem badawczym publikacji.
Autor nadał pracy układ chronologiczno-problemowy, szeroko uwzględniając różnorakie aspekty związane z tworzeniem, a następnie realizacją planów operacyjnych ZWZ-AK. Stąd, obok przedstawienia zmieniających się
koncepcji kierownictwa polskiej emigracji i podziemia, autor poświęcił sporo
miejsca zabiegom o wsparcie koncepcji powstania powszechnego (a potem już
walk w Warszawie) przez aliantów, ale także stosunkowi Stalina i Hitlera do
powstania warszawskiego. Szczególnie w odniesieniu do sowieckiej polityki
wobec powstania, historyk stara się zmierzyć z obiegowymi opiniami lub po
prostu mitami. Za szczególnie istotne i wartościowe uznałbym próbę kompleksowego ujęcia ewolucji planów operacyjnych ZWZ-AK – przestawienie zmieniających się założeń wiele mówi o fachowości osób, na różnych etapach i
szczeblach odpowiedzialnych za zaplanowanie i kierowanie walką podziemną
w kraju.
Myślę, że dla potrzeb przejrzystości niniejszej recenzji, warto się zatrzymać nad kilkoma podjętymi przez autora zagadnieniami.
Jak już wspomniano gros miejsca w publikacji poświęcone zostało wypracowaniu zasad powstania powszechnego, a następnie jego stałej (przeważnie
zależącej od czynników zewnętrznych) ewolucji. Sowa kolejne polskie koncepcje ocenia na ogół negatywnie, zarzucając im aksjomatyczne założenia (brak
silnego oporu ze strony wojsk niemieckich), brak realizmu w ocenie własnych
możliwości, nie liczenie się ze stratami, w tym stratami wśród ludności cywilnej (s. 94 i n.). Chyba jeszcze gorsze zdanie historyk ma na temat procesu podejmowania decyzji w sprawie walki zbrojnej, np. celowe nieinformowanie
Naczelnego Wodza (NW) przez dowództwo AK o zmianach w koncepcji Akcji
„Burza” (s. 216), a z drugiej strony świadomą dezinformację KG AK przez
Sztab NW ws. pomocy Brytyjczyków (s. 301).
Samą Akcję „Burza” – w formie przyjętej w listopadzie 1943 r. – autor
uważa za jedyny plan Komendy Głównej nieprzekraczający możliwości wojskowych AK (s. 287). Jednocześnie krakowski badacz przekonująco udowadnia,
że ani działania 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK ani Operacja „Ostra
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Brama”, nie mówiąc już o powstaniu warszawskim, ze względu na swój odbiegający od pierwotnych założeń charakter (nieplanowana koncentracja dywizji
na Wołyniu, próba zdobycia Wilna koncentrycznym atakiem z zewnątrz), „Burzą” nie były (s. 221-225, 234, 246-249). Jest to istotna konstatacja, do której
uprzednio doszedł bodaj tylko Jan M. Ciechanowski. Za podręcznikowy przykład realizacji „Akcji Burza” Sowa uważa udział AK w zdobyciu Lwowa. Właśnie akcję na rzecz oswobodzenia Lwowa, z niewielką intensywnością walk, a
przez to niewielkimi stratami, historyk uważa za przeprowadzoną z uwzględnieniem realnych możliwości AK (s. 266-267).
W oczach krakowskiego historyka poważnym błędem osób odpowiedzialnych za przygotowanie powstania powszechnego był brak realizmu w ocenie
możliwości wsparcia powstania przez zachodnich sojuszników. Wynikał on
zapewne z kilku czynników, wśród których wymienić należy: błędną interpretację polityki sojuszniczej, brak realistycznej oceny technicznych możliwości
udzielenia wsparcia czy też nieobce polskim decydentom wishfull thinking. Np.
ironicznie pisze Sowa o geopolitycznych koncepcjach roztaczanych przez polską delegację w czasie trzeciej wizyty gen. Sikorskiego w USA – zdumiewa
całkowity wręcz brak wiedzy strony polskiej o rzeczywistych nastrojach generalnie wolnomularskich elit amerykańskich, do których chciano trafić między
innymi przez ukazywanie im zalet rzymskiego katolicyzmu… (s. 134).
