
 

 
 
 
 
 

ANTE PORTAS 
  



2 

 



3 

 

 
 

 

ANTE PORTAS 
Studia nad Bezpieczeństwem 

 
 

Kryzys ukraiński i jego znaczenie  
dla bezpieczeństwa międzynarodowego:  

aspekty polityczno-militarne 
 
 
 
 

ISSN 2353 – 6306 
ROK 2016 

NR 1(6)  



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

Rada Naukowa: 

prof. dr Christian BARNA (Academia Naţională de Informaţii „Mihai Vitea-
zul”, Rumunia), prof. dr Seda DEMIRALP (Işık Üniversitesi, Turcja), prof. dr 
Sheriff FOLARIN (Covenant University, Nigeria), prof. dr hab. Vojtech  
JURČÁK (Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 
Słowacja), prof. dr Joseph Jon KAMINSKI (International University of Saraje-
vo, Bośnia i Hercegowina), prof. dr hab. Jurii MAKAR (Czerniowiecki Uni-
wersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Ukraina), prof. dr Theodor 
NEETHLING (University of the Free State, RPA), prof. dr hab. Artur PATEK 
(Uniwersytet Jagielloński), prof. dr Vasile SIMILEANU (Asociatia de Geopo-
litica „Ion Conea”), prof. dr hab. Józef SMOLIŃSKI (Uniwersytet Jana Ko-
chanowskiego), prof. dr hab. Romuald SZEREMIETIEW (Akademia Obrony 
Narodowej), prof. dr hab. Andrzej ŚWIDERSKI (Wojskowa Akademia Tech-
niczna). 

Redakcja: 
 

Redaktor naczelny: dr Przemysław ŁUKASIK, Zastępca redaktora naczel-
nego: dr Paweł GOTOWIECKI, Sekretarz: dr Jakub ŻAK, Członkowie: dr 
Tomasz GÓRA, Mieszko OZIĘBŁOWSKI, Redaktor statystyczny: Arkadiusz 
KŁUSEK, Redaktorzy językowi: Barbara BAKALARZ-KOWALSKA (jęz. 
polski), Marta DOBROWOLSKA-WESOŁOWSKA (jęz. angielski), Redaktor 
techniczny: Agnieszka BATÓG, Redaktorzy tematyczni: Marian CICHOŃ 
(nauki o bezpieczeństwie), dr hab. Anna DOLIWA-KLEPACKA (prawo), dr 
Paweł DZIEKAŃSKI (ekonomia), dr Janusz FALECKI (nauki o obronności), 
dr Przemysław FURGACZ (ekonomia, nauki o polityce), dr Łukasz KARAŚ 
(prawo), dr hab. Antoni OLAK (nauki o bezpieczeństwie), dr Adam PĄZIK 
(prawo), Andrzej PIETRZYK (nauki o obronności), dr Leszek SYKULSKI 
(nauki o polityce), dr Wioletta TOKARSKA-OŁOWNIA (ekonomia), dr  
Vadym ZHELTOVSKYY (nauki o polityce). 
 
Redaktorzy numeru: dr Paweł GOTOWIECKI, dr Jakub ŻAK 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



6 

Kontakt z redakcją:  
e-mail: redakcja@anteportas.pl 

 
CZASOPISMO RECENZOWANE  

Strona internetowa: www.anteportas.pl 
 
 

ISSN 2353-6306  
 
 

© Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim,  
Ostrowiec Świętokrzyski 2016 

 
 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna. 
Czasopismo ukazuje się jako półrocznik 

 
 
Czasopismo jest indeksowane w: Index Copernicus, Central European Journal 
of Social Sciences and Humanities, BazHum oraz Polskiej Bibliografii Nauko-
wej 
 
Czasopismo ma 3 pkt na liście czasopism punktowanych MNiSW (część B) 

 
Projekt okładki: Mateusz Lomber 
Redakcja techniczna, korekta i adjustacja: Zespół 

 
 

Wydawca:  
 

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim  
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  

tel. 041 260-40-41, e-mail: info@wsbip.edu.pl / redakcja@anteportas.pl 
 
 

 
Publikacja została wydana przy wsparciu finansowym  
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 
 
Publikacja została wydana we współpracy ze  
Stowarzyszeniem „Nauka, Edukacja, Rozwój” 



 
 

7 
 

Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa 
międzynarodowego: aspekty polityczno-militarne 

 
 

Trwający od 2013 r. kryzys na Ukrainie, wraz z politycznym i militarnym 
zaangażowaniem się Federacji Rosyjskiej po stronie ukraińskich separatystów, 
zyskał wymiar międzynarodowy. Zaanektowanie Krymu przez Rosję oraz zai-
nicjowanie „wojny buntowniczej” na wschodniej Ukrainie stanowiły odpo-
wiedź Kremla na reprezentowany przez obóz Euromajdanu okcydentalny kie-
runek ukraińskiej polityki zagranicznej. Jednocześnie, zdaniem części anality-
ków, rosyjska polityka względem Ukrainy stanowi etap realizacji koncepcji 
odbudowy rosyjskiej dominacji na obszarze postradzieckim. 

Kolejne fazy kryzysu ukraińskiego potwierdzają załamanie się obowiązu-
jącego od ponad dwóch dekad systemu bezpieczeństwa międzynarodowego na 
osi Rosja-NATO i – szerzej – Rosja-Zachód. Ekspansywna polityka Kremla i 
naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy nie pozostaje bez wpływu także 
na systemy bezpieczeństwa narodowego poszczególnych państw NATO, w tym 
zwłaszcza republik bałtyckich i Polski. Międzynarodowa równowaga sił w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej, ukształtowana po rozpadzie ZSRR, w przeciągu 
minionych kilkunastu miesięcy przestała obowiązywać. 

Oddajemy w ręce Czytelników szósty numer półrocznika „Ante Portas - 
Studia nad Bezpieczeństwem” – drugi tematycznie poświęcony problematyce 
kryzysu ukraińskiego, tym razem w wymiarze politycznym, strategicznym i 
wojskowym. Prezentowane artykuły i analizy dotyczą przebiegu konfliktu w 
Donbasie oraz jego wpływu na kwestie bezpieczeństwa państw europejskich, 
zmiany ich polityki zewnętrznej i wewnętrznej, a także stanowiska Zachodu 
wobec najsilniejszego gracza tego konfliktu – Federacji Rosyjskiej. Autorzy 
reprezentują uczelnie ukraińskie oraz ośrodki naukowe z Rumunii, Gruzji oraz 
Polski – krajów ościennych, żywotnie zainteresowanych wydarzeniami na 
Ukrainie.  

Osiemnaście artykułów naukowych, zamieszczonych w pierwszej części 
publikacji, podzielić można na kilka odrębnych, uzupełniających się bloków 
tematycznych. Pierwszy z nich zawiera teksty skupiające się wokół problema-
tyki wpływu konfliktu ukraińskiego na sąsiednie państwa a także reakcji krajów 
ościennych i ich percepcję wojny w Donbasie (prof. Vojtech Jurčák, dr Andrzej 
Zapałowski, prof. Christian Barna, Cosmin Dugan oraz Patryk Jędrowiak). Ko-
lejne zagadnienia podejmowane na łamach czasopisma dotyczą wykorzystania 
propagandy w wojnie informacyjnej i jej wpływu na świadomość społeczeń-
stwa (prof. Nataliia Slukhaii, dr Paweł Gotowiecki, Michał Urban, Wiktor Mo-
zgin, Dawid Pudło) a także problemu nacjonalizmu ukraińskiego (dr Michał 
Siudak). Artykuły dotyczące strategii polityczno-wojskowej Federacji Rosyj-
skiej (dr Vakhtang Maisaia), bezpieczeństwa Ukrainy w aspekcie doktryny 
polityczno-wojskowej (dr Rafał Kęsek, dr Marek Żyła), problematyki wojny w 
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Donbasie w aspekcie wojny hybrydowej (prof. Volodymyr Trofymowych, Ani-
ta Lewandowska) oraz w aspekcie militarnym (dr Tadeusz Kubaczyk, dr Jakub 
Żak, Filip Bryjka) skupiono w ostatnim, największym bloku tematycznym.  

Swoistym podsumowaniem problematyki podejmowanej przez powyż-
szych Autorów, uzupełnionym dużo szerszym (w kontekście miejsca i czasu) 
komentarzem, jest studium Geopolityczne aspekty kryzysu ukraińskiego, autor-
stwa znakomitego analityka dr. Krzysztofa Surdyka. 

W dziale „Komunikaty i eseje” zamieszczono dwa teksty prezentujące in-
teresujące spojrzenie na problematykę mocarstwowej polityki Rosji na prze-
strzeni dziejów (prof. Ryszard Jakubczak, Artur Jakubczak oraz dr Włodzi-
mierz Zieliński) oraz komentarze dotyczące wpływu kryzysu ukraińskiego na 
bezpieczeństwo globalne, działań Federacji Rosyjskiej w postradzieckim obsza-
rze wpływów oraz działalności pro-integracyjnej Unii Europejskiej na kierunku 
ukraińskim, autorstwa dr Oleny Krasoty, dr. Vazhy Kakabadze, dr Nany Maisu-
radze oraz Mykoly Prohorova. 

W zdecydowanej większości publikowane w powyższych działach mate-
riały podają stan wydarzeń na koniec 2015 r. 

Gościnnym artykułem numeru jest publikacja Tamása Bezsenyi, z Naro-
dowego Uniwersytetu Administracji Publicznej w Budapeszcie, podejmująca 
problematykę przestępczości zorganizowanej na Węgrzech po przemianach 
ustrojowych w 1990 r. 

Uzupełnieniem numeru jest recenzja książki Współczesna Ukraina – trwa-
łość czy rozpad? (pod red. Konrada Świdra, Agnieszki Stec, Tadeusza Z. Lesz-
czyńskiego) autorstwa dr. Przemysława Furgacza. 
 
Życzymy ciekawej lektury! 
 

Zespół redakcyjny 
„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 
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I. ARTYKUŁY NAUKOWE 
 
 
 

 

 
Vojtech Jurčák  
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

 
 

BEZPIECZEŃSTWO UNII EUROPEJSKIEJ W KONTEKŚCIE  
KONFLIKTU NA UKRAINIE 

 
(European Union Security in the Context of Ukraine’s Conflict) 

 
Streszczenie: 
Odmowa podpisania ukladu stowarzyszeniowego między Ukrainą a UE przez 
prezydenta Janukowycza, która była genezą konfliktu między Ukrainą 
a Federacją Rosyjską, doprowadziła do znaczących zmian w europejskiej ar-
chitekturze bezpieczeństwa. Konflikt bowiem nie dotyczy wyłącznie jego bezpo-
średnich uczestników, lecz Europy w całości. Artykuł koncentruje się zatem na 
analizie wpływu kryzysu ukraińskiego na bezpieczeństwo europejskie, analizuje 
też potencjalne znaczenie konfliktu dla kształtowania wspólnej polityki bezpie-
czeństwa i obrony UE.  
 
Summary: 
Janukovich´s refusal to sign the Ukraine-European Union Association Agree-
ment, which has escalated into conflict between Ukraine and Russia Federa-
tion, has changed the European Security Architecture. It is because it has influ-
enced not only direct actors themselves, but also Europe as a whole. Because of 
that his paper focuses on the analysis of the Ukrainian crisis´ influence on the 
European security, while analyzing also probability of its impact on shaping of 
the Common Foreign and Secuity Policy of the EU.  
 
Słowa kluczowe: 
Ukraina, Federacja Rosyjska, Unia Europejska, bezpieczeństwo, wpływ,  
 
Key words:  
Ukraine, Russian Federation, European Union, security, influence,  
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Wprowadzenie 

 
Kiedy w listopadzie 2013 r., kilka dni przed szczytem Partnerstwa 

Wschodniego w Wilnie, ukraiński prezydent Wiktor Janukowycz oświadczył, 
że nie podpisze umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, prawdopodob-
nie ani on, ani żaden mieszkaniec Europy nie przypuszczał, że oto dobiegają 
końca spokojnie dni Starego Kontynentu. Odmowa podpisania przez Januko-
wycza umowy stowarzyszeniowej skutkowała masowymi demostracjami, ustą-
pieniem rządu, odwołaniem prezydenta, aneksją znacznej części ukraińskiego 
terytorium, „zamrożonym konfliktem“ na wschodzie Ukrainy, wreszcie znacz-
ną liczbą ofiar. Sam konflikt ma dalekosiężne konsekwencje, obejmujące nie 
tylko zaangażowanych w niego aktorów – Ukrainę i Federację Rosyjską – lecz 
także inne podmioty międzynarodowe, w tym Unię Europejską.  

 
Prawne aspekty konfliktu ukraińskiego 

 
„World will never be the same“  

 
(Herman Van Rompuy) 

 
Wydarzenia na Ukrainie zastały Europę nieprzygotowaną. Mimo, że eska-

lacja konfliktu następowała stopniowo, mało który uczestnik protestów na 
Majdanie w listopadzie 2013 r. spodziewał się, że konflikt osiągnie rozmiary 
zagrażające bezpieczeństwu Europy. Słowa przewodniczącego Rady Europej-
skiej Hermana Van Rompuya, który po aneksji Krymu przez Rosję powiedział, 
że świat już nigdy nie będzie taki sam, dobrze oddają powagę zaistniałej sytua-
cji.  

Konflikt na Ukrainie w pierwszym rzędzie przyniósł naruszenie systemu 
międzynarodowych norm prawnych, ustalonych po II wojnie światowej. Postę-
powanie Federacji Rosyjskiej jest sprzeczne z zasadami ONZ, do których prze-
strzegania wszyscy sygnatariusze, w tym Rosja, są zobowiązani. Art. 2 ust. 4 
Karty Narodów Zjednoczonych mówi: „Wszyscy członkowie powstrzymują się 
w swych stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub użycia jej 
przeciwko całości terytorialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek 
z państw“1. 

Integralność terytorialną państw gwarantuje Akt Końcowy KBWE w Hel-
sinkach z 1975 r., podpisany także przez Rosję. Artykuł III Aktu stwierdza: 
„Państwa uczestniczce uważają wzajemnie za nienaruszalne wszystkie granice 
każdego z nich, jak równieżg ranice wszystkich państw w Europie, i dlatego  
będą powstrzymywać się – teraz i w przyszłości – od zamachów na te granice. 
Zgodnie z tym będą się również powstrzymywać od wszelkich żądań lub dzia-

                                                 
1
 Charta Organizácie spojených národov, 1945, < http://www.amnesty.sk/wp-

content/uploads/2012/01/Charta-OSN.pdf>, (30.11.2015). 
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łań zmierzających do zawładnięcia i uzurpacji części lub całości  terytorium 
któregokolwiek z Państw uczestniczących“2.  

Wreszcie należy wspomnieć o gwarancjach bezpieczeństwa wynikających 
z Memorandum budapesztańskiego z 1994 r. Memorandum podpisali prezy-
denci Federacji Rosyjskiej, USA, oraz premierzy Wielkiej Brytanii i Ukrainy, 
zaś ten ostatni kraj zobowiązał się przystąpić do układu o nierozprzestrzenianiu 
broni masowego rażenia. W zamian za rezygnację z programu nuklearnego 
mocarstwa zagwarantowały Kijowowi międzynarodową ochronę. Aneksja 
Krymu i wspieranie przez Rosję wschodnioukraińskich separatystów stanowi 
naruszenie postanowień memorandum. Artykuł 1 tego dokumentu głosi, że jego 
sygnatariusze, w tym Federacja Rosyjska, będą respektować niezależność, su-
werenność i nienaruszalność granic Ukrainy. Natomiast w artykule 2. sygnata-
riusze zobowiązali się powstrzymywać przed stosowaniem groźby użycia siły 
lub użyciem siły przeciwko integralności terytorialnej Ukrainy oraz że żadne 
ich siły nie zostaną wykorzystane przeciwko Ukrainie3.  

Pogwałcenie integralności terytorialnej Ukrainy stanowi poważny prece-
dens w naruszaniu europejskiego systemu bezpieczeństwa. Rosja, która grani-
czy aż z pięcioma państwami UE, w ciągu kilku dni zmieniła swój status ze 
„strategicznego partnera“ (jak zwykło się określać kraje powiązane szeregiem 
wielostronnych porozumień), w rywala Zachodu. Unia musi dokonać rewizji 
obowiązującego od zakończenia „zimnej wojny“ stereotypu „proeuropejskiej 
Rosji“ i dostosować paradygmat myślenia o Rosji do istniejących realiów.   