Przykładem nieliczenia się z realiami była szeroko opisana przez Andrzeja
L. Sowę kwestia użycia 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej (SBS) w
planowanym powstaniu powszechnym, a następnie – już konkretnie, w walkach
w Warszawie. Pomysł zrzucenia nad Polską brygady spadochronowej stał w
zupełnej sprzeczności z ówczesnymi możliwościami technicznymi lotnictwa
transportowego i był nierealny (s. 56, 540)2. Niestety, wiedza polskich sztabowców w tym zakresie była niewielka – np. latem 1942 r. gen. Sikorski musiał tłumaczyć gen. Roweckiemu, że nie ma możliwości przerzucania jednostek
pancernych drogą desantów powietrznych (s. 84). Nie przeszkodziło to KG AK
jeszcze w sierpniu 1944 r., w trakcie trwania powstania, żądać desantu 1. SBS
nad Puszczą Kampinoską (s. 494).
Na marginesie zastanawia fakt trzymania się koncepcji zrzucenia 1. SBS
nad Polską, zwłaszcza w sytuacji, gdy już wiadomo było, iż armia niemiecka
2

Co prawda 31.08.1942 r., podczas konferencji w War Office ustalono że po osiągnięciu
pełnego etatu 1. SBS zostanie przeznaczona wyłącznie do operacji na terytorium Polski
(potwierdził to również w 1943 r. szef Sztabu Imperialnego gen. Alan Brooke pisząc, że nie
będzie ona przewidziana do żadnej innej operacji na kontynencie), jednak sytuacja militarna i plany operacyjne aliantów zachodnich, nie przewidujące operacji na terenie Polski,
czyniły tę kwestię mocno problematyczną. Ostateczne zarzucenie koncepcji otworzenia
drugiego frontu na Bałkanach, przy jednoczesnym zapotrzebowaniu aliantów na wojska
spadochronowe, które mogłyby działać na terenie Francji, Belgii, Holandii i Niemiec, czyniły sprawę użycia 1. SBS – mniej więcj od jesieni 1943 r. – w zasadzie bezprzedmiotową;
vide: Z. Wawer, Organizacja polskich wojsk lądowych w Wielkiej Brytanii 1940-1945,
Warszawa 1992, s. 161-162.
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nie ulegnie rozkładowi. Doświadczenia II wojny światowej (jeszcze przed operacją Market-Garden) pokazywały, iż wojska powietrznodesantowe sprawdzają
się jako forpoczta desantu morskiego (operacja Merkury) lub uderzenia wojsk
lądowych, przy czym w tym ostatnim wypadku głębokość lądowania desantów
powinna sięgać maksymalnie kilkudziesięciu kilometrów od rubieży styczności
wojsk. Gdyby nawet szaleńczy i niezgodny ze sztuką wojenną plan zrzucenia 1.
SBS w Kampinosie czy gdziekolwiek indziej doszedł do skutku, musiałby się
zakończyć spektakularnym zniszczeniem jednostki bez osiągnięcia najskromniejszego choćby celu operacyjnego.
Szczegółowo został przeanalizowany proces podejmowania decyzji w
sprawie wybuchu powstania warszawskiego. Historyk przekonująco dowodzi,
że wśród argumentów na rzecz stoczenia ostatecznej walki z Niemcami, argumenty natury politycznej przeważały nad tymi natury wojskowej (s. 309-310).
Jednak nawet jeżeli przyjąć, że powstanie miało być demonstracją, mającą za
pomocą szantażu emocjonalnego skłonić Sowietów do udzielenia AK wojskowej pomocy, nic nie zwalniało dowództwa AK od przygotowań natury wojskowej (s. 341). Tymczasem opinia historyka o tych ostatnich jest dla przywódców powstania miażdżąca. Pomijając kwestię, że KG AK mylnie interpretowała plan działań wojsk sowieckich w dniach poprzedzających wybuch powstania (Bora-Komorowskiego i część jego sztabowców zawiodła tu intuicja,
przy czym, zdaniem niżej podpisanego, trudno czynić dowódcy AK akurat z
tego powodu przesadny zarzut)3, dowództwo AK obciąża przede wszystkim
przygotowanie (czy też nieprzygotowanie) właściwego planu operacyjnego.