Środowisko bezpieczeństwa UE zostało określone w „Europejskiej Strate-
gii Bezpieczeństwa“ (dalej: ESB) z 2003 r. Dokument ten podkreśla, że agresja 
przeciwko krajowi członkowskiemu „na wielką skalę“ jest „mało prawdopo-
dobna“ (s. 3). Jako główne źródła niebezpieczeństwa ESB wymienia: rozprze-
strzenianie broni masowego rażenia, terroryzm, regionalne konflikty, przestęp-
czość zorganizowaną. ESB deklaruje ponadto, że UE powinna pogłębiać sto-
sunki z Rosją, co jest „kluczowym czynnikiem bezpieczeństwa i dobrobytu“ 
państw Wspólnoty (s. 14)4.  

ESB sprzed ponad dekady nie odpowiada zmieniającym się uwarunkowa-
niom środowiska bezpieczeństwa oraz nie stanowi ramowego dokumentu, ade-
kwatnego względem mającego miejsce konfliktu. ESB nie przewiduje konfliktu 
z udziałem państwa czlonkowskiego, ani nowego typu zagrożeń, które uwi-
doczniły się na Krymie. Strategia całkowicie ignoruje obszar cyberprzestrzeni, 
którego znaczenie w konfliktach wzrasta. Tymczasem nie podlega dyskusji, że 

                                                 
2
 Helsinki Final Act. Conference on Security and Co-operation in Europe. 1975,  

<https://www.osce.org/mc/39501?download=true>, (30.11.2015). 
3
 Budapest Security Agreement on Security Assurances, 1994, 

<http://www.cfr.org/nonproliferation-arms-control-and-disarmament/budapest-
memorandums-security-assurances-1994/p32484> (30.11.2015). 
4
 European Security Strategy: A Secure Europe in a Better World, 2003, 

<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf> (30.11.2015). 
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kilka grup hakerów jest w stanie przypuścić jednorazowy atak na szereg państw 
europejskich. Przykładem może być nieodległy w czasie atak na Estonię. 
Ostatnie ataki na rządowe strony Polski i Niemiec czy bratysławską konferen-
cję Globsec wskazują, że grupa hakerów, nie stanowiąc bezpośredniego zagro-
żenia dla bezpieczeństwa państwa, jest w stanie dokonać skutecznego ataku na 
infrastrukturę krytyczną tegoż państwa. 

Hakerzy odegrali istotną rolę w czasie aneksji Krymu. Zdołali skutecznie 
zablokować wszystkie systemy komunikacyjne, które mogłyby zakłócić płynny 
przebieg aneksji – począwszy od usług operatorów telefonii komórkowej, przez 
system nawigacji marynarki wojennej, skończywszy na ukraińskich stronach 
rządowych. Agresorom pomogło to, że Ukraina korzystała z rosyjskich syste-
mów, będąc narażoną na wprowadzenie złośliwego oprogramowania, umożli-
wiającego zdalną kontrolę5.  

Taki sposób prowadzenia wojny stanowi coraz częstsze zjawisko, które 
otrzymało określenie „wojna hybrydowa“. Termin ten oznacza niekonwencjo-
nalne, inne od dotychczas stosowanych, sposoby prowadzenia działań wojen-
nych na ziemi, wodzie i w powietrzu. Hybrydowa wojna może ponadto toczyć 
się w cyberprzestrzeni np. wykorzystując działania informacyjne i propagan-
dowe. Konflikt hybrydowy może toczyć się przy użyciu sił specjalnych, nieoz-
nakowanych wojsk, oraz przy transgranicznym wsparciu antyrządowych sił w 
kraju wroga6. Szczególnie problematyczną pozostaje reakcja na tego typu spo-
soby prowadzenia działań bojowych. Konwencjonalna obrona okazuje się za-
wodna, natomiast wiele krajów nie posiada doświadczenia w stosowaniu szero-
kiego spectrum narzędzi i technik pozamilitarnych. Przykładem zastosowania 
arsenału działań właściwych dla wojny hybrydowej i paraliżu obrony kraju 
zaatakowanego, jest właśnie konflikt rosyjsko-ukraiński.  
 

Konflikt na Ukrainie a bezpieczeństwo UE 
 

Lista zagrożeń Unii Europejskiej wynikających z konfliktu na Ukranie, 
obejmuje w pierwszym rzędzie kwestię bezpieczeństwa energetycznego. Rosja, 
która w przeszłości nie wahała się przed użyciem surowców energetycznych w 
charakterze narzędzia polityki zagranicznej, w przededniu konfliktu była do-
starczycielem aż 34% importowanej do krajów EU ropy, 32% gazu ziemnego 
i 26% paliw stałych. Ogólna ilość importu surowców energetycznych przez 
kraje UE w ostatnich latach – poza rokiem 2012 – stale rośnie.  

                                                 
5
 J .  J . ,  Coyle,  Putin Controls All Ukraine’s Airwaves, Phones and Computers, 

17.05.2015, <http://www.newsweek.com/putin-controls-all-ukraines-airwaves-phones-and-
computers-332439> (30.11.2015). 
6
 Hybridná vojna – hybridné reakcie?, NATO Review magazín,  

<http://www.nato.int/docu/review/2014/Russia-Ukraine-Nato-crisis/Russia-Ukraine-crisis-
war/sk/index.htm>, (30.11.2015). 
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Pewnym zagrożeniem dla UE (choć w obecnej sytuacji schodzącym na 
dalszy plan), jest przedłużenie w czasie konfliktu ukraińskiego, skutkujące de-
stabilizacją ukraińskiej gospodarki i wzrostem inflacji. Pogorszenie sytuacji 
gospodarczej na Ukrainie może być dla mieszkańców tego kraju impulsem do 
nielegalnej migracji do krajów granicznych, w tym Słowacji.  

Na uwagę zasługuje także fakt, że po aneksji Krymu Rosja zyskała pełny 
dostęp do swojej Floty Czarnomorskiej, stacjonującej w Sewastopolu. Flota w 
przeszłości odgrywała istotną rolę w sytuacjach konfliktowych, np. podczas 
wojny z Gruzją, kiedy została postawiona w stan podwyższonej gotowości.  

Identyfikacja zagrożeń, które wpływają na wewnętrzne lub zewnętrzne 
środowisko bezpieczeństwa, jest niezbędna dla efektywnego przeciwdziałania 
możliwym zagrożeniom. Za negatywny przykład może posłużyć sytuacja, która 
powstała w ostatnich latach. Zakładając, że w kontekście międzynarodowych 
wydarzeń politycznych po 2001 r. jest mało prawdopodobnym powstanie lo-
kalnych konfliktów, poszczególne państwa skoncentrowały się na tworzeniu 
niewielkich sił ekspedycyjnych szybkiego reagowania. Tymczasem w świetle 
doświadczeń konfliktu rosyjsko-ukraińskiego odejście od obrony terytorialnej, 
związane z zaprzestaniem modernizacji przestarzałego sprzętu, wydaje się 
przedwczesne. Swego czasu głośny był fakt wystawienia przez norweski rząd 
na sprzedaż na norweskim odpowiedniku portalu „eBay“, tajnej bazy okrętów 
podwodnych w Olavsvern, blisko granicy z Rosją. Bazę kupił norweski biz-
nesmen Gunnar Wilhelmsen, który następnie wydzierżawił obiekt flocie rosyj-
skich okrętów naukowo-badawczych7 

Konflikt między Rosją a Ukrainą wymagał natychmiastowej reakcji ze 
strony Unii Europejskiej. Podczas gdy reakcja Unii skierowana na zewnątrz, w 
kierunku Rosji, była bardzo szybka (UE przyjęła kilka sankcji skierowanych 
przeciwko Federacji Rosyjskiej), próba wewnętrznego wypracowania wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony wywołała mieszane reakcje krajów Wspólno-
ty. Konflikt na Ukrainie i konieczność odniesienia się do kwestii bezpieczeń-
stwa i obronności stworzyły warunki do dyskusji nad strategicznymi założe-
niami przyszłej „euroobrony“ i pełnego wykorzystania potencjału obronnego 
państw UE. Tym samym wydarzenia na Ukrainie stanowią milowy krok na 
rzecz reform dotychczasowych założeń bezpieczeństwa i obrony Unii Europej-
skiej. 

Po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady UE w dn. 3 marca 2014 r., tuż po 
tym, jak rosyjski parlament wyraził zgodę na użycie sił militarnych na Ukrai-
nie, przywódcy krajów unijnych wezwali Federację Rosyjską do deeskalacji 
konfliktu. Gdy Kreml nie zareagował na wezwanie, UE w dn. 7 marca 2014 r. 

                                                 
7
 E.  Braw, The Secret Norwegian Submarine Base Being Rented by Russians, 27.03.2015, 

<http://www.newsweek.com/2015/03/27/secret-submarine-base-norway-accidentally-
handed-russians-314989.html> (30.11.2015). 
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wprowadziła pakiet sankcji, dotyczących m.in. zakazu wjazdu na teren Unii 
oraz zamrożenia kont niektórych rosyjskich i ukraińskich polityków. 

Kolejny pakiet sankcji został przyjęty latem 2014 r., w odpowiedzi na ze-
strzelenie samolotu linii Malaysia Airlines. Sankcje stanowiły nową, rozszerzo-
ną serię ograniczeń – rosyjskim państwowym instytucjom finansowym utrud-
niono dostęp do rynków kapitałowych UE, nałożono embargo na handel bronią, 
ustanowiono zakaz eksportu produktów podwójnego zastosowania dla wojsko-
wych użytkowników końcowych oraz ograniczono dostęp Rosji do wrażliwych 
technologii, w szczególności w sektorze naftowym. 

Kolejny pakiet sankcji został przyjęty 16 marca 2015 r. – przywódcy UE 
przedłużyli obowiązywanie dotychczasowych środków ograniczających do 15 
września 2015 r.  

Z punktu widzenia wspólnej europejskiej polityki bezpieczeństwa 
i obronności, trwający konflikt nie wpłynął jednak znacząco na jej modyfikację, 
a unijni przywódcy mają przed sobą wciąż szereg nierozwiązanych problemów.  

Pozytywnie należy oceniać ogłoszenie debaty nad europejską strategią 
bezpieczeństwa, która stała się przedmiotem obrad Rady Europejskiej w czerw-
cu 2015 r. Dyskusja była prowadzona w oparciu o raport Wysokiego Przedsta-
wiciela UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeńsstwa Federici Mogherini. 
Raport ocenia jako równie istotne wszystkie konflikty w sąsiedztwie UE – na 
Ukrainie, w Libii, Syrii, Iraku, rejonie Sahelu. Wskazuje na nowe, dotychczas 
niedostrzegane obszary zagrożenia bezpieczeństwa, jak wojna hybrydowa, mi-
gracja, kontrola granic, bezpieczeństwo energetyczne i cybernetyczne8.  

Długofalowym problemem państw członkowskich jest brak funduszy, któ-
re pozwoliłyby na właściwe wdrożenie elementów strategii. Ograniczone moż-
liwości zmuszają kraje do zmiany priorytetów i dokonywania zakupów w ogra-
niczonych ilościach, a także uniemożliwiają w pełni efektywne wykorzystane 
dostępnego potencjału obronnego. Ograniczenia te szczególnie widoczne stają 
się w sytuacjach kryzysowych.  

Koszty uczestnictwa w międzynarodowych misjach i operacjach zarządza-
nia kryzysowego realizowane w ramach UE w rzeczywistości obciążają budżet 
krajów wysyłających swoje siły. Obecny mechanizm „Athena“, w ramach któ-
rego państwa członkowskie wnoszą roczny wkład stosownie do swojego do-
chodu krajowego brutto, pokrywa zaledwie około 10% kosztów. Pozostałą 
część pokrywają konkretne kraje uczestniczące w operacji lub misji. Chociaż 
ostatnio nastąpiła aktualizacja mechanizmu, miała ona charakter wyłącznie 
formalny, ponieważ Rada Europejska dokonuje zmiany zasad ustanawiających 
mechanizm co trzy lata. 

Kilka krajów UE, które jednocześnie są członkami NATO, na ostatnim 
Szczycie NATO w Walii zobowiązało się do powstrzymania od zmniejszenia 

                                                 
8
 Foreign Affairs Council: Council Of The European Union: Council Conclusions on Csdp, 

pp. 2-3, 18.05.2015, <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/05/18-
council-conclusions-csdp/>, (30.11.2015). 
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wydatków na obronę, i stopniowo, do roku 2020, zwiększenia wydatków do 
poziomu 2% PKB. Jednak jest już jasne, że Francja, Wielka Brytania, RFN 
i Włochy, których wydatki na obronę stanowią 70% wydatków na obronę 
wszystkich państw członkowskich, albo zmniejszą albo co najwyżej utrzymają 
na obecnym poziomie wydatki na rok 20159. To rzuca cień na zobowiązania 
z Newport. Wzrost wydatków na obronę ma miejsce w krajach bałtyckich, Pol-
sce czy Holandii, co nie zmienia faktu, że stanowi to znikomy procent ogólnych 
wydatków obronnych państw Wspólnoty10.  

Kraje Europy stoją przed problemem niedostatecznych możliwości działa-
nia. Lekcja, którą Europa odrobiła podczas operacji w Libii, pokazała, że kraje 
Wspólnoty są w stanie reagować podczas kryzysu. Z drugiej strony, lekcja li-
bijska udowodniła braki w strategicznych elementach związanych z reagowa-
niem na kryzys, takich jak zaopatrzenie w paliwo czy zbieranie materiałów 
wywiadowczych na terenach objętych działaniami. Bez realnego wsparcia Wa-
szyngtonu w tych obszarach, operacja państw europejskich zakończyłaby się na 
etapie teorii11. Dlatego też państwa członkowskie zgodziły się na współpracę w 
kształtowaniu i wzmacnianiu obrony cybernetycznej. Nawet w najbardziej op-
tymistycznym scenariuszu należy oczekiwać jednak, że okres kształtowania 
niezbędnych kompetencji będzie trwał minimum 5 lat.  

Osobnym rozdziałem jest kwestia woli politycznej lub – odpowiednio – jej 
braku. Unia Europejska jest związkiem 28 państw o często odmiennej percepcji 
strategicznych priorytetów, zagrożeń bezpieczeństwa, a jednocześnie podejmu-
jących decyzje w drodze konsensusu. Choć konflikt ukraiński od wielu miesię-
cy wzbudza zainteresowanie krajów bałtyckich czy Polski – bezpośrednio gra-
niczących z Federacją Rosyjską – dla takich państw jak Włochy czy Malta 
a ostatnio Grecja, zdecydowanie ważniejszym wydaje się problem masowych 
migracji. Dla Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Francji największym wyzwaniem 
w zakresie bezpieczeństwa narodowego jest z kolei ryzyko działań radykalnych 
islamistów. Setki tysięcy obywateli tych krajów są narażone na inflitrację przez 
środowiska hołdujące radykalnej ideologii, co może skutkować atakami terro-
rystycznymi.  

Dobrą ilustracją różnic w percepcji zagrożeń wśród krajów UE jest funk-
cjonowanie grup bojowych UE, które choć są w pogotowiu od 2007 r., nie zo-
stały ani razu użyte, mimo że istniało po temu kilka przesłanek. 

                                                 
9
 J .  Beale,  Nato defence spending falls despite promises to reverse cuts, 26.12.2015 

<http://www.bbc.com/news/world-31619553> (30.11.2015). 
10

 M. Masariková ,  Európska bezpečnosť v roku 2015: nové momentum, staré problémy, 
03.04.2015, <http://zahranicnapolitika.dennikn.sk/europska-bezpecnost-v-roku-2015-nove-
momentum-stare-problemy/> (30.11.2015). 
11

 M. Masar iková,  Bezpečnostná Európska rada: Veľa kriku pre nič?, 18.12.2013, 
<http://zahranicnapolitika.dennikn.sk/bezpecnostna-europska-rada-vela-kriku-pre-nic/> 
(30.11.2015). 
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Różne postrzeganie rzeczywistości i odmienne strategiczne priorytety naj-
lepiej uwidoczniły się podczas kryzysu ukraińskiego. Chociaż na Federację 
Rosyjską nakładano kolejne pakiety sankcji, w trakcie negocjacji można było 
usłyszeć wiele krytycznych głosów przestrzegających przed negatywnymi 
skutkami sankcji dla europejskich gospodarek.Choć decyzja UE co do zasady 
powinna być jednomyślna, niektórzy polityczni przywódcy pozwalali sobie na 
otwartą krytykę przyjętej linii politycznej, co osłabiało powagę stanowiska EU 
względem Rosji. 

Paradoksalnie, jednolite stanowisko w kwestii ukraińskiej zajęły państwa 
Grupy Wyszechradzkiej – wyjątkiem jest Polska, zainteresowana wzmocnie-
niem obecności wojskowej NATO na jej terytorium.  