Wypada przytoczyć znamienne porównanie Andrzeja L. Sowy, który dowodzi,
że o ile we Lwowie kilkakrotnie przerabiano plan zajęcia miasta w ramach Akcji „Burza”, to w stolicy najprawdopodobniej bazowano na planie jeszcze z
1940 r., który preferował zadania o charakterze typowo policyjnym i zakładał
scenariusz mniej więcej zbieżny z realiami 1918 roku (s. 324, 415). W efekcie
dowództwo AK zdecydowało o rozproszeniu sił i jednoczesnym uderzeniu na
wszystkie obiekty o strategicznym znaczeniu – co znacznie przekraczało możliwości słabo uzbrojonych powstańców (s. 416). Na dowództwie AK – a personalnie płk. Antonim Chruścielu „Monterze” – ciąży także przesunięcie godziny
rozpoczęcia walk na 17:00 oraz skrócenie pogotowia potrzebnego do koncentracji sił przed walką (s. 417). Powyższe błędy i zaniechania bledną jednak przy
próbie rozwiązania problemu braku broni, z jaką musiał się zmierzyć „Monter”.
Kwestia ta jest warta dłuższego cytatu: Natomiast gdy płk Chruściel – na tej czy
3

A. L. Sowa jest bardziej krytyczny, porównując przewidywania Bora-Komorowskiego
odnośnie ruchów sowieckich do wróżenia z fusów (s. 308). Autor pisze na ten temat: Trudno więc zrozumieć na jakiej podstawie gen. Komorowski i jego najbliżsi współpracownicy
zakładali, że Sowieci zajmą Warszawę w ciągu kilku najbliższych dni. Jak mówił po latach
gen. Bór „nikt z nas nie wierzył, aby Rosjanie stanęli, bo było w ich interesie zajęcie Warszawy”. Szkoda jednak, że dowódca AK zapomniał, iż o tym, co jest w interesie sowieckim,
decydowano w Moskwie, a nie w jego sztabie (s. 336).
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innej rozprawie Komendy Głównej (według kilku relacji dopiero 31 lipca!) –
przedstawił stan uzbrojenia oddziałów AK, wrażenie było przygnębiające. Komendant okręgu przekonywał jednak zebranych, że brak broni zastąpi „furia
odwetu” atakujących. W tej sprawie płk Chruściel, co odnotowano w kilku niezależnych od siebie relacjach, następująco instruował swoich podkomendnych,
a ci podległych sobie dowódców: „Kto nie będzie miał broni palnej, dostanie
granaty, a dla kogo zabraknie granatów, niechaj bierze do ręki kamień, łom czy
siekierę i tym zdobywa broń dla siebie” (s. 322-323).
Błędy w planowaniu walki o Warszawę miały – zdaniem Andrzeja L. Sowy – swoją kontynuację w dowodzeniu powstaniem. Historyk jest zdania, że
prawdopodobnie płk „Monter” początkowo nie bardzo też wiedział, na czym
jego dowodzenie powstaniem ma polegać (s. 489), a jego bezpośredniej jurysdykcji podlegało wyłącznie Śródmieście północne. Przyczyn niesprawnego
dowodzenia było kilka, wśród których – obok niezależnych od powstańców
czynników obiektywnych – historyk wymienia takie błędy dowództwa AK jak:
brak mocnych odwodów (na skutek zbytniego rozproszenia sił), niezbędnych
do efektywnego wpływania na przebieg działań bojowych (s. 585), nieprzestrzeganie jednolitości dowodzenia, niewykorzystanie aparatu sztabowego do
zorganizowania sprawnego systemu dowodzenia (s. 586-587), stosowanie w
dowodzeniu szablonów właściwych dla działań regularnych i traktowanie powstańczej „lekkiej piechoty” jak pełnowartościowych oddziałów (s. 587). Zatrzymując się szerzej przy dwóch ostatnich punktach, autor zwraca uwagę, że
chociaż w konspiracji opracowano około 100 instrukcji bojowych i wydawnictw szkoleniowych (s. 111-112), przygotowanie oddziałów AK do działań
bojowych, wobec braku doświadczenia, miało charakter teoretyczny, a umiejętności powstańcy zdobywali w większości przypadków dopiero podczas
dwumiesięcznych walk o stolicę. Stąd też poważniejsze działania zaczepne, a
już zwłaszcza zdobywanie umocnionych pozycji, bronionych przez oddziały o
doświadczeniu frontowym, bez użycia broni ciężkiej, po prostu przekraczały
możliwości powstańców (s. 249). Osobista odwaga walczących nie była w stanie zastąpić błędów w dowodzeniu oraz braku doświadczenia i zgrania oddziałów. Autor przytacza m.in. tragiczne w skutkach natarcie oddziałów powstańczych podczas walk o Dworzec Gdański z okrzykiem hura! (zapewne spontanicznym, ale sprzecznym z taktyką walki w mieście), który zmarnował czynnik
zaskoczenia (s. 509). Niestety, jak na wielu kartach swojej książki dowodzi
Andrzej L. Sowa, dowództwo AK nie do końca zdawało sobie sprawę nie tylko
z wad, ale i walorów (mobilność, świetna znajomość topografii miasta) powstańczej „lekkiej piechoty”. Wielokrotnie – zwłaszcza w pierwszych dniach
powstania – próbowano jej używać w charakterze wojsk regularnych – często z
opłakanym skutkiem (s. 435 i n.).