Na początku 2015 r. prezydenta Putina, goszczącego z oficjalną wizytą, 
witał węgierski premier Viktor Orbán, który zaledwie kilka dni wcześniej 
oświadczył wolę budowy nowego, nieliberalnego świata, dla którego wzorcem 
miałaby być Rosja. Konsekwencją wizyty była nowa umowa gazowa, wynego-
cjowana przez węgierskiego premiera. Ponadto Orbán określił sankcje wobec 
Rosji jako „strzał w stopę“. Wizyta w Budapeszcie była pierwszą podróżą Puti-
na do kraju UE od czerwca 2014 r.12  

Szerokie zainteresowanie światowych mediów wzbudził czeski prezydent 
Miloš Zeman, jedyny europejski przywódca, który odbył z prezydentem Puti-
nem dwustronne spotkanie przy okazji uroczystości rocznicowych w Moskwie, 
upamiętniających zakończenie II wojny światowej. Na spotkaniu wyraził prze-
konanie, że sankcje są krótkotrwałe, zaś on sam był przeciwny ich wprowadze-
niu13. Podczas szczytu NATO w Walii Zeman żądał dowodów na obecność 
wojsk rosyjskich na Ukrainie (szwedzki minister spraw zagranicznych Karl 
Bildt ironocznie poradził Zemanowi, żeby się zapytał czeskich służb wywia-
dowczych)14.  

Trio zamyka słowacki premier Róbert Fico, który także uczestniczył w ob-
chodach zakończenia II wojny światowej w maju 2015 r. Nagłówki rosyjskich 
mediów chętnie cytowały słowackiego premiera, który sankcje unijne określił 
jako nieuzasadnione i niesprawiedliwe, porównując je do sankcji przeciw Ku-
bie, które nie rozwiązały politycznego problemu. Po powrocie do kraju wypo-
wiedział się w sposób, który dobrze oddaje ambiwaletną postawę niektórych 
europejskich polityków, kwestionujących zasadę europejskiej jedności: „Jeste-

                                                 
12

 M. Day, Vladimir Putin receives a warm welcome from Hungarian PM Viktor Orban, 
17.02.2015,  <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/vladimir-
putin/11418959/Vladimir-Putin-receives-a-warm-welcome-from-Hungarian-PM-Viktor-
Orban.html> (30.11.2015). 
13

 V.  So lda tkin,  J .  Lopatka,  On Kremlin visit, Czech president is among friends, 
09.05.2015, <http://www.reuters.com/article/us-russia-czech-
idUSKBN0NU0NM20150509>, (30.11.2015). 
14

 R.  Coalson,  NATO's Eastern Countries Fractured Over Response To Russia, 
05.01.2015, <http://www.rferl.org/content/russia-europe-divisions-ukraine-czech-hungary-
poland-slovakia/26569958.html>, (30.11.2015). 
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śmy za jednolitym podejściem, ale jednocześnie zastrzegamy sobie, jako suwe-
renny kraj, prawo przedstawienia swojego stanowiska Unii Europejskiej“15. 

Mechanizmem, za pomocą którego UE mogłaby demonstrować przed Ro-
sją siłę, nie jest obecnie armia europejska, o tworzenie której zaapelował Prze-
wodniczący Komisji Europejskiej, lecz która wymaga rozwiązania wielu 
szczegółowych rozwiązań. Na chwilę obecną dużo istotniejsza wydaje się de-
monstracja jedności i wspólne stanowisko krajów Wspólnoty. 
  

Wnioski 
 

Ukraiński kryzys dokonał znaczących zmian w europejskim środowisku 
bezpieczeństwa. Jak zostało przedstawione w niniejszym artykule, Federacja 
Rosyjska, naruszając integralność terytorialną Ukrainy, złamała kilka między-
narodowych traktatów i konwencji, osłabiając system prawa międzynarodowe-
go ustalony po II wojnie światowej. Wspomniany konflikt uwidocznił listę po-
tencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa Unii Europejskiej i naocznił znaczenie 
takich form współczesnej rywalizacji, jak wojna informacyjna, cyberataki, 
wojna hybrydowa, uzależnienie energetyczne.  

Pomimo postawienia zagadnień bezpieczeństwa i obrony na porządku ob-
rad przywódców UE, nie nastąpiły radykalne rozwiązania w zakresie wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony UE.  

Bezpieczenstwo i obronę Unii Europejskiej podczas trwania kryzysu ukra-
ińskiego niezmiennie gwarantuje NATO, które jednak po eskalacji konfliktu 
dało do zrozumienia, że gwarantuje bezpieczeństwo tylko członkom Sojuszu. 
Nastąpiła intensyfikacja ćwiczeń w krajach bałtyckich i Polsce. Na szczycie 
NATO w Walii przewidziano intensywną rotację wojsk Sojuszu na wschodniej 
flance NATO, jednak bez utworzenia stałej bazy sił NATO w regionie. Polska 
i kraje bałtyckie naciskają jednak na stałą bazę, w związku z czym oczekuje się, 
że kwestia ta będzie kluczowym elementem obrad szczytu NATO w Warsza-
wie. Kluczową rolę w procesie decyzyjnym odegrają najprawdopodobniej Sta-
ny Zjednoczone Ameryki. 

W ukraińskim kryzysie tak naprawdę chodzi o coś więcej niż tylko 
o zmianę architektury bezpieczeństwa europejskiego – kryzys ten kształtuje 
system stosunków międzynarodowych oraz decyduje o tym, kto będzie gwaran-
tem bezpieczeństwa kontynentu europejskiego.  
 

 
 
 

                                                 
15

 T. Kyseĺ ,  Fico sa dostal na titulné strany ruských novín: Som proti sankciám, 
02.06.2015, <http://www.aktuality.sk/clanok/277055/fico-sa-dostal-na-titulne-strany-
ruskych-novin-som-proti-sankciam/> (30.11.2015). 



 

22 
 

Bibliografia: 
 

 Beale J., Nato defence spending falls despite promises to reverse cuts, 
26.12.2015 <http://www.bbc.com/news/world-31619553> 
(30.11.2015). 

 Braw E., The Secret Norwegian Submarine Base Being Rented by Rus-
sians, 27.03.2015, <http://www.newsweek.com/2015/03/27/secret-
submarine-base-norway-accidentally-handed-russians-314989.html> 
(30.11.2015). 

 Budapest Security Agreement on Security Assurances, 1994, 
<http://www.cfr.org/nonproliferation-arms-control-and-
disarmament/budapest-memorandums-security-assurances-
1994/p32484> (30.11.2015). 

 Coyle J. J., Putin Controls All Ukraine’s Airwaves, Phones and Com-
puters, 17.05.2015, <http://www.newsweek.com/putin-controls-all-
ukraines-airwaves-phones-and-computers-332439> (30.11.2015) 

 Day M.,Vladimir Putin receives a warm welcome from Hungarian PM 
Viktor Orban, 17.02.2015, 
<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/vladimir-
putin/11418959/Vladimir-Putin-receives-a-warm-welcome-from-
Hungarian-PM-Viktor-Orban.html> (30.11.2015). 

 Hofreiter L., Securitológia, Akadémia ozbrojených síl generála Milana 
Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš 2006. 

 Kyseĺ T., Fico sa dostal na titulné strany ruských novín: Som proti 
sankciám, 02.06.2015 <http://www.aktuality.sk/clanok/277055/fico-sa-
dostal-na-titulne-strany-ruskych-novin-som-proti-sankciam/> 
(30.11.2015). 

 Masariková M., Bezpečnostná Európska rada: Veľa kriku pre nič?, 
18.12.2013, <http://zahranicnapolitika.dennikn.sk/bezpecnostna-
europska-rada-vela-kriku-pre-nic/> (30.11.2015). 

 Masariková M., Európska bezpečnosť v roku 2015: nové momentum, 
staré problémy, 03.04.2015, 
<http://zahranicnapolitika.dennikn.sk/europska-bezpecnost-v-roku-
2015-nove-momentum-stare-problemy/> (30.11.2015). 

 European Security Strategy: A Secure Europe in a Better World, 2003, 
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf> 
(30.11.2015).   

 EU Energy in Figures. Statistical Pocketbook 2014, Publications Office 
of the European Commission, Luxembourg 2014, 
<http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_pocketboo
k.pdf>, (30.11.2015). 

 Foreign Affairs Council: Council Of The European Union: Council 
Conclusions on Csdp, 18.05.2015, 



 
 

23 
 

<http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/05/18-
council-conclusions-csdp/>, (30.11.2015). 

 Helsinki Final Act. Conference on Security and Co-operation in Eu-
rope. 1975, <https://www.osce.org/mc/39501?download=true>, 
(30.11.2015) 

 Charta Organizácie spojených národov, 1945, < 
http://www.amnesty.sk/wp-content/uploads/2012/01/Charta-OSN.pdf>, 
(30.11.2015). 

 Hybridná vojna – hybridné reakcie?, NATO Review magazín, 
<http://www.nato.int/docu/review/2014/Russia-Ukraine-Nato-
crisis/Russia-Ukraine-crisis-war/sk/index.htm>, (30.11.2015). 

 Coalson R., NATO's Eastern Countries Fractured Over Response To 
Russia, 05.01.2015, <http://www.rferl.org/content/russia-europe-
divisions-ukraine-czech-hungary-poland-slovakia/26569958.html>, 
(30.11.2015). 

 Soldatkin V., Lopatka J., On Kremlin visit, Czech president is among 
friends, 09.05.2015, <http://www.reuters.com/article/us-russia-czech-
idUSKBN0NU0NM20150509>, (30.11.2015). 

 'State sponsored' Russian hacker group linked to cyber attacks on 
neighbours, 29.10.2014,  
<http://www.theguardian.com/technology/2014/oct/29/russian-hacker-
group-cyber-attacks-apt28>, (30.11.2015). 

 The Upsalla Conflict Data Program: Ukraine,  
<http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=161&regionSele
ct=9-Eastern_Europe>, (30.11.2015). 

 Yuhas A., Jalabi R., Ukraine crisis: why Russia sees Crimea as its na-
val stronghold, 07.03.2014, 
<http://www.theguardian.com/world/2014/mar/07/ukraine-russia-
crimea-naval-base-tatars-explainer>, (30.11.2015). 

 
 
 
 
 



 

24 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

25 
 

 
 
 
 
Andrzej Zapałowski  
Uniwersytet Rzeszowski 
 
 

WPŁYW KONFLIKTU NA UKRAINIE NA MOŻLIWĄ DESTABILI-
ZACJĘ GRANIC W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 

 
(The Impact of the Conflict in Ukraine for a Viable Border Destabilization  

in Central and Eastern Europe) 
 
Streszczenie: 
Po drugiej wojnie światowej w wielu miejscach w Europie doszło do wymuszo-
nej zmiany granic, którą odzwierciedlał ówczesny stan sił i wpływów poszcze-
gólnych podmiotów koalicji antyniemieckiej. Ten podział został nieznacznie 
naruszony poprzez powstawanie po 1989 roku niepodległych państw w wyniku 
upadku Związku Sowieckiego. Wspomnianemu procesowi wtórowały oczekiwa-
nia wielu narodów i grup społecznych tego regionu Europy, związane z chęcią 
odzyskania wpływów na określonych terenach. Nierzadko prowadziło to do 
wojen jak np. w Mołdawii. Obecnie po destabilizacji sytuacji wewnętrznej na 
Ukrainie pojawiają się przesłanki, które świadczą, iż przy wystąpieniu określo-
nych czynników mogą one doprowadzić do kolejnych korekt granic w tej części 
świata. Nie ma wątpliwości, iż to, co się dzieje i będzie działo wokół państwa 
ukraińskiego wpłynie istotnie na sytuację w Europie, a zwłaszcza na państwa 
graniczące z Ukrainą. 
 
Summary: 
After The Second World War, in many European places occurred a force for a 
new border division, which corresponded to the state power and influence of 
different anti-German coalition. Since 1989 this division has been slightly af-
fected by the emergence of independent states after the fall of the Soviet Union. 
In this region of Europe, the mentioned process was accompanied by expecta-
tions of many nations and social groups, which associated with the desire of 
regaining influence in specific areas. Quite often it led to wars like that one in 
Moldova. Currently, after internal destabilization in Ukraine, in case of certain 
factors, there are some circumstances which may lead to subsequently border 
revisions in this part of the world. 
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Europa Środkowa i Wschodnia należy do jednego z kilku głównych obsza-
rów w ostatnim tysiącleciu o największej dynamice zmiany granic. W geopoli-
tyce zazwyczaj takie miejsca nazywamy „uskokami geopolitycznymi”. Obecnie 
zasadniczo na naszym kontynencie wspomnianymi uskokami możemy określić 
dwa miejsca – Bałkany i obszar stanowiący wschodnia granicę Unii Europej-
skiej. Ten stan powoduje zwielokrotnienie prawdopodobieństwa wymuszonych 
lub naturalnych korekt granic w tej części świata. Doświadczenie historyczne 
uczy, iż jeżeli na danym obszarze mieliśmy do czynienia z powtarzającą się 
zmianą granic w ostatnich wiekach, to należy zakładać z dużym prawdopodo-
bieństwem, iż sytuacja będzie się powtarzać.  

Obecnie czynnikiem, który dezintegruje dotychczas zrównoważony układ 
sił w Europie jest zauważalny upadek ekonomiczny państwa ukraińskiego. 
Friedrich Ratzel1 zwracał uwagę już ponad sto lat temu na pewne czynniki, 
które sprzyjają upadkowi państw a nawet mocarstw, którym nadawał określenie 
„ośrodków siły”. Do nich zaliczył m.in. malejącą liczbę ludności w państwie2, 
która nie tylko ogranicza jego ekspansywność ale także powoduje stwarzanie 
przestrzeni do jego kolonizacji. Kolejną przesłanką był upadek gospodarki, co 
wzmagało procesy dezintegracyjne na rzecz dynamicznych państw sąsiednich, 
a co może sprzyjać w pewnych okolicznościach utracie pewnych jego teryto-
riów. Ten proces może mieć charakter nagły lub rozłożony w czasie. Ratzel 
zwracał ponadto szczególną uwagę na to, że granica odzwierciedla zazwyczaj 
siłę państwa i jego stopień rozwoju, nie ma więc charakteru stałego. Jeżeli ja-
kieś państwo sąsiednie jest w trakcie rozwoju i szuka nowych terytoriów do 
wchłonięcia, zwłaszcza jeżeli dotyczy obszarów słabiej rozwiniętych. Proces 
taki nie jest zazwyczaj ograniczony w czasie ani przestrzeni. 

Obecnie Ukraina jest w trakcie pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego 
państwa, co generuje uwypuklanie istniejących w tym państwie podziałów spo-
łecznych i narodowościowych, zwłaszcza, iż generatorem powstawania tych 
napięć jest rywalizacja Rosji i Zachodu o wpływy na obszarze tego kraju. Za-
sadniczo nie wydaje się możliwe trwałe współistnienie w jednym państwie 
zachodnich prowincji Ukrainy wraz z opanowanymi przez separatystów 
wschodnimi regionami państwa. Bez daleko idącej federalizacji nie jest możli-
we także trwałe współistnienie wspomnianych społeczności w jednym pań-
stwie. Poza wspomnianymi regionami bardzo skomplikowana sytuacja istnieje 

                                                 
1
 P. Eberhard t , Poglądy antropogeniczne i geopolityczne Fredricha Ratzla, „Przegląd 

Geograficzny” 2015, t. 87, z. 2, s. 209-217. 
2
 Ukraina przed wybuchem rewolucji na Majdanie w 2013 r. posiadała około 45,7 mln 

obywateli. W stosunku do stanu z 1989 r., liczba ta zmniejszyła się o około 6 mln.  
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także w rejonie Zakarpacia i południowej Besarabii. Z jednej strony mamy tam 
do czynienia z ruchami autonomicznymi, z drugiej zaś poprzez blokadę eko-
nomiczną Naddniestrza przez Ukrainę i Mołdawię prowokowanie Rosji do szu-
kania „korytarza” dla tego regionu. W tym przypadku odwet Ukrainy na Nad-
dniestrzu prowokuje destabilizację sytuacji w Besarabii. Z uwagi na członko-
stwo zachodnich sąsiadów Ukrainy w Unii Europejskiej oraz NATO jest wy-
kluczające podejmowanie jakichkolwiek pretensji terytorialnych tych państw w 
stosunku do Ukrainy. Jednakże może się zdarzyć sytuacja odwrotna, w razie 
pogłębienia procesów dezintegracyjnych na Ukrainie w zachodnich jej prowin-
cjach mogą wzrosnąć w siłę istniejące ruchy autonomiczne, a nawet secesjoni-
styczne.    

 
Mapa 1. Etniczno-językowa mapa Ukrainy 

Źródło: M. Fisher, This one map helps explain Ukraine’s protests, 
<http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/12/09/this-one-map-
helps-explain-ukraines-protests/> (17.11.2015). 

 
Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia i prawdopodobne sce-

nariusze rozwoju sytuacji związane z dalszą destabilizacją państwa ukraińskie-
go, zwłaszcza w kontekście osłabienia procesów integracyjnych wewnątrz Unii 
Europejskiej. W warunkach sytuacji na Ukrainie należy także zwrócić uwagę 
na starania Rosji o uzyskanie w świecie pozycji stabilizatora ładu politycznego. 
Nie można także wykluczyć, iż w przypadku wzmocnienia czynników dezinte-
gracyjnych państwowości ukraińskiej Moskwa stanie się dla Zachodu istotnym 
czynnikiem właśnie stabilizacji sytuacji w tym państwie. To, co dzisiaj wydaje 

http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/12/09/this-one-map-helps-explain-ukraines-protests/
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/12/09/this-one-map-helps-explain-ukraines-protests/
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się nieprawdopodobne, jest możliwe. Dzisiejsze postrzeganie Rosji jako pań-
stwa, które zdestabilizowało sytuację na Ukrainie może być z czasem zreinter-
pretowane na kraj, który może zaprowadzić w porozumieniu z innymi pań-
stwami ład w tej części świata. Obecnie w światowej rywalizacji poza wpły-
wami, ostatecznie liczy się właśnie stabilizacja. 

Europa z czasem będzie chciała stabilizacji, niezależnie czyim kosztem, i z 
tego należy zdawać sobie sprawę. Jeżeli Ukraina jako państwo nie opanuje w 
krótkim czasie upadającej gospodarki i frustracji społecznej, to Zachód będzie 
szukał rozwiązania tej sytuacji poprzez działania zewnętrzne kosztem tego pań-
stwa.  

Czas bezwarunkowego wsparcia dla Ukrainy wśród europejskich elit się 
kończy. Europa staje przed dylematem wewnętrznej wojny z terroryzmem, 
referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie wyjścia ze Wspólnoty, dochodzenia 
w Europie do rządów narodowych partii, które są zasadniczo prorosyjskie oraz 
konfliktów na Bliskim Wschodzie i w Afryce. To tylko niektóre problemy poza 
zasadniczym, a mianowicie poważnym kryzysem samej koncepcji dalszej inte-
gracji Unii Europejskiej. 

Obecnie na Ukrainie zasadniczo można wyróżnić cztery obszary, gdzie 
może dojść przy wystąpieniu pewnych przesłanek, do destabilizacji uznanych 
przez społeczność międzynarodową granic. Oczywiści kwestia Krymu jest in-
nym problemem, gdyż dotyczy obszaru już zaanektowanego. 

1. Kwestia rozstrzygnięcia statusu Donbasu, jego terytorium admini-
stracyjnego lub wydzielonego i podmiotowości międzynarodowej; 

2. Kwestia roli ukraińskiej części południowej i północnej Besarabii jako 
obszaru, który może wygenerować znaczne zmiany nie tylko na Ukrai-
nie ale także w obszarze takich państw, jak: Rumunia, Mołdawia i sepa-
ratystyczna Republika Naddniestrza; 

3. Kwestia statusu Zakarpacia i jego części w zakresie autonomii lub na-
wet ruchów separatystycznych całości terytorium lub jej części; 

4. Kwestia zachodnich obwodów Ukrainy w zakresie autonomii lub nawet 
w skrajnych warunkach secesji jako niezależny podmiot stosunków 
międzynarodowych. 
 

Wschodnia Ukraina 
 

Najbardziej widocznym elementem wpływającym na proces destabilizacji 
granic jest tocząca się wojna na obszarach wschodniej Ukrainy, gdzie zasadni-
czymi stronami konfliktu z jednej strony jest państwo ukraińskie, a z drugiej 
część zbuntowanych obywateli Ukrainy w znacznej części narodowości rosyj-
skiej wspieranej przez Rosję. Z uwagi na fakt, iż praktycznie ten konflikt trwa 
dwa lata i Ukraina nie wypowiedziała wojny Rosji, nie należy w tym wypadku 
używać terminów określających zmagania zbrojne na obszarze Donbasu jako 
wojnę ukraińsko-rosyjską, a co najwyżej jako zbrojne wspomaganie przez Ro-
sję procesów separatystycznych na Ukrainie. Oczywiście inną kwestią jest 
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aneksja w 2014 roku przez Rosję Krymu, ale i w tym wypadku nie doszło do 
wypowiedzenia przez Ukrainę wojny i cały proces aneksji odbył się w formule 
referendum mieszkańców tej części Ukrainy co do jej przynależności państwo-
wej.  

Trwający konflikt zbrojny na terytorium obwodu ługańskiego i donieckie-
go spowodował, wydaje się, trwały podział Ukrainy w tej części kraju wywoła-
ny długotrwałymi walkami, w których zginęło tysiące osób. Ustanowione 12 
lutego 2015 roku tzw. II Porozumienie Mińskie ze względu na nierealność wie-
lu jego zapisów (podobnie jak Mińsk I) stało się tylko formą usankcjonowania 
tymczasowego rozgraniczenia walczących stron3. Brak trwałości podpisanego 
rozejmu ma kilka istotnych przesłanek: linia rozgraniczenia wojsk nie jest linią 
administracyjną obwodów ługańskiego i donieckiego, działanie na rzecz pozy-
skania nowych regionów do podjęcia działań separatystycznych, brak zgody na 
autonomię w środowiskach nacjonalistycznych na Ukrainie, przerwa w wal-
kach ma na celu „wyczekanie” przez separatystów i Rosję na pogłębienie pro-
blemów gospodarczych na Ukrainie. Jednakże najbardziej nierealne do czasu 
ostatecznego uregulowania kwestii ustroju państwa jest problem oddania przez 
separatystów kontroli granicy z Rosją i ustanowienie specjalnego statusu dla 
Donbasu.  

Kijów w najbliższej przyszłości nie ma szans na siłowe odzyskanie Don-
basu ze względu na fakt, iż ostatecznie doprowadziłoby to do bezpośredniego 
konfliktu z Rosją. Nie ulega także wątpliwości, iż obecne władze i większość 
społeczności separatystycznych republik nie zgodzą się do powrotu do państwa 
ukraińskiego mającego formę unitarną z uwagi na powstanie w tych republi-
kach struktur quasi państwowych, posiadających sprawne i zaprawione w walce 
oddziały zbrojne. Wydaje się, iż jedyną formą pozostania tego obszaru w grani-
cach Ukrainy jest nadanie mu daleko idącej autonomii, która byłaby gwaranto-
wana przez główne mocarstwa świata. Wspomniana autonomia prawdopodob-
nie obejmowałaby posiadanie zwierzchnictwa nad strukturami bezpieczeństwa 
wewnętrznego, własnego parlamentu i dużej autonomii gospodarczej. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 S. Kardaś , W. Konończuk , Mińsk 2- kruchy rozejm zamiast trwałego pokoju, 

<http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-02-12/minsk-2-kruchy-rozejm-
zamiast-trwalego-pokoju>, (17.11.2015); A. Zapało wski , Porozumienie w Mińsku sukce-
sem Rosji,  <http://geopolityka.net/andrzej-zapalowski-porozumienie-w-minsku-sukcesem-
rosji/> (07.09.2014). 

file:///C:/Users/user/Desktop/Książka%20Geopolityka%202016/Andrzej%20Zapałowski,%20%20Porozumienie%20w%20Mińsku%20sukcesem%20Rosji
file:///C:/Users/user/Desktop/Książka%20Geopolityka%202016/Andrzej%20Zapałowski,%20%20Porozumienie%20w%20Mińsku%20sukcesem%20Rosji
http://geopolityka.net/andrzej-zapalowski-porozumienie-w-minsku-sukcesem-rosji/
http://geopolityka.net/andrzej-zapalowski-porozumienie-w-minsku-sukcesem-rosji/
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Mapa 2. Potencjał polityczny Bloku Opozycyjnego na Ukrainie w wyborach 
2014 roku 
 
 

 
 

Źródło: T. A. Olszański , Mocny głos na rzecz reform: Ukraina po wyborach parla-
mentarnych, <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-10-29/mocny-glos-
na-rzecz-reform-ukraina-po-wyborach-parlamentarnych> (17.11.2015). 

 
Oczywiście, niezależnie od decyzji w sprawie statusu Donbasu, należy za-

stanowić się nad granicami wspomnianych republik, które formalnie działają 
jako osobne podmioty, a nazwa określająca ich jako Noworosja ma charakter 
czysto umowny i propagandowy. Obecne rozgraniczenie nawet w formie linii 
demarkacyjnej nie jest oparte o żaden podział naturalny czy też administracyjny 
i może realnie funkcjonować, jeżeli obecny stan zostanie usankcjonowany nie-
formalnie w formie zamrożonego konfliktu. To z kolei może powodować w 
przyszłości próby rozszerzenia zakresu wpływów separatystycznych republik 
na kolejne obwody państwa ukraińskiego, zwłaszcza iż potencjał społeczny i 
polityczny w sąsiednich obwodach nadal istnieje. Dla Rosji praktycznie nie 
wydaje się możliwa rezygnacja z mechanizmu wpływania na sytuację politycz-
ną i ekonomiczną Ukrainy poprzez utratę kontroli Donbasu, gdzie znajduje się 
znaczący potencjał demograficzny prawosławnych Rosjan.    

W kwestii ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii przyszłości Donbasu bę-
dziemy mieli do czynienia albo z powstaniem rozgraniczenia w formie granicy 
wewnętrznej Ukrainy pomiędzy poszczególnymi regionami, albo z utrwaleniem 
podziału tej części Ukrainy i wydzieleniu na jej terytorium granicy zewnętrznej 
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niezależnie od tego czy ona będzie uznana przez społeczność międzynarodową. 
Trwałym elementem będzie także utrata Krymu na rzecz Rosji. 

 
Ukraina południowo-zachodnia 

 
Z chwilą zajęcia przez Rosję Krymu doszło do komplikacji sytuacji zwią-

zanej z dostępem separatystycznego Naddniestrza do komunikacji ze światem 
poprzez restrykcje zastosowane w stosunku do republiki przez władze Ukrainy. 
Stan taki spowodował zagrożenie w postaci konieczności dokonania siłowego 
dostępu lądowego do wspomnianej republiki. Ewentualna akcja mogłaby się 
odbyć w drodze próby secesji i autonomii rejonu Odessy, w tym obszaru po-
między Naddniestrzem a Morzem Czarnym. Sytuacja demograficzna tego rejo-
nu jest wyjątkowo skomplikowana. Zdecydowana większość mieszkańców to 
Bułgarzy - 70%. Jednak jedynie 60% ludności używa bułgarskiego, a 18% ga-
gauskiego, 15% - rosyjskiego, 5% - ukraińskiego, a 2% - albańskiego. Podłoże 
do takich działań ma odniesienie w tradycji historycznej4. Na ten fakt zwracał 
uwagę nowo powołany w czerwcu 2015 roku gubernator Odessy5.  

Już w momencie powstania separatystycznej Republiki Naddniestrza w le-
cie 1992 roku, a następnie potwierdzenia tego faktu przez referendum 17 wrze-
śnia 2006 roku pojawił się problem komunikacji, wymiany handlowej, a 
zwłaszcza rotacji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej stacjonujące w republice6. 
Przy całej złożoności stosunków wewnętrznych Mołdawii, zwłaszcza w kon-
tekście rywalizacji o kierunek integracji gospodarczej państwa z Unia Europej-
ską czy Unią Celną na czele z Rosją, dopóki władzę w Kijowie sprawowali 
politycy umożliwiający kontakt ze światem quasi państwowości w Naddnie-
strzu problem nie był na tyle problematyczny. Od rozpoczęcia działań zbroj-
nych w Donbasie tylko kwestią czasu było podjęcie blokady Naddniestrza od 
strony Ukrainy ze względu na zagrożenie przenikania na jej terytorium dywer-
santów i jako retorsja za wspomaganie rosyjskich separatystów i zajęcie Kry-
mu. 

                                                 
4
 <http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/kolejne-mniejszosci-etniczne-na-

ukrainie-nadaja-swoim-jezykom-status-regionalnego> (28.09.2014). 
5
 Gubernator Odessy ostrzega: Rosja szykuje projekt "Besarabia" , 

<http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/gubernator-odessy-ostrzega-rosja-szykuje-
projekt-besarabia,553898.html> (17.11.2015). 
6
 A. Legucka, Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na 

obszarze poradzieckim, Warszawa 2013, s. 303; K. Gołaś , Polityka Rosji wobec Mołdawii, 
<http://geopolityka.net/kamil-golas-polityka-rosji-wobec-moldawii/> (29.09.2014); B. 
Mroczko wski , Rosja, Morze Czarne i Rumunia - jaka będzie przyszłość regionu?, 
<http://www.geopolityka.org/analizy/2966-bartosz-mroczkowski-rosja-morze-czarne-i-
rumunia---jaka-bedzie-przyszlosc-regionu?> (02.08.2014); A. Zapałowski , Współpraca 
Mołdawii z Unią Europejską i jej wpływ na bezpieczeństwo europejskie w II połowie XXI 
wieku, [w:] P. Grata , M. Delong (red.), Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, 
europejskim i krajowym, Rzeszów 2015, s. 200- 215. 

http://geopolityka.net/kamil-golas-polityka-rosji-wobec-moldawii/
http://www.geopolityka.org/analizy/2966-bartosz-mroczkowski-rosja-morze-czarne-i-rumunia---jaka-bedzie-przyszlosc-regionu
http://www.geopolityka.org/analizy/2966-bartosz-mroczkowski-rosja-morze-czarne-i-rumunia---jaka-bedzie-przyszlosc-regionu
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Mapa 3. Demografia ukraińskiej Besarabii 
 

 
 

Źródło: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Bugeac-etnic.png> 
(17.11.2015). 

 
Kwestia samego Naddniestrza jest o tyle istotna, gdyż jakiekolwiek działa-

nia w kwestii jego likwidacji mogą doprowadzić do jeszcze większej destabili-
zacji niż konflikt w Donbasie z uwagi na bezpośrednie zaangażowanie w tą 
kwestię kilku państw, w tym Rumunii. Należy podkreślić, iż 27 listopada 2013 
roku ówczesny prezydent Rumunii Traian Băsescu ogłosił w wywiadzie telewi-
zyjnym, że po wstąpieniu do NATO i Unii Europejskiej głównym projektem 
politycznym Bukaresztu powinno być zjednoczenie z Mołdawią. Deklaracja 
prezydenta nastąpiła przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Wilnie oraz 
na kilka dni przed hucznie obchodzonym Świętem Zjednoczenia Rumunii (1 
grudnia). Hasła zjednoczeniowe ciągle cieszą się dużą popularnością w rumuń-
skim społeczeństwie (według badań z listopada 2014 roku oscylowały one w 
granicach 70%), ale ich poparcie znacząco spadało w przypadku pytań, sugeru-
jących koszty finansowe (według kompleksowych badań Fundacji Sorosa z 
2010 roku zjednoczenia „za wszelką cenę” domagało się tylko 17% Rumunów, 
co i tak jest znacznym odsetkiem osób biorących pod uwagę zbrojne przejęcie 
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kontroli)7. Wśród dużej grupy mieszkańców Rumunii jednak nadal popularne 
są hasła „Wielkiej Rumunii”. Jesienią 2014 roku kilka tysięcy mieszkańców 
Bukaresztu przeszło w "Marszu za połączeniem Mołdawii z Rumunią". Organi-
zatorem akcji było Stowarzyszenie "Działanie-2012". Organizatorzy marszu 
podkreślali: "Jesteśmy dziś świadkami bezprecedensowej agresji Rosji przeciw 
Ukrainie. Jedyną szansą dla Besarabii na uniknięcie ukraińskiego scenariusza 
jest połączenie z Rumunią"8.  

W odpowiedzi na tego typu argumenty, które już wcześniej padały, w dniu 
9 maja 2014 roku lider Naddniestrza Jewgienij Szewczuk podczas spotkania z 
wicepremierem Rosji Dmitrijem Rogozinem podkreślił, że „ziemia naddnie-
strzańska ponad dwieście lat temu weszła w skład Imperium Rosyjskiego” i że 
większość mieszkańców opowiada się za zjednoczeniem z Rosją9. Dlatego też 
wariant, w którym Mołdawia jest w Unii Europejskiej (i jeszcze być może by-
łaby częścią Rumunii) wraz z Naddniestrzem, wydaje się bez wojny prawie 
niemożliwa. Zaraz po szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie rosyjski 
wicepremier Dmitrij Rogozin poczynił zresztą aluzję pod adresem Naddnie-
strza, mówiąc, że „w czasie beztroskiej podróży do Unii Mołdawia prawdopo-
dobnie straci swoje niektóre bagaże”10. 