Zaprezentowana wysoce krytyczne ocena planów operacyjnych i ich realizacji każe postawić pytanie o kwalifikacje polskiego dowództwa. Andrzej L.
Sowa zwraca uwagę, że polscy oficerowie posiadali często bogate doświadcze-
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nia liniowe, równocześnie jednak ich wiedza wojskowa w szeregu przypadków
zatrzymała się na kampanii wrześniowej. Polscy sztabowcy – co było niestety
raczej regułą – mieli słabe rozeznanie w technicznych rodzajach broni, ich
możliwościach i zastosowaniu (s. 307). Istotnym mankamentem był brak znajomości tematyki działań partyzanckich i przeciwpartyzanckich. Było to niestety nieodzownym skutkiem marginalizacji tych zagadnień w międzywojennej
myśli wojskowej4. Jak zauważa Andrzej L. Sowa, jednym z niewielu wyjątków
w tym zakresie był gen. Stefan Rowecki, który w 1928 r. opublikował gruntowne studium wojskowo-policyjne poświęcone tłumieniu rebelii i rozruchów
politycznych w miastach (s. 45). Kawaleryjskie i hippiczne doświadczenia następcy „Grota” były, co oczywista, nieporównanie mniej przydatne w planowaniu walk o stolicę.
Podejmowanych decyzji nie sposób jednak wytłumaczyć wyłącznie taką
czy inną wiedzą, doświadczeniem frontowym, tudzież ich brakiem. Warto także
pamiętać – słusznie zwraca uwagę autor – że pokolenie walczące o niepodległość (…) uważało, że właśnie ta wartość była najważniejsza i dla niej należało
poświęcić wszystko. Dlatego przynajmniej dla części z nich nie liczyły się ofiary
ludzkie i materialne ponoszone w walce, tylko sama walka (s. 46). Wydaje się,
że w przypadku zwłaszcza kadry dowódczej – ludzi bezpośrednio odpowiedzialnych za wywołanie powstania warszawskiego – mentalność, styl myślenia,
wyznawane wartości miały niemniejszy wpływ na podejmowane decyzje, niż
posiadana wiedza wojskowa. Jest to kwestia bezwzględnie warta głębszych
studiów i szerszego rozwinięcia.
Andrzej L. Sowa nie uchyla się od personalnej oceny kadry dowódczej. Interesujące są zwłaszcza opinie o ścisłym kierownictwie sił zbrojnych – niekoniecznie będące powtórzeniem obiegowych poglądów. Za najwybitniejszego
dowódcę okresu II wojny światowej historyk uważa gen. Władysława Sikorskiego, dostrzegając w premierze i naczelnym wodzu nie tylko wojskowego z
wielkim autorytetem, ale także przenikliwego analityka, który zapewne nie
dopuściłby do wybuchu powstania warszawskiego w ówczesnych realiach politycznych. Większe zastrzeżenia ma natomiast badacz do gen. Stefana Roweckiego, uważając że niezależnie od posiadanych przymiotów, dowódca AK miał
skłonności do ryzykanctwa i myślenia o operacjach wojskowych w kategoriach
politycznych (s. 161-162). O następcy Roweckiego, gen. Tadeuszu Komorowskim, Sowa ma już dużo gorszą opinię, stawiając „Borowi” – powszechnie
obecne w literaturze – zarzuty braku talentów dowódczych i charyzmy (s. 174).
Na negatywną opinię w oczach Andrzeja L. Sowy zasłużył sobie także dowódca powstania warszawskiego płk/gen. Antoni Chruściel. Historyk wśród różnych zarzutów stawianych „Monterowi” szczególnie podkreśla dyskwalifikujący go jako dowódcę brak realizmu w planowaniu działań i niczym nieuzasad4

Zobacz w niniejszym numerze artykuł ppłk. dr. Marka Żyły pt. Likwidacja Ukraińskiej
Powstańczej Armii na tle polskich doświadczeń w prowadzeniu działań przeciwpartyzanckich w XX wieku.
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niony optymizm, właściwy dla dowódcy kompanii, najwyżej pułku, a nie powstania decydującego o losach stolicy i Polski (s. 589). Spośród dowódców sił
powstańczych Andrzej L. Sowa pozytywną ocenę wystawia m.in. ppłk. Mieczysławowi Niedzielskiemu, raczej negatywnie ocenianemu przez historyków
powstania, np. Jerzego Kirchmayera. Zdaniem Sowy dowódca obrony Żoliborza był jednym z nielicznych, który prawidłowo interpretował realną siłę i charakter wojsk powstańczych, twardo broniąc powierzonej placówki i nie podejmując skazanych na niepowodzenie większych działań zaczepnych (s. 588).
Przeciwstawną opinię historyk wyraził o większości przedstawicieli kadry dowódczej powstania, w tym KG AK, na czele ze wspomnianym Chruścielem,
gen. bryg. Tadeuszem Pełczyńskim i płk. Karolem Ziemskim (s. 587-588).
Szczególnie negatywne recenzje wystawił Sowa Komendantowi Podokręgu
Zachód Obszaru Warszawskiego AK ppłk. Zygmuntowi Marszewskiemu, którego nieudolność (…) w organizowaniu pomocy dla walczącej Warszawy graniczyła z przestępstwem (s. 648), oraz dowódcy Grupy Kampinos mjr. Alfonsowi Kotowskiemu, scharakteryzowanemu jako równie ordynarny w postępowaniu z podwładnymi, jak nieudolny (s. 578). Zwłaszcza w przypadku tego
ostatniego oficera, głównego winowajcy rozbicia przez Niemców w bitwie pod
Jaktorowem Grupy Kampinos, opinia Sowy nie odbiega od ustaleń innych historyków zajmujących się powstaniem.
Należy wskazać, że publikacja Kto wydał wyrok na miasto?... zawiera wiele innych interesujących aspektów, których nie sposób w krótkiej recenzji szerzej omówić, a które w opinii niżej podpisanego stanowią o wartości pracy. Do
wątków tych zaliczyłbym m.in.: ocenę zaangażowania Berlingowców w walkę
(autor, opierając się m.in. na źródłach niemieckich, broni żołnierzy 1. Armii
Wojska Polskiego przed zarzutami słabej postawy bojowej w bojach na Czerniakowie, s. 559), analizę zmiennej postawy ludności cywilnej wobec powstania (s. 543-544 i n.), przedstawienie próby usunięcia gen. Komorowskiego z
funkcji dowódcy AK (s. 609-612) czy bilans strat własnych i nieprzyjacielskich
w powstaniu (s. 617-618 i n.).
Na zakończenie wypada napisać o tym, co w obszernej pracy wydaje się
nieco mniej udane. Wśród nielicznych niedoskonałości na pierwszy miejscu
wskazałbym na chyba niezbyt fortunny dobór map i ich wkomponowanie w
układ pracy. Choć mapy są kolorowe i czytelne, nie do końca przekonuje ich
skala (zwłaszcza w odniesieniu do rozdziałów poświęconych powstaniu warszawskiemu) – szeregu istotnych miejsc działań powstańczych przedstawianych na kolejnych stronach książki na mapach nie sposób zlokalizować. Być
może należałoby wyróżnić – obok mapy całej Warszawy – poszczególne, istotne z punktu widzenia prowadzonych walk jej części. Poza tym jeżeli zamieszczenie map powstania na końcu książki ma swoje uzasadnienie, to chociażby
czarno-białe odwzorowania zmieniającej się sytuacji na froncie wschodnim w
1944 r. w rozdziałach temu zagadnieniu poświęconych wielce ułatwiałoby czytelnikowi orientację w plątaninie nazw jednostek wojskowych i miejscowości.
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Mało szczęślibym wyborem – zapewne wydawcy – było także umieszczenie przypisów na końcu obszernej publikacji. Jeżeli do tego dodać brak numeracji ciągłej przypisów końcowych – korzystanie z nich staje się dość problematyczne.