Poza Naddniestrzem kolejnym punktem zapalnym jest w Mołdawii także 
Autonomia Gagauska, która zajmuje ok. 5% terytorium kraju Mołdawii, a w 
której 2 lutego 2014 roku, w nieuznanym przez Kiszyniów referendum więk-
szość jej mieszkańców opowiedziała się za integracją Mołdawii z Unią Celną11. 
Ponadto wyniki pokazały, że mieszkańcy Gagauzji nie chcą integracji z Unią 
Europejską. Ponad 99,8% wyborców poparło integrację z Unią Celną (Białoru-
si, Rosji i Kazachstanu), natomiast prawdopodobną separację autonomii gagau-

                                                 
7
 <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-12-04/prezydent-rumunii-za-

zjednoczeniem-z-moldawia> (28.09.2014). 
8
 Marsz w Bukareszcie. Rumuni chcą połączenia z Mołdawią, 

 <http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/marsz-w-bukareszcie-rumuni-chca-
polaczenia-z-moldawia> (13.10.2014). 
9
 Naddniestrze wobec perspektywy aneksji przez Rosję, 

<http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-05-14/naddniestrze-wobec-
perspektywy-aneksji-przez-rosje> (09.06.2014). 
10

 Rosja podjęła kroki przeciwko pracownikom z Mołdawii, 
<http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/rosja-podjela-kroki-przeciwko-pracownikom-z-
moldawii/x7ymp>, (19.02.2014); Bombowiec Rogozina, 
<http://www.rp.pl/artykul/29,1108878-Bombowiec-Rogozina.html> (12.05.2014). 
11

 K. Całus , A. Wierzbowska-Miazga, Rosja nasila grę o Mołdawię, 
<http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-04-02/rosja-nasila-gre-o-moldawie> 
(09.06.2014); J. Techau, Moldova, a European Neighborhood Tragedy in the Making, 
<http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=55644> (28.12.2014); W. Repeto wicz , 
Strategiczny region Mołdawii nie będzie "Noworosją", 
<http://www.defence24.pl/analiza_strategiczny-region-moldawii-nie-bedzie-noworosja> 
(17.11.2015). 
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skiej od Mołdawii poparło 98,4% zarejestrowanych w referendum wyborców12. 
Sprawę dodatkowo komplikuje to, że obecnie Mołdawia jest uzależniona ener-
getycznie od Moskwy, gdyż ta w zamian za zadłużenie gazowe przejęła system 
energetyczny całego państwa13. Jednakże najgroźniejszym elementem gry Rosji 
na wspomnianym obszarze był moment, kiedy 18 marca 2014 roku, po aneksji 
Krymu przez Rosję, separatyści w Naddniestrzu zwrócili się do Moskwy z 
prośbą o włączenie w skład Federacji Rosyjskiej także ich „republiki”. W 
związku z powyższym władze Mołdawii zwróciły się do Brukseli o jak naj-
szybsze określenie daty możliwej akcesji tego kraju do Unii Europejskiej. Ofi-
cjalna prośba w tej sprawie została wystosowana po apelu separatystów z Nad-
dniestrza, którzy zwrócili się do Moskwy z prośbą o przyłączenie ich „republi-
ki” do Federacji Rosyjskiej. Prezydent Mołdawii Nicole Timofti ocenił, że brak 
reakcji Brukseli na wniosek jego kraju doprowadziłby do powtórki scenariusza 
z Ukrainy, który zakończył się aneksją Krymu przez Rosję14. 

Obecny stan jest chwilowym zawieszeniem rozstrzygnięcia znacznie szer-
szego niż tylko problem ewentualnej secesji Besarabii z Ukrainy w postaci po-
wstania kolejnej republiki nieuznającej zwierzchnictwa Kijowa. Takie działanie 
mogłoby pociągnąć za sobą także próbę przewrotu w samej Odessie, co byłoby 
katastrofalne dla ukraińskiej państwowości, gdyż groziłoby odcięciem najistot-
niejszego portu w kraju. To, że taki scenariusz jest realny sygnalizowano po-
przez utworzenie w kwietniu 2015 roku tzw. Narodowej Rady Besarabii, która 
ma poparcie w pewnych kręgach politycznych w Bułgarii. Na czele wspomnia-
nej Rady stanął przewodniczący Związku Mieszkańców Naddniestrza Ukrainy 
Dmitrij Zatuliwieter. W samych obradach brało udział około 100 delegatów 
reprezentujących Bułgarów, Gaugazów, Rosjan, Ukraińców, Cyganów, Moł-
dawian oraz Polaków15.  

Jeżeli w dalszym ciągu będzie trwała blokada Republiki Naddniestrzań-
skiej przez Mołdawię i Ukrainę, scenariusz odgrzania projektu secesji Besarabii 
będzie coraz realniejszy, gdyż jak zauważyła premier Naddniestrza Tatiana 

                                                 
12

 R. Szoszyn, Gagauzja wybrała Rosję, <http://www.tv.rp.pl/artykul/69986,1084022-
Gagauzja-wybrala-Rosje.html> (03.02.2014). 
13

 J. Solak, Konsekwencje zamrożonego konfliktu o Naddniestrze…, s. 62. 
14

 P. Henzel , Mołdawia prosi o przyznanie członkostwa w Unii Europejskiej , 
<http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/moldawia-prosi-o-przyznanie-czlonkostwa-w-
unii-europejskiej/ncb0s> (20.03.2014). 
15

 Bułgaria: demonstracja poparcia dla autonomistów w Besarabii przed ambasadą Ukrai-
ny. "Ręce precz od besarabskich Bułgarów", 
<http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/bulgaria-demonstracja-poparcia-
dla-autonomistow-w-besarabii-przed-ambasada-ukrainy-rece-precz-od-besarabskich-
bulgarow-foto> (17.11.2015); Ukraińska bezpieka uniemożliwi proklamowanie autonomii 
Besarabii?, <http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/ukrainska-bezpieka-
uniemozliwi-proklamowanie-besarabskiej-republiki-ludowej> (17.11.2015); W obwodzie 
odeskim powstał regionalny ruch separatystyczny. Wśród jego twórców są Polacy, 
 <http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/w-obwodzie-odeskim-powstal-
regionalny-ruch-separatystyczny-wsrod-jego-tworcow-sa-polacy>, (17.11.2015). 
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Turanskaja produkt krajowy brutto regionu w ciągu pierwszego półrocza 2015 
roku spadł aż o 19% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzednie-
go. Z kolei eksport spadł o 18,5%, a import o 26%16. Poza blokadą ekonomicz-
ną znacznie dotkliwsza prestiżowo dla Rosji jest blokada związana z tranzytem 
rosyjskich oddziałów wojskowych do Mołdawii. Decyzje w tej sprawie parla-
ment Ukrainy podjął 21 maja 2015 roku, czym wypowiedziano umowę z 1995 
roku17. Przy tym należy zauważyć, iż stało się to nie w trakcie ciężkich walk w 
Donbasie, ale w okresie obowiązywania Porozumienia Mińsk II, co jest w 
pewnym sensie nie stabilizowaniem sytuacji, ale prowokowaniem napięć, które 
na granicy Ukrainy z Naddniestrzem są dosyć częste18.  

Obecnie, jak zauważa Kamil Całus19, z powodów politycznych i ekono-
micznych nie jest realna integracja polityczna Rumunii i Mołdawii, zwłaszcza 
ma tu znaczenie czynnik obawy przed reakcją Rosji, ale także Unii Europej-
skiej, która nie chce tworzyć kolejnych precedensów w Europie, które mogłyby 
mieć daleko idące konsekwencje. Aby zneutralizować zagrożenie w postaci 
rosyjskich działań mających na celu „odblokowanie” Naddniestrza, 18 grudnia 
Mołdawia i UE postanowiły rozszerzyć od 1 stycznia 2016 roku stosowanie 
handlowej części umowy stowarzyszeniowej na terytorium republiki. Wspo-
mniane działania są tylko odłożeniem problemu na przyszłość, ale nie rozwią-
zują zasadniczego problemu, tj. uznania międzynarodowego statusu Naddnie-
strza. 
 

Ukraina Zachodnia – Zakarpacie, Północna Bukowina 
 

Tradycje autonomii dzisiejszego obwodu zakarpackiego historycznie 
związane były bardziej z Węgrami niż z jakąkolwiek formą państwowości 
ukraińskiej. Także pod względem zwierzchnictwa religijnego Rusini Karpaccy 
przynależeli do patriarchatu serbskiego, a nie do kijowskiego. Próba odzyska-
nia autonomii w składzie powstającej państwowości ukraińskiej została podjęta 
już w 1991 roku. W trakcie referendum niepodległościowego większość mie-
szańców głosowała za autonomią regionu, lecz zostało to zignorowane przez 
władze państwa. W odpowiedzi na to 30 maja 1993 roku powstał Tymczasowy 
Rząd Rusinów Podkarpackich na czele z Iwanem Turjanicą posiadający popar-

                                                 
16

 Blokada dusi Naddniestrze, 
 <http://www.kresy.pl/wydarzenia,gospodarka?zobacz/blokada-dusi-naddniestrze> 
(17.11.2015). 
17

 M. Mikulska , Parlament Ukrainy zrywa umowy wojskowe z Rosją,  
<http://www4.rp.pl/artykul/1202841-Parlament-Ukrainy-zrywa-umowy-wojskowe-z-
Rosja.html> (17.11.2015). 
18

 Киев обвинил приднестровских пограничников в стрельбе на границе, 
<http://lenta.ru/news/2015/04/01/shooting/m> (17.11.2015).  
19

 K. Całus , W cieniu historii. Stosunki rumuńsko-mołdawskie, „Prace OSW nr 53”, War-
szawa 2015, s. 7, 61-64. 
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cie lokalnych mniejszości narodowych. Został on jednakże wraz z lokalnym 
parlamentem zlikwidowany w sierpniu 1994 roku. Obecnie nadal tendencje 
dążenia do autonomii są stosunkowo powszechne. Są one wspierane przez oko-
ło 200-tysięczną mniejszość węgierską i samo państwo węgierskie. Jak podał 
János Lázár, szef kancelarii premiera Węgier wywiad tego państwa już działa 
na rzecz obrony praw Węgrów zamieszkujących ukraińskie Zakarpacie – często 
wbrew interesom Kijowa20. Dodatkowo, jak podkreślił wspomniany urzędnik, 
państwo węgierskie jest w stanie przedsięwziąć także inne kroki mające na celu 
wsparcia swoich rodaków21. Obecnie prawdopodobnie większość Węgrów w 
obwodzie Zakarpackim ma już obywatelstwo węgierskie, gdyż rząd tego kraju 
od 2010 roku wprowadził szybką ścieżkę otrzymywania obywatelstwa przez 
Węgrów mieszkających na ich historycznych ziemiach22. Także lokalna spo-
łeczność Rusinów poprzez zbieranie podpisów ponawia akcje do prezydenta 
kraju o nadanie temu rejonowi autonomii. Generalnie Rusini są negatywnie 
nastawieni do następstw Majdanu, w tym wzrostu nacjonalizmu na Ukrainie. 
Jeden z lokalnych działaczy Petro Gećko zarzuca wprost Polsce wspieranie 
nacjonalistów ukraińskich i ostrzega, iż w przyszłości obróci się to przeciw 
Polsce. Jednocześnie zauważa, że wzrost nacjonalistycznych postaw na Ukrai-
nie będzie wzmagał tendencje separatystyczne23.  

Latem 2015 roku Koordynacyjna Rada Organizacji Rusińskich poinfor-
mowała, iż planuje przeprowadzić na Zakarpaciu masowe akcje na rzecz 
wprowadzenia w życie postulatu autonomii regionu. W tej sprawie zwróciła się 
także z odezwą do Rady Europy, Komisji Europejskiej, OBWE i ONZ, a także 
do parlamentów Węgier, Słowacji i Czech, aby organy te wpłynęły na prezy-
denta Ukrainy Petro Poroszenkę w celu przyznania regionowi autonomii. Rusi-
ni odwołują się do wyników referendum z 1991 roku, w którym większość 
mieszkańców regionu opowiedziała się za jego specjalnym statusem. Jednym z 
postulatów jest, by Rusini otrzymali status mniejszości narodowej24. 
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 Szef kancelarii premiera Viktora Orbána: Nasz wywiad działa na rzecz obrony Węgrów 
na Ukrainie, <http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/szef-kancelarii-
premiera-viktora-orbana-nasz-wywiad-dziala-na-rzecz-obrony-wegrow-na-ukrainie> 
(18.11.2015). 
21

 Węgierski rząd przygotowuje wsparcie dla Węgrów na Zakarpaciu, 
<http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/wegierski-rzad-przygotowuje-
wsparcie-dla-wegrow-na-zakarpaciu> (17.11.2015). 
22

 700 tysięcy kresowych Węgrów otrzymało już obywatelstwo Węgier,   
<http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/700-tysiecy-kresowych-wegrow-
otrzymalo-juz-obywatelstwo-wegier> (17.11.2015). 
23

 Banderowskie bataliony rzucą się na Polskę i ją rozszarpią, 
<http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/banderowskie-bataliony-rzuca-
sie-na-polske-i-ja-rozszarpia> (17.11.2015). 
24

 Ukraina: Rusini na Zakarpaciu domagają się autonomii, 
<http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/ukraina-rusini-na-zakarpaciu-
domagaja-sie-autonomii> (17.11.2015). 
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Kwestia powstania autonomii Zakarpacia lub nawet autonomii Węgrów, 
Rusinów i Rumunów na terytorium obwodu w znacznym stopniu zależy od 
sytuacji wewnętrznej w samym państwie ukraińskim. Coraz częściej jest mowa 
o możliwości powstania „Zakarpackiej Republiki Ludowej”. Nie ulega wątpli-
wości, iż przy wydaje się nieuniknionym procesie federalizacji państwa może 
dojść do ruchów mogących doprowadzić do daleko idących procesów niezależ-
ności regionu, a w skrajnym przypadku dezintegracji Ukrainy, nawet do żądań 
lokalnych społeczności o wejście w skład Węgier oraz Rumunii. Zwracał na to 
uwagę m.in. Wołodymyr Ruban, szef Centrum Wymiany Jeńców Ukrainy25. W 
pewnym sensie wspomniane trendy próbuje neutralizować rząd w Kijowie. 
Zwłaszcza po prowokacji w postaci „rajdu” członków Prawego Sektora w lipcu 
2015 roku na Mukaczewo, gdzie w wyniku wymiany ognia o podłożu politycz-
no-kryminalnym zginęło kilka osób, a kilkanaście zostało rannych26. Powołany 
po tym incydencie gubernator Hennadij Moskal zwrócił uwagę na przenikanie 
się w tym rejonie działań środowisk nacjonalistycznych z przestępczością zor-
ganizowaną dysponującą ciężką bronią27. Sprawa jest o tyle niebezpieczna, iż, 
jak informowała ukraińska prasa, część jednostek regularnych armii ukraińskiej 
i Gwardii Narodowej odmówiła wyjazdu do Mukaczewa, by wziąć udział w 
operacji przywracania tam porządku28. 

Pewne podobieństwo do sytuacji na Zakarpaciu da się zauważyć w Pół-
nocnej Bukowinie, czyli w obwodzie czerniowieckim. Są to ziemie, które nale-
żały do Rumunii i po drugiej wojnie światowej znalazły się w granicach 
Związku Sowieckiego. Co prawda oficjalnie Bukareszt nie kwestionuje prze-
biegu granicy, co zostało potwierdzone traktatami zawartymi przez Rumunię i 
Ukrainę w 1997 i 2003 roku, jednakże w niektórych wypowiedziach polityków 
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rumuńskich słychać było podważanie legalności zmian granicy rumuńsko-
sowieckiej w 1940 roku. 

 Obecnie Rumunia, z uwagi na skomplikowane stosunki z Mołdawią w 
stosunku do której ma plany zacieśnienia współpracy, a nawet połączenia, nie 
podnosi oficjalnie kwestii autonomii dla tego regionu, gdyż w Ukrainie szuka 
sprzymierzeńca w sprawie rozwiązania problemu Republiki Naddniestrzań-
skiej. Na Ukrainie mieszka około 150 tysięcy Rumunów i 250 tysięcy Mołda-
wian, których Bukareszt uważa za Rumunów. W samym obwodzie czernio-
wieckim mieszka 115 tysięcy Rumunów i 67 tysięcy Mołdawian, co daje około 
20% mieszkańców obwodu29. O ile obecnie sytuacja w tym rejonie jest stosun-
kowo stabilna, to w razie federalizacji Ukrainy i zapoczątkowania procesu uzy-
skiwania autonomii przez niektóre obwody państwa może dojść do odżycia 
tendencji mających na celu uzyskanie przez ten obwód lub jego część daleko 
idących praw autonomicznych, a w skrajnym wypadku nawet wzrostu dążeń 
secesjonistycznych. 

 
Ukraina zachodnio-północna, czyli Wołyń i była Galicja Wschodnia 

 
W obecnych granicach Ukrainy jest to region, który Samuel Huntington30 

zaliczył jako należący do cywilizacji zachodu. Generalnie tradycja przynależ-
ności tego obszaru była przez wieki związana z Polską, a także przez nieco sto 
lat z Austro-Węgrami (oczywiście poza obszarem Wołynia, który przynależał 
przez podobny jak Galicja okres do Rosji).  