Choć język autora jest wyjątkowo precyzyjny, pojedyncze ustępy mogą
budzić wątpliwość czytelnika. Np. autor pisze na s. 429: Największym sukcesem
– i to w skali całego powstania – było zdobycie 2 sierpnia niemieckich magazynów na Stawkach (…), zaś dziesięć stron dalej (s. 439): Największym ich sukcesem – i to w skali całego powstania – stało się opanowanie w godzinach rannych 2 sierpnia Elektrowni Miejskiej na Powiślu (…). Z kolei w kategorii klasycznej omyłki pisarskiej, nie wychwyconej na etapie przygotowania pracy do
druku, należy traktować błędną datę słynnego rozkazu nr 19 Naczelnego Wodza gen. Sosnkowskiego do żołnierzy AK z 1 września 1944 – w tekście jest 1
września 1939.
***
Andrzej L. Sowa bardzo krytycznie ocenia bilans powstania. Przychylając
się do jednej z zacytowanych opinii, że zupełne zniszczenie Warszawy jest
jedną z największych klęsk w dziejach Polski (s. 615), historyk jednocześnie
podziela zdanie gen. Kirchmayera, że operacyjnie nie miało powstanie żadnego
znaczenia (s. 622). Pogląd taki skłania do refleksji, że cały wysiłek zbrojny,
ogromne straty wśród ludności cywilnej, bezpowrotne zniszczenie dóbr kultury
i zagłada stolicy – były nie tylko nadaremne, ale także sprzeczne z ówczesną
polską racją stanu.
Jednak chyba najbardziej przytłaczającym wnioskiem, do jakiego dochodzi
Andrzej L. Sowa, jest przeświadczenie, że grupa decydentów wojskowopolitycznych, odpowiedzialnych za wybuch walk w stolicy, najpierw wzięła
jako zakładników (jak to określa autor) kilkaset tysięcy jej cywilnych mieszkańców (s. 681-682), a następnie, tracąc zdolność racjonalnego rozumowania,
gotowa była nie tylko kontynuować beznadziejną walkę o Warszawę, ale rozszerzyć ją na jeszcze nie „wyzwolone” przez Sowietów obszary okupowanej
Polski (s. 673), narażając kraj na całkowite zniszczenie, a ludność na dalsze
cierpienia i fizyczne unicestwienie (s. 663).
Konkluzja powyższa każe postawić pytanie już nie tylko o kwalifikacje
dowódcze czy też taki bądź inny zestaw kompetencji, jakimi obdarzone było
grono osób odpowiedzialnych w danym momencie dziejowym za – nie będzie
to chyba zbyt wielkie słowo – losy polskiego narodu. Lektura książki Andrzeja
L. Sowy skłania do zadania kolejnego pytania – o psychikę, matrycę myślową
ludzi, którzy dla realizacji politycznych celów (a w istocie politycznych miraży) poświęcić byli gotowi siebie samych, podległych żołnierzy i milionowe
miasto. Do jakiego stopnia wyznawana filozofia czynu, polityczny romantyzm,
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insurekcyjna tradycja wpłynęły destrukcyjnie na ich zdolność racjonalnego
myślenia i realistycznej oceny sytuacji, szans i zagrożeń?
Recenzowana publikacja jest lekturą gorzką, ale ważną i potrzebną. A także do bólu uczciwą. Autor nie sili się na niuanse, poddając ostrej krytyce te
działania, które doprowadziły do zniszczenia polskiej stolicy. Nie robi tego
jednak z pozycji demiurga, który wiedząc o mechanizmach przesuwania pionków na mapie świata dostrzega, że zasad owych nie byli w stanie zrozumieć
polscy dowódcy. Wielką zaletą książki jest bowiem punktowanie błędów w
sztuce wojennej, zaniechań, fałszywych założeń, mylnych interpretacji, nierealistycznych koncepcji, a także, niestety, zwykłych kłamstw, przeinaczeń i zafałszowań, wreszcie zgubnego politykierstwa – czyli tego, czego można było
uniknąć. Książka Sowy to nie teoretyczne rozważania, nie publicystyka historyczna – to poważne, precyzyjne, analityczne studium bazujące na faktach i ich
wnikliwej interpretacji. Powinno stać się obowiązkową lekturą, nie tylko dla
historyków.
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