Zachodnia Ukraina stanowi zupełnie inny problem od wymienianych po-
wyżej. Tak naprawdę dążenia autonomiczne czy też secesjonistyczne są zwią-
zane z jednej strony z tradycją historyczną, a z drugiej jest to uzależnione od 
tego czy większość ludności wybierze opcję prozachodnią czy też prorosyjską. 
W ewentualnych zmianach na Ukrainie związanych z rozczarowaniem społe-
czeństwa obecnym procesem zbliżania do Europy i przyjęcia drogi ponownego 
zbliżenia z Rosją, należy spodziewać się procesu autonomizacji tzw. Galicji – 
Hałyczyny. Nie należy także w skrajnym wypadku wykluczać dążenia do uzy-
skania odrębnej państwowości przez ten region, zwłaszcza iż polityka Rosji 
wsparłaby taki projekt, aby pozbyć się regionu generującego postawy nacjona-
listyczne i propagującego tego typu postawy w państwie. Na to zwracał uwagę 
jeden z głównych ideologów eurazjanizmu w Rosji Aleksander Dugin pisząc, iż 
Wiktor Janukowycz był ostatnim gwarantem zjednoczonej Ukrainy31.  

Zachodnia Ukraina podobnie jak Zakarpacie ma tradycje w tym zakresie, 
w sytuacji, która zaistniała w lutym 2014 roku, kiedy to rada obwodu zakarpac-
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kiego 21 lutego 2014 roku ogłosiła, iż cofa uprawnienia rejonowej i okręgowej 
administracji Zakarpacia i ogłasza obwód zakarpacki wolny od władzy Wiktora 
Janukowycza32. Podobne zdanie w tym czasie wypowiadał Wiktor Pawluk, 
przewodniczący Rady Miejskiej Lwowa, który nie wykluczył odłączenia za-
chodniej Ukrainy od reszty kraju. Wcześniej mer Lwowa Andriej Sadowyj 
wymówił posłuszeństwo, jakby nie było legalnemu, prezydentowi33. Obecnie 
we Lwowie organizują się ruchy społeczne, które za cel stawiają sobie autono-
mię tego regionu34. Są one obecnie traktowane przez władze i organa bezpie-
czeństwa jako agenci wpływu Rosji i poddani represjom. Niezależnie od obec-
nego podejścia władz do tego problemu, w razie wystąpienia na szczeblu pań-
stwa kwestii przyjęcia ustroju federacyjnego lub zmiany orientacji na prorosyj-
ską w Kijowie nie należy wykluczyć scenariusza, który podzieli tą część Ukrai-
ny granicą. 

 
Zakończenie 

 
Problem związany z pozostaniem państwa ukraińskiego jako kraju unitar-

nego był w Polsce analizowany na długo przed rewolucją 2013 roku. W lutym 
2010 roku Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało dokument, w któ-
rym przedstawiono tendencje odśrodkowe na Ukrainie oraz zagrożenie podzia-
łu państwa35. Na obecnym etapie rozwoju sytuacji wewnętrznej na Ukrainie nie 
należy wykluczyć żadnego scenariusza, tym bardziej, że sytuacja międzynaro-
dowa ciągle się zmienia i jest coraz bardziej widoczny spadek zainteresowania 
Zachodu Ukrainą. Także na to, w jakim kierunku potoczy się sytuacja w tym 
kraju, wpływ będą miały wyniki wyborów prezydenckich w USA.  
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TURCJA WOBEC KRYZYSU UKRAIŃSKIEGO 
 

(The Republic of Turkey towards the Ukrainian conflict) 
 

Streszczenie 
Artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi problematykę polityki Turcji 
wobec kryzysu na Ukrainie z 2014, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu 
krymskiego. W analizach naukowców dotyczących powyższego kryzysu, kwestia 
polityki kierowanej przez rząd w Ankarze jest często pomijana. Poniższy artykuł 
przybliża zależności wiążące Turcję zarówno z Rosją, jak i z Ukrainą. Zapre-
zentowane zostaną czynniki wpływające na relację z obydwoma państwami, 
takie jak: więzi ekonomiczne, polityczne, energetyczne, czy też te związane z 
mniejszościami narodowymi. Analizie poddane również będą poszczególne 
działania strony tureckiej wobec omawianego kryzysu od oficjalnych oświad-
czeń, po programy pomocowe. 
 
Summary: 
The article describes the issue of Turkey's policy towards the crisis in Ukraine 
which began in 2014. It is especially emphasizing the policy during the Crime-
an crisis. Majority of analyzes of this crisis ignores the importance of a policy 
led by the government in Ankara. The following article introduces factors that 
link Turkey with Russia and Ukraine and present an impact that they have on 
the relationship with those two countries including economic, political and 
energy ties, as well as those connected with national minorities. The article 
also analyzes each particular actions of Turkish government to the crisis starts 
with official statements, to the assistance programs.  
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Wstęp 

 
Kryzys ukraiński, przez badaczy stosunków międzynarodowych, w ujęciu 

geopolitycznym najczęściej rozumiany jest jako zderzenie się interesów Repu-
bliki Rosyjskiej oraz państw tzw. świata zachodniego. Jako głównych autorów 
mających na niego wpływ z zewnątrz wymienia się oczywiście wspomnianą 
wcześniej Rosję, ale i Stany Zjednoczone, Niemcy czy też Polskę. Ujęcie to 
ogniskuje się na rozpatrywaniu powyższej kwestii według osi wschód-zachód, 
pomijając innych państwowych uczestników tego obszaru geopolitycznego. 
Swój wkład mają w to również media, gdyż nawet te najbardziej opiniotwór-
cze, prezentując sytuację regionalną Ukrainy, ograniczają się do zaprezentowa-
nia jej wschodnich i zachodnich sąsiadów jako kluczowych dla tego kryzysu 
oraz Białoruś, która pomimo zajmowania aktywnych stanowisk w tej kwestii 
również jest pomijana.  

Poniższa praca ma natomiast zaprezentować kolejne decyzje i działania 
polityki tureckiej wobec ukraińskiego kryzysu, ze szczególnym uwzględnie-
niem sytuacji dotyczącej kryzysu krymskiego. Turcja to południowy sąsiad 
Ukrainy, którego dzieli od niej Morze Czarne. Warto w tym miejscu podkreślić, 
że to z Ankary jest bliżej do półwyspu krymskiego niż ze stolic takich państw 
jak Rosja czy Polska. Natomiast od linii brzegowej Turcji, Krym dzieli zaled-
wie 173 mile. Uznając jednak, iż w omawianym kryzysie najbardziej aktywną 
stroną poza Ukrainą jest oczywiście Rosja, niniejszy artykuł zaprezentuje klu-
czowe czynniki łączące te dwa państwa z Turcją, dzięki czemu łatwiej będzie 
można zrozumieć jej kolejne decyzje i aktywność w trakcie trwania omawia-
nych sytuacji. 
 

Czynniki wpływające na relacje turecko-ukraińskie 
 

Omawianie polityki zagranicznej Turcji za rządów Partii Sprawiedliwości i 
Rozwoju (tur. Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) należy rozpocząć od doktryny 
„Strategicznej głębi”. Powstała ona na bazie publikacji o tym samym tytule 
stworzonej przez Ahmeda Davutoğlu – ówczesnego profesora na Uniwersytecie 
Beykent w Stambule1. Już po dwóch latach od jej publikacji ów profesor miał 
okazję przełożyć teorię spisaną na realną politykę, otrzymując stanowisko szefa 
doradców premiera Recepa Tayyipa Erdoğana z AKP. Z biegiem czasu A. 
Davutoğlu został w roku 2009 ministrem spraw zagranicznych, by w roku 2014 
zostać przewodniczącym partii, a następnie premierem rządu w Ankarze. W 
jego wizji polityka zagraniczna powinna koncentrować działania na odejściu od 

                                                 
1
A. Davutoğlu , Stratejik Derinlik.Türkiye'nin Uluslararası Konumu, Stambuł 2001. Jak 

do tej pory powyższa publikacja doczekała się przekładu jedynie na język arabski. W 
związku z tym jej zawartość, a także koncepcje w niej zawarte analizowane mogą być przez 
autora na podstawie analiz badaczy anglojęzycznych i samych wypowiedzi na jej temat A. 
Davutoğlu. 
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rozumienia Turcji jako pomostu między cywilizacjami, a stworzyć z niej ak-
tywne centrum oddziaływania w regionie poprzez dobre relacje z sąsiadami, 
aktywną politykę na arenie globalnej oraz politykę kreacyjną zamiast polityki 
reakcyjnej2. W publikacji tej zaprezentowane zostały również poszczególne 
obszary, ku którym powinien zostać skierowany wektor działań polityki zagra-
nicznej rządu w Ankarze. Morze Czarne i państwa przy nim położone były 
jednym z tych obszarów, choć przyznać należy, iż w większym stopniu A. 
Davutoğlu odnosił się do Rosji i państw bałkańskich niż do Ukrainy3. Kwestia 
ta uległa jednak zmianie w związku z kryzysem na Ukrainie oraz w szczególnej 
mierze na Krymie, co odebrane zostało w Ankarze jako geopolityczna gra o 
kontrolę Morza Czarnego. 

Wbrew pozorom dotychczasowe relacje Turcji i Ukrainy prowadzone były 
wzorowo. Przykładem może być współpraca związana z ruchem bezwizowym. 
Zgodnie z jej przepisami, ustanowionymi na podstawie umowy z roku 2011, 
obywatele obu państw przekraczający wzajemne granice nie muszą ubiegać się 
o wizę, jeżeli ich pobyt nie będzie przekraczać 90 dni. W przypadku dłuższych 
pobytów wciąż konieczne jest natomiast złożenie wniosku o wizę4.  

Znaczącym czynnikiem w relacjach pomiędzy obydwoma państwami jest 
również zamieszkująca Ukrainę mniejszość etniczna Tatarów. Jest to grupa 
etniczna bardzo blisko związana z Turkami, posługująca się również językiem 
tureckim, a także wyznająca tą samą odmianę Islamu, co większość Turków. 
Ich liczba na terytorium Ukrainy wynosi 321,5 tysięcy z czego na Krymie 
mieszka aż 77% z nich5. Według różnych danych Tatarów w Turcji zamieszku-
je około 1 miliona, z czego Tatarzy krymscy to około 150 tysięcy. Ich najlicz-
niejsze skupiska znajdują się w regionach Ankara, Konya, Eskisehir6. Tak licz-
na grupa przedstawicieli Tatarów krymskich, będących obywatelami Turcji ma 
również swój wpływ na wydarzenia polityczne w tym państwie. Jako znaczna 
grupa wyborców mają oni możliwość podejmowania działań o charakterze lob-
bystycznych wobec rządu w Ankarze. Ważniejsze wydaje się jednak w tej kwe-
stii poczucie bliskości więzów etnicznych pomiędzy Turkami a Tatarami krym-
skimi, co uzasadniać będzie przedstawione później działania rządu R. T. Er-
doğana oraz A. Davutoğlu.  

                                                 
2
 A. Davutoğlu , Turkey's Zero-Problems Foreign Policy, „Foreign Policy”,   

<http://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/> 
(23.11.2015). 
3
 Pełne rozumienie polityki zagranicznej Turcji wobec państw bałkańskich zgodne z nową 

koncepcją A. Davutoğlu zob.: K. Bieniek, Polityka zagraniczna Turcji wobec państw 
bałkańskich, Toruń 2008; T. Kapuśniak , Polityka Czarnomorska Turcji, Lublin 2010. 
4
 Relations between Turkey and Ukraine, Republic of  Turkey, Ministry of Foreign Affairs, 

<http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-ukraine.en.mfa> (23.11.2015). 
5
 All-Ukrainian population census '2001, State Statistics Committee of Ukraine, 

<http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/nationality/> (23.11.2015). 
6
 H. Jankowski , Tatarzy i Nogajowie w Turcji, „Rocznik Tatarów Polskich” 2000, nr 6, 

s.118-126. 
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Opisując czynniki wpływające na relacje Turcji i Ukrainy nie sposób po-
minąć również wzajemnej wymiany handlowej. W związku z kryzysem w tym 
drugim państwie, uległa ona w ostatnich latach zmniejszeniu, jednak i tak oscy-
luje w granicach 5 mld dolarów7. Głównymi produktami podlegającymi wy-
mianie handlowej są po stronie eksportu z Turcji: cytrusy, produkty petroche-
miczne, pojazdy silnikowe i wyroby z tworzyw sztucznych. Z Ukrainy impor-
towane są natomiast głównie surowce, takie jak: żelazo i aluminium, a także 
pszenica oraz stal8.  
 

Czynniki wpływające na relacje turecko-rosyjskie 
 

Opisując politykę zagraniczną wobec omawianego kryzysu, istotne jest 
również zrozumienie czynników oddziałujących na postrzeganie w tureckim 
rządzie Rosji. Przemożny wpływ jeszcze na początku konfliktu miał na to oso-
bisty charakter relacji pomiędzy ówczesnym premierem Turcji – R. T. Erdoğa-
nem a Władimirem Putinem. Przywódcy ci odbyli od roku 2003 do końca 2012 
roku 30 spotkań zarówno w Turcji, jak i w Rosji. Dla porównania – R. T. Er-
doğan spotkał się z Angelą Merkel 17 razy. Opisywana była bliskość charakte-
rów obu tych postaci, co mogło uzasadniać tak pozytywny stosunek rządu w 
Ankarze do Moskwy9.  

Podobny sposób myślenia obu liderów ukazuje również język jakiego obaj 
używają, co unaoczniło się w roku 2013 w czasie trwania protestów zarówno 
na Ukrainie, jak i w Turcji. W Stambule doszło wówczas do protestów prze-
ciwników rządu AKP w parku Gezi, które ostatecznie spowodowały sieć prote-
stów w wielu miastach na terenie całego kraju. Interesujący był natomiast fakt, 
iż ówczesny lider tej partii używał tego samego języka wobec demonstrantów, 
co W. Putin wobec ludności zgromadzonej na Majdanie na Ukrainie. Oskarżani 
byli bowiem o to, że działają na zlecenie obcych służb i to one są inspiratorami 
protestów, a nie faktyczne niezadowolenie społeczne10. 

Nie sposób również pominąć kwestii ekonomicznych. Rosja jest bowiem 
bardzo ważnym partnerem Turcji jeżeli chodzi o wzajemną wymianę handlową. 
Operacje pomiędzy tymi dwoma państwami szacuje się na około 30 mld dola-
rów11. Największa ich część to turecki import surowców energetycznych, przez 
co państwo to jest w uzależnione w znacznym stopniu od rosyjskiego partnera. 

                                                 
7
 Foreign Trade Statistics, Turkish Statistical Institute, 

<http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046> (23.11.2015). 
8
 Relations…  

9
 A. Valigholizadeh, O the Background of Putin-Erdogan Friendship, „Iran Review”,  

<http://www.iranreview.org/content/Documents/On-the-Background-of-Putin-Erdogan-
Friendship.htm> (23.11.2015). 
10

 S. Id iz , Erdogan Blames International Conspiracy for Protests, „Al-Monitor”, 
<http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/06/erdogan-gezi-conspiracy-taksim-
governance-authoritarian-akp.html#> (23.11.2015). 
11

 Foreign… 
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Warto również odnotować olbrzymi coroczny napływ turystów rosyjskich do 
tureckich kurortów nad Morzem Śródziemnym. Poza stałymi kontaktami obu 
społeczeństw, przynosi to również wymierne korzyści finansowe dla gospodar-
ki. Według danych z Ministerstwa Kultury i Turystyki Turcji tylko w roku 
2014 państwo to odwiedziło ponad 4,5 miliona turystów z Rosji, co daje drugie 
miejsce zaraz za Niemcami – ponad 5 milionów12. 

Relacje turecko-rosyjskie to jednak również wyścig geopolityczny. Z mili-
tarnego punktu widzenia, Turcja jest jednym z najważniejszych członków NA-
TO, dzięki posiadaniu drugiej co do liczebności armii w jej strukturach. Wszak 
właśnie potencjalne rozszerzenie NATO i chęć akcesji do niego Ukrainy wy-
wołała największe wzburzenie w Moskwie. Godzi to bowiem w rozumienie 
bezpieczeństwa geopolitycznego Rosji, gdyż NATO jest uważane za wrogi 
sojusz militarny. Od roku 1973 Turcja uznawana jest również za państwo aspi-
rujące do członkostwa w Unii Europejskiej, choć proces akcesyjny jest zamro-
żony ze względu zarówno na obstrukcję Grecji wobec nierozwiązanego sporu o 
Cypr, jak i w związku z niedostosowaniem prawa wewnętrznego Turcji wobec 
standardów unijnych13. 

Do tematów spornych i równocześnie istotnych geopolitycznie zaliczyć 
należy również konflikt w Syrii oraz kwestie azersko-ormiańskie. Co do pierw-
szego z nich początkowo polityki zarówno Rosji i Turcji były zbieżne. Wobec 
ułożenia przez Ankarę poprawnych relacji z Damaszkiem, rządzącej AKP nie 
zależało na niestabilności przy południowej granicy. Jednak wraz z przebie-
giem tzw. arabskiej wiosny i kolejnych działań Baszara al-Assada Turcja pod-
jęła wbrew Rosji próbę mediacji w sprawie pokojowego oddania władzy przez 
syryjskiego dyktatora14. Ostatecznie po ich fiasku, polityczne cele Rosji i Turcji 
stały się przeciwstawne, przez co stworzyły kolejne pole wzajemnych napięć.  

Co do drugiej kwestii przemożny wpływ mają na niego czynniki histo-
ryczne oraz etniczne. To ich efektem jest popieranie w tej kwestii Azerbejdżanu 
przez rząd w Ankarze oraz Armenii przez Rosję. Dodatkowo nie mniej istot-
nym czynnikiem jest kwestia religii wyznawanych po obu stronach tego kon-
fliktu. Dokładając do tego czynnik dostępu i tranzytu surowców energetycz-
nych zarysowane są główne przyczyny impasu w relacjach pomiędzy Azerbej-
dżanem a Armenią, a co za tym idzie napięć w stosunkach turecko-rosyjskich. 

                                                 
12

 Border Statistics 2014, Ministry of Culture and Tourism, 
<http://www.kultur.gov.tr/EN,36568/number-of-arriving-departing-visitors-foreigners-and-
ci-.html> (23.11.2015). 
13

 Więcej na temat problemów akcesyjnych związanych ze sporami turecko-greckimi zob.: 
A. Adamczyk, Trudne sąsiedztwo – wpływ relacji Turcji z sąsiadami na proces akcesji do 
Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2013, nr 4, s. 77-91. 
14 

Statement by Mr. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, at the 39th 
Session of the OIC Council of Foreign Ministers, Ministry of Foreign Affairs, 
<http://www.mfa.gov.tr/statement-by-mr_-ahmet-davutoglu_-minister-of-foreign-affairs-
of-turkey_--at-the-39th-session-of-the-oic-council-of-foreign-m.en.mfa> (23.11.2015). 
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Cele polityki energetycznej rządu w Ankarze są ponadto wyjątkowo 
sprzeczne z planami Moskwy. Turecki rząd ma zamiar doprowadzić do dywer-
syfikacji dostaw energii m.in. dzięki rurociągowi TANAP z Azerbejdżanu. 
Dzięki temu Ankara mogłaby przyłączyć się do europejskiego projektu dążące-
go do stworzenia sieci rurociągów w coraz mniejszym stopniu uzależniając 
państwa UE od dostaw surowców energetycznych z Rosji15.  

Zaprezentowane powyżej czynniki pozwalają zrozumieć złożoność relacji i 
trudną pozycję Turcji wobec konfliktu na Ukrainie. Z jednej strony poprawne 
relacje z Ukrainą i istotna obecność Tatarów Krymskich, z drugiej natomiast 
pomimo wyścigu geopolitycznego pomiędzy Ankary i Moskwy, należy zwrócić 
uwagę na dobre relacje osobiste liderów tych państw oraz znaczącą wymianę 
handlową, w której istotnym czynnikiem jest uzależnienie Turcji od dostaw 
surowców energetycznych z Rosji. Zaprezentowane dalej konkretne działania 
polityki zagranicznej R. T. Erdoğana oraz A. Davutoğlu znajdą odbicie w po-
szczególnych czynnikach i pozwolą zrozumieć ich wagę dla rządu w Ankarze.  
 

Stanowiska rządu tureckiego na kolejnych etapach kryzysu 
 

Walki na wschodzie Ukrainy rozpoczęły się w kwietniu 2013 roku. Już 
wówczas pojawił się szereg informacji, iż po stronie separatystów walczą żoł-
nierze rosyjscy, a państwo to wspomaga militarnie rebeliantów. Ze stolic szere-
gu państw europejskich wystosowano noty protestacyjne oraz stanowiska o 
nienaruszalności granic Ukrainy. Wykorzystywano przy tym fakt, iż nienaru-
szalność ta została potwierdzona w roku 1994 w Memorandum Budapesztań-
skim przez Rosję, Stany Zjednoczone oraz Wielką Brytanię16. Również Turcja 
przygotowała stanowisko nawiązujące do tych europejskich. R. T. Erdoğan 
wskazywał w nim, iż granice ukraińskie nie mogą podlegać rewizji i jakakol-
wiek ingerencja w wewnętrzne sprawy tego państwa jest niedopuszczalna17. W 
rzeczywistości jednak stanowisko to było tylko i wyłącznie formą deklaracji, a 
nie zapowiedzi realnych działań wobec powyższych naruszeń. Opisywane 
wcześniej kwestie, takie jak uzależnienie energetyczne od Rosji oraz brak 
większego zainteresowania Ukrainą w kontekście geopolitycznym nie wywie-
rały presji na rząd w Ankarze do realnego zaangażowania się w ten konflikt.  

                                                 
15

 G. Gotev, Turkey and Azerbaijan begin construction of TANAP pipeline, 
„EurActiv.com”,  <http://www.euractiv.com/sections/energy/turkey-and-azerbaijan-begin-
construction-tanap-pipeline-312964> (23.11.2015). 
16

 Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the 
Treaty on the NPT, UN Document A/49/765, 19.12.1995, 
<https://www.msz.gov.pl/en/p/wiedenobwe_at_s_en/news/ memoran-
dum_on_security_assurances_in_connection_with_ukraine_s_accession_to_the_treaty_on_
the_npt?printMode=true> (23.11.2015). 
17

 S. Ananicz , Turcja – trudny partner Zachodu, „Infos”, Biuro Analiz Sejmowych, nr 6, 
s. 3-4. 
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Reakcja Turcji była natomiast oczywista w momencie rozpoczęcia kryzysu 
krymskiego. Tak jak opisane zostało to wcześniej, zamieszkująca tam mniej-
szość Tatarów krymskich spokrewniona etnicznie z Turkami oraz mniejszość ta 
zamieszkująca Turcję wymuszała bezpośrednie zaangażowanie się najwyż-
szych przedstawicieli Ankary w ten kryzys i zapewnienie bezpieczeństwa owej 
grupie. Jeszcze przed ogłoszonym referendum w sprawie przyłączenia Krymu 
do Federacji Rosyjskiej z Moskwą na temat Tatarów zdecydował się rozma-
wiać R. T. Erdoğan. Podkreślał on w rozmowie z W. Putinem o konieczności 
poszanowania praw opisywanej mniejszości, przewidując wyniki głosowania18. 
Z punktu widzenia Turcji spodziewano się bowiem, że chęć przejęcia półwyspu 
zakończy się powodzeniem ze strony Rosjan, a kwestia referendum jest tylko 
formalnością. Choć ostatecznie głosowanie zostało zbojkotowane przez Tata-
rów krymskim, to zgodnie z oficjalnymi wynikami wzięło w nim udział 82% 
mieszkańców Krymu, z czego 95% zagłosowało za aneksją półwyspu do Rosji. 
Z informacji nieoficjalnych przekazywanych przez lidera Tatarów – Mustafę 
Dżemilewa wynika natomiast, że oficjalne wyniki kształtują się zupełnie ina-
czej i bojkot jego mniejszości spowodował uzyskanie frekwencji zaledwie na 
poziomie 34,2%19. 

Po przeprowadzonej de facto aneksji Krymu przez Rosję, przedstawiciele 
państw zachodnich postanowili zareagować wspólnie w formie nałożenia sank-
cji na przedstawicieli władzy rosyjskiej. Sankcje te na przestrzeni czasu były 
rozszerzane i modyfikowane w zależności od państwa lub grupy państw (UE). 
Z drugiej strony swoje sankcje na niektóre produkty żywnościowe z państw 
europejskich nałożyła Rosja. Przez to też coraz większe straty ponosiła wymia-
na handlowa pomiędzy państwami szeroko rozumianego Zachodu a Federacją 
Rosyjską20. Interesującym jest natomiast fakt, iż do sankcji nałożonych ze stro-
ny tych państw nie dołączyła Turcja. Polityka tego państwa w tym momencie 
musiała mierzyć się z drastyczną destabilizacją gospodarek państw arabskiej 
wiosny21. Ewentualne przystąpienie do sankcji mogłoby spowodować nie tylko 
działania odwetowe ze strony Rosjan w sferze energetycznej, o uzależnieniu od 
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 K. Kaya, The Crimean Crisis: Turkey's Priorities Differ from the Western Powers, „The 
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 P. Smoleński , Przywódca krymskich Tatarów: Putin chyba mnie nie lubi, „Wybor-
cza.pl”,  
<http://wyborcza.pl/magazyn/1,138949,16111288,Przywodca_krymskich_Tatarow__Putin
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której wcześniej było wspomniane, ale również zahamowanie napływu bezpo-
średnich inwestycji zagranicznych w Turcji oraz zamknięcie rynku dla turec-
kich eksporterów. Kombinacja tych czynników oraz brak alternatywy zaprezen-
towanej Turcji ze strony państw europejskich przyczynił się do decyzji rządu w 
Ankarze do prowadzenia niezależnej polityki od państw UE (pomimo faktu 
przynależenia do zachodnich struktur bezpieczeństwa oraz aspirowania do za-
chodnich struktur politycznych). Co jednak interesujące, wzajemna wymiana 
handlowa została w tym czasie na zbliżonym poziomie, a dane z pierwszej po-
łowy 2015 roku wskazują nawet na jej stopniowe osłabianie22. 

Po ustabilizowaniu konfliktu ukraińskiego, gdy zszedł on z agendy głów-
nych tematów politycznych, pojawiły się głosy ze strony Tatarów krymskich, 
że sytuacja tej grupy na półwyspie jest coraz gorsza. Ich przedstawiciele argu-
mentowali, że są traktowani gorzej niż Rosjanie zamieszkujący ten teren. Moż-
na uznać za pewną zbieżność, iż niedługo po tym, już jako prezydent, R. T. 
Erdoğan przekazał informację o pomocy Turcji dla Ukrainy, wobec trudności z 
długiem publicznym tego państwa. Pomoc opierała się na 50 milionach dola-
rów pożyczki, z czego 10 milionów miało przyjąć formę bezzwrotnej pomocy 
finansowej. Jednocześnie Ankara podkreślała stanowczo, że nadal domaga się 
ochrony praw Tatarów krymskich23. Osoby, choć minimalnie rozeznane w fi-
nansach publicznych wiedzą, iż kwota ta w żaden sposób nie może nawet czę-
ściowo rozwiązać problemu z długiem publicznym tak dużego państwa. Miała 
ona zatem wymiar raczej symboliczny. W zestawieniu z informacjami o preten-
sji Tatarów wobec złego traktowania, mogła być formą symbolicznego zwróce-
nia uwagi, iż Ankara w każdej chwili może zmienić swoje stanowisko politycz-
ne i realnie zacząć wspierać Ukrainę w stopniowym uniezależnianiu się jej od 
Rosji.  
 

Znaczenie Turcji dla świata zachodniego na przykładzie kryzysu  
na Ukrainie 

 
Opisywany kryzys ukraiński unaocznił polityczny odwrót Turcji od 

współpracy z państwami europejskimi. Stało się tak z kilku powodów i po bra-
ku reakcji ze strony europejskich stolic wydaje się, iż Unia Europejska nie za-
uważyła strategicznej straty dotychczasowego partnera, który cały czas jest dla 
niej kluczowy geopolitycznie. 

Warto zauważyć, iż polityka Moskwy w opisywanym kryzysie opierała się 
na przekazie dla mieszkańców Ukrainy każącym wątpić w realną moc i efek-
tywne działanie sojuszu NATO. To właśnie stanowisko o chęci rozpoczęcia 
współpracy z tym sojuszem przez Kijów w znaczącym stopniu spowodowało 
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tak zdecydowaną reakcję Moskwy i jej pomoc dla rebeliantów. Jak się jednak 
okazuje, taki przekaz trafił również na podatny grunt w Turcji. Warto wspo-
mnieć w tym miejscu o wydarzeniach z 2012 roku, gdy niedaleko granicy z 
Syrią zestrzelono turecki samolot bojowy. W reakcji na to wydarzenie rząd 
turecki wezwał państwa NATO do konsultacji na podstawie art. 4. oraz postu-
lował potraktowanie zestrzelenia jako wypełnienie przesłanek do art. 5 Traktatu 
Północnoatlantyckiego mówiącego o solidarnej reakcji na atak na jednego z 
członków sojuszu24. Apel ten nie spotkał się jednak z aprobatą innych sojuszni-
ków. Późniejsze wydarzenia na Ukrainie i narracja prowadzona przez Moskwę 
o NATO jako sojuszu niezdolnym do rzeczywistej reakcji, idealnie wpisały się 
więc również w kontekst wydarzeń sprzed ponad roku w Turcji. Skuteczność 
takiej narracji jest zatem niekorzystna z punktu widzenia państw sojuszu, gdyż 
Turcja to zaplecze militarne NATO na kontynencie europejskim, jako posia-
dacz drugiej największej armii w jej strukturach.  

Kwestia relacji pomiędzy Turcją, Rosją, Ukrainą a państwami Unii Euro-
pejskiej to także pytanie o przebieg przyszłych linii rurociągów. Podstawowym 
założeniem państw Unii Europejskiej powinna być dywersyfikacja dostaw ropy 
i gazu. Dostawa potencjalnych surowców, z których korzystać mogłyby np. 
państwa UE z południa przebiegać jednak musi przez Turcję. W związku z tym, 
a także wykorzystując kryzys na Ukrainie, władze w Moskwie zaproponowały 
poprowadzenie Turkish Stream po dnie Morza Czarnego. Byłaby to nitka gazo-
ciągu, która z pominięciem Ukrainy zaopatrywałaby państwa europejskie w 
niezbędny surowiec. Najważniejszy jednak pytanie nie brzmi czy ten gazociąg 
w ogóle powstanie, ale - ile będzie miał tzw. nitek, a co za tym idzie, ile gazu 
będzie w stanie przesyłać25. W tej kwestii bardzo dużo zależy właśnie od Tur-
cji, do której skierowany jest ten gazociąg. 

Z punktu widzenia UE o wiele bardziej korzystniejszy jest natomiast pro-
jekt rurociągu Transanatolijskiego (TANAP). Przesyłać ma on gaz z Azerbej-
dżanu przed Turcję do Europy, dzięki połączeniu z gazociągiem Transadriatyc-
kim (TAP). W projekt ten zaangażowane są 3 podmioty: rząd turecki, azerska 
spółka SOCAR oraz BP. Powstanie takiego gazociągu mogłoby stworzyć z 
Turcji swego rodzaju centrum dystrybucji energii w regionie, co jest planem 
prezydenta R. T. Erdoğana26. Rolą UE jest jednak prowadzenie ciągłych roz-
mów z rządem w Ankarze, tak aby doprowadzić do wybudowania gazociągu 
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 Turkey to push NATO to consider Syria's downing of Turkish jet as attack on military 
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TANAP w możliwie najkrótszym czasie, przy jednocześnie zgodzie na wybu-
dowanie jak najmniejszej ilości nitek Turkish Stream.  

Turcja wciąż posiada ścisłe relacje handlowe z Rosją w szczególności 
oparte na surowcach energetycznych. Skoro podejmuje się jednak inwestycji 
związanej z budową gazociągu korzystnego z punktu bezpieczeństwa energe-
tycznego Europy, to można by oczekiwać bardziej aktywnej działalności przed-
stawicieli UE, lub większego zaangażowania się w tej projekt europejskich 
przedsiębiorstw. Warto zauważyć, iż maksymalne ograniczenie przesyłu gazu 
przez Turkish Stream pozytywnie wpłynie również na bezpieczeństwo energe-
tyczne Ukrainy, która w przypadku wybudowania 4 nitek, mogłaby być stra-
szona przez Moskwę okresowym ograniczaniem, bądź całkowitym wstrzyma-
niem przesyłu gazu. 
 

Podsumowanie 
 

Kryzys ukraiński wywołał reakcje państw na całym świecie. Analizowanie 
go zatem w sposób ograniczony do postrzegania relacji na osi wschód-zachód 
jest znacznym uproszczeniem. Polityka zagraniczna Turcji – zamorskiego są-
siada Ukrainy i znaczącego geopolitycznie państwa świata – pozwoliła do-
strzec, iż pomimo rywalizacji tego państwa z Rosją w wielu rejonach świata, to 
jednak utrzymuje kontakty niekiedy silniejsze niż z państwami UE. Zależności 
wynikające z wzajemnej wymiany handlowej i uzależnienia energetycznego w 
znaczący sposób ograniczały aktywność Turcji i możliwość realnej pomocy 
Ukrainie. Poza kontrolowaniem i apelowaniem o poszanowanie mniejszości 
Tatarów krymskich, rząd w Ankarze nie podjął żadnych zdecydowanych kro-
ków, nie dołączając się między innymi do sankcji państw świata zachodniego. 
Oznacza to prawdopodobnie, iż możliwości oddziaływania UE na Turcję male-
ją, a czy ta tendencja będzie rosnąć czy słabnąć zależy w dużej mierze od sa-
mych władz UE i dostrzeżenia przez nich stopniowej utraty tego geopolitycznie 
istotnego sojusznika. 
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MIRRORING THE ECHOES OF THE HYBRID WAR –  
ROMANIAN MEDIA COVERAGE OF THE UKRAINIAN CRISIS 

 
Summary: 
Since the beginning, informational conflict was an intrinsic component of the 
hybrid war in Eastern Ukraine, serving a number of well-defined goals. Alt-
hough the main narrative pole was directed against the pro-Western Ukraini-
ans, there are constant references to the EU and NATO member states, includ-
ing Romania and Poland. Using discourse analysis, cognitive-emotional maps 
and scenario method, applied to content selected from the Romanian media 
from August 2014 to September 2015, we aimed to identify the main narrative 
threads about the two countries. The goal is to identify potential risks and 
threats addressed to the two U.S. strategic partners that are hosting on their 
territory elements of the U.S. missile shield. 

 
Key words:  
hybrid warfare, propaganda, psychosphere, cognitive-affective maps, Ukraine. 

 
 
About geographical representations and frontier’s geography  

on the South East border of NATO 
 

Twenty years from the dissolution of the USSR, the Russian Federation 
seems determined to make use of its “rimland” advantages, since it didn’t bene-
fit from them in the Cold War. An explanation for this comes from George 
Friedman, who says that the Russian Federation can’t tolerate `narrow borders` 
because they don’t allow an `in-depth` defence strategy to be applied, as in the 
cases against Napoleon and Hitler. 

Because of that, the Russian Federation wants to be surrounded by `buffer 
zones` like Kaliningrad, Belarus, Ukraine, Transnistria, South Ossetia and Ab-
khazia, which it can influence and which give it access to the Baltic Sea, Black 
Sea and Caspian Sea, a “perforation” of the “rimland”, made of states like Es-
tonia, Latvia, Lithuania, Poland, the Czech Republic or Georgia, situated in the 
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“close neighbourhood” of the Russian “heartland”1. This is the reason why 
NATO’s extension and the Russian Federation’s intention to protect the “close 
neighbourhood” in Europe represent a ‘zero sum game’, inside which the 
Ponto-Baltic “rimland” represents a “buffer geopolitical region”2. 

It is to be mentioned that as far back as March 1992, Paul Wolfowitz 
pointed out to the necessity of counteracting the creation of a thalassocratic 
power in the Eurasian region that is capable of opposing the United States, in 
his vision, the Ponto-Baltic isthmus being a “buffer zone” of a strategical im-
portance3. 

Moreover, the Russian Federation doesn’t want the Black, Baltic and Cas-
pian Seas coastal countries that were part of the communist bloc, to be trans-
formed into “buffer-states” by NATO, which enables the latter to control the 
European “rimland” of the Russian Federation4. 

It is also to be mentioned that the project of creating a Ponto-Baltic isth-
mus has appeared several times, under different names. Poland launched, in the 
interwar period, the idea of creating a federation in the Central and Eastern 
Europe, under the name of “Intermarium”, which would have extended from 
the Baltic Sea to the Black Sea, as a counterbalance for the Russian and Ger-
man imperialism5. 

From a historical perspective, the explicit interest of the Russian Federa-
tion for the two seas is illustrated by Simion Mehedinţi, who was talking about 
the “Russian colossus” which needed the Baltic Sea and Prut river in order to 
“breathe freely to the ocean”6.  

Today, the geopolitical area between the Baltic and Black Sea is made of 
Poland, Romania, Serbia, Hungary, the Czech Republic and Slovakia, the Bal-
tic States, Ukraine – which have reasons to be worried by the Russian Federa-
tion’s intention to re-establish its influence from the Cold War7 . 

Especially since the Russian Federation’s geostrategical objective on the 
European continent is to block the operationalizing of the Euroatlantic “rim-
land” in the Ponto-Baltic region – which is contrary to the Eurasian geopolitics, 
the setup of anti-missile shield elements in Poland and Romania being consid-
ered a manner in which the thalassocratic power is trying to enforce the isth-
mus’ efficiency and to protect the states on this axis against influence actions of 
the Russian Federation.  

The Baltic Sea, as a potential Russian influence zone, is tied to the Kali-
ningrad enclave, situated between Poland and Lithuania and an exit to the Bal-
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tic Sea. Over the time, Kaliningrad represented a strategically important region, 
the Russian fleet being stationed there, a place from which an attack could be 
launched against the West8. 

It is to be pointed out that Kaliningrad enclave is the only European mari-
time gate of the Russian Federation that doesn’t freeze in the winter, allowing 
the state to preserve the borders impenetrable against Germany or Poland. After 
Poland’s announcement about the anti-missile shield elements being installed 
near Kaliningrad, the Russian Federation started equip its fleet in the Baltic Sea 
with high precision missiles and modern submarines, capable of launching 
them9.  

As for the role that the Black Sea has in the Ponto-Baltic equation, this ge-
opolitical space was described as a “buffer-zone that is looking forward to be 
taken into consideration” by the big powers10, namely a “strategical synapse”, 
notion that suggest the fact that the importance of the Black Sea is determined 
by the big powers’ interests in this “security complex”. 
 

Objectives 
 

Taking into consideration the proximity of the conflict to Romania, the se-
curity and economic consequences, Romanian, European and Euro-Atlantic 
interests in Black Sea region, we considered opportune to analyse the manner in 
which the crisis was reflected inside Romanian media. On the one hand, we are 
interested in analysing the cognitively-emotionally content of the information 
on the subject, the picture that is presented to the public and the manner in 
which European reflection themes about the crisis in Ukraine are reflected in 
the national media. In this regard, we want to identify the main discussion 
themes, the aimed audience, newspapers’ methods and the potential impact on 
the audience. 
 

Data and method 
 

The research protocol consisted of monitoring the Romanian press between 
August 2014 and August 2015 (the period in which the armed conflict became 
more ferocious), emphasizing on identifying that media pieces (news, reportag-
es, editorials published online in Romanian, English and French) referring to 
the Ukrainian crisis, and also the official and public statements of the authori-
ties or political figures in Romania. This data served as a foundation for the 
creation of a mind map about the way in which the conflict was represented in 
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Romanian media in the selected period of time and in the analysis’ data used. 
We are aware of this study’s limits – the narrative content was assessed 

(but the audio, video and graphic one not), the media coverage is not complete 
(social media sources weren’t included – Facebook, Twitter, blogs), but the 
most important media sources were selected, the sample being representative 
from the credibility and audience perspectives. Even if different quantitative 
techniques and methods were used, we preferred that the final results to be in-
terpreted in a qualitative way. Even with the limits mentioned, we consider that 
the objectives of the study were achieved and the results are objective and im-
provable. 
 

Results obtained 
 

In connection to the targeted audience, distribution channel, the publicist 
genre being used, cognitive concepts and affective valences identified (types of 
emotions, intensity) we identified six narrative levels, which allow designing an 
image over the Eastern Europe conflict that was reflected in Romanian media. 

 
The actions to which the Russian Federation is linked,  

inside the Ukrainian crisis 
 

Firstly, there’s no general consensus over the direct military involvement 
of the Russian Federation in Ukrainian conflict, aspect proved both in narrative 
level and in the very low usage of Russian journalistic sources (less than 5% 
from all the sources mentioned). Sources from the Kremlin-controlled media 
conglomerate are mentioned as being anti-sources, parts of the informational 
conflict started against the new Ukrainian authorities and with the role of hiding 
the offensive military actions of the Russian Federation in Donbas area. The 
incredible content, able to emotionally affect the public, offensive and polariz-
ing, the repeated use of false or anonymous sources (artillery news), as well as 
subjective ways of presenting the facts (ucronism use, alternative scenarios, 
conspiracy content, stereotype and simplified concepts use, constant repetition, 
semantic distortion, metonymy, self-questioning, use of jargon and slang) made 
the Romanian public to reject these sources. These semantic disinformation 
sources were opposed by the ones from the European states and the United 
States – multiple media sources, credible, which demonstrated and detailed the 
actions of Putin regime in the South-West of Ukraine and in Crimea in real time 
or anticipated further evolutions. We have to mention that a major role in gen-
erating Ukrainian crisis’ image had the historical background, due to the short 
distance between Romania and Russia and also to Bessarabian issue.  

The last aspect represented a challenge to Romanian public; however, over 
three fourth of the press material uses present as a dominant time framework, 
dividing the Romanian-Russian relations and avoiding the creation of ground-
less or wishful-thinking scenarios. Taking into consideration the complexity of 
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historical relations between the two countries, invocation of past events (recent 
or not – Romanian Revolution, Romanian-Soviet relations from the 1940s and 
1950s and after 1968, the occupancy of Bessarabia, informative war of the 
USSR against Romania in the interwar period, etc.) would have generated an 
intensification of negative feelings against the Russian Federation as well as a 
growth in cognitive biases. In the cases where historical aspects were inevita-
ble, an informative style was used, along with cognitive elements and tested 
facts. Through this, “sensitive” historical themes were kept out of the media 
discourse inside this analysis. A similar problem appears when prospective 
scenarios are brought into discussion; the style is narrative, neutral, focusing on 
potential political-economical and security developments for Romania and the 
European Union.  

As presented in the mind maps (Figure 2), the discourse in Romanian me-
dia about the Ukrainian events is cognitively polarized on a tempered and bal-
anced background. Although the majority of opinions are negative towards the 
Russian Federation’s involvement in the crisis, the style used is informative, 
technical, logical, not including a negative emotional part from the start; the last 
aspect is unsteadily observed in our analysis. Predominantly, the arguments are 
juridical, military, economical, etc. and the sources are legitimate (open sources 
and bibliographical references, experts, statements of Romanian, European and 
Euro-Atlantic officials), focusing on explaining the situation in Ukraine and the 
impact on Romania. In this way, a balanced view over the events is created, but 
not the “truth”; although, it is more credible than the Russian propagandistic 
messages. 

Population from the major EU countries have some similar views. For ex-
ample, a pool realised by the Institute of World Policy presented in November 
2015 and conducted in Spain, Italy, Poland, France, Germany, the United 
Kingdom, the Netherlands, and Sweden showed that the majority of the resi-
dents of eight member states of the EU (60%) agree that Ukraine is at an armed 
conflict triggered by Russia. This option has the largest support among the 
Poles (75%), and the lowest among the French (46%) and the British (49%). 
Another point of view was that Ukraine is at civil war (53%), with the Germans 
and the Italians showing the highest rate (61% and 59% respectively). The 
point that the conflict in Eastern Ukraine is triggered by the West is the least 
supported option with only 25%11. 

In contrast, the intense media manipulation campaign launched by the Rus-
sian Federation determined a strong cognitive and affective polarization of the 
public. Thus, according to a poll published in February 2015 by the Independ-
ent Centre Levada, approximately 71% of Russian citizens possess a negative 
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attitude towards European countries and 81% affirmed to have a bad or very 
bad opinion over the United States12. Not being a surprise, the evolution of ap-
proval rates about Putin’s policy in Ukraine is partly identical to the rates about 
anti-West or anti-American feelings. 

  
Perception, in Romanian media, over the negative effects inside Ukraine 

due to the direct or indirect involvement of the Russian Federation  
(particular case – informational aggression) 

 
The military aggression of the Russian forces in Ukraine is described as 

credible or, at least, plausible in Romanian media, many ways of its manifesta-
tion being detailed (political, military, economical, informational) as well as its 
consequences (Figure 3). Mainly, it was the informational war that was de-
tailed, a known type of confrontation, whose complexity and perfect fulfilment 
generated a legitimate reflection over the possibility and consequences of this 
type of aggression against Romania. The events during the Romanian Revolu-
tion, as well as a series of incidents in the last 25 years, proved the population 
vulnerability to such informational aggressions, as long as they are well 
planned, executed and internally-supported.  

In this regard, there are enough reasons to worry, a series of vulnerabilities 
– which can facilitate propaganda transmission to some parts of the population 
– being identified. As a mainly-used method we can mention the legitimization, 
credibility and peddling of the information from Russian sources which can be 
inserted into a point of view referring to a political national context. Unfortu-
nately, a worse impact have the kompromat type rotten-journalistic methods 
(targets being decision-makers from military and political fields, international 
corporations), which feed with plausible information taken from external 
sources under the influence or control of the Kremlin. 

There can be identified a series of audiences vulnerable to Russian propa-
ganda, the reasons for that being multiple and sometimes paradoxical, although 
only a very small number of individuals identify themselves with propaganda 
messages. 

One of the most important segments is represented by the Christian-
Orthodox channel, which appeals to Christian fraternity, Orthodox values and a 
common history being invoked as well as similar identity related reactions 
(similar traditions, nationalism, isolationism, protection against immigrants 
from Syria and Maghreb). The unity of Orthodox space (Moscow – “the third 
Rome”) represents an old and strong instrument used by the Kremlin’s propa-
ganda, especially in the post-Soviet area after 1992, as a “Slavic unity” vector, 
and anti-capitalistic, anti-corporatist propaganda instrument. European liberal 
values and the secularism are matters of interest too, being under discussion 
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inside Western Orthodoxy, the messages from the rulers of Russian Church 
inciting directly and indirectly to discrimination and lack of tolerance towards 
sexual, racial or religious minorities, a populist position which finds itself 
enough supporters in the Eastern Europe countries. Another point of interest for 
the Slavic Orthodoxy exploited in connection to propaganda is the mysticism, 
which finds supporters among bigoted, idealistic, utopic believers. Moreover, 
Vladimir Putin, as a “champion” and defender of Russian Church is the main 
beneficiary of the attraction power of the Slavic Orthodoxy.   

Another audience segment vulnerable to the Kremlin’s propaganda is rep-
resented by the anti-regime movements, usually consisting of different coagu-
lated forms of the civil society, especially very active NGOs, both in public and 
in virtual space, in search of media exposure and involvement in the public 
agenda. Hidden under the mask of public interest matters (most often ethical), 
such as social development, economy, human rights, minorities rights, ecology 
and alternative energy, there can be found “classical” Russian propaganda mes-
sages, as part of the Soviet heritage, the most relevant ones being the ones that 
are oriented against the West. With a form that is more adapted to the present 
geopolitical realities, “Yankee go home” slogan (or better “don’t come back”) 
is revived by Putin’s propaganda, the target being the United States’ presence 
in Europe through the anti-missile shield. One of the priorities was affecting 
economical (corporatist) interests of the West, especially in the energy field 
(focusing on hydrocarbons extraction and processing, Russian specialty and 
part of the Kremlin’s political strategy towards Europe). On the second place 
there is situated the rhetoric against TTIP. Many of the NGOs from Romania 
copied the work agenda from similar organizations from Western Europe, 
which - in the 1990s - were strongly infiltrated by post-USSR dissolution 
Marxists, which is why they show (sometimes not intentionally) some anti-
regime, anti-American, neo-Marxist approaches. In the context of massive mi-
grations determined by Syrian conflict, Russian propaganda stimulated nation-
alist and xenophobic agendas, under the mask of being concerned over human 
and minority rights, as well as over reviving some historical political nationalist 
trends, along with operationalizing them in today’s context. Techniques used 
reflect the target as being young people, because of the utopic or Messianistic 
approaches (absolute truth and justice, religious vision, past rejection), message 
polarization (“the ones who aren’t beside us are against us”), invoking preven-
tive action principle (establishing a “generation” mission) – calling for in-
volvement in major actions on the ground of untested premises, with a serious 
impact on today’s world.  

Another vulnerable category is represented by anarchist, nihilist, radical 
movements, often on anti-regime paths – a good segment of individuals for 
recruitment. Even if their number is low, the mixture of idealism, xenophobia, 
lack of tolerance, violence, demagogy, social and economic discrimination, 
political confusion and the need of challenging any authority form, offers a 
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fertile path for propagandistic messages. Especially the idea that any means of 
destabilizing the regime is morally acceptable may contribute to borrowing 
some subjects from the propaganda and exploiting them with a view to generat-
ing a series of protests and social confrontations.  

A particular segment is represented by the nostalgic ones, ex-communists 
who haven’t benefited from the same advantages after the fall of communism. 
Even if they are pensioners, they still have a certain potential inside the social 
segment they represent. Talking about the “glorious past”, the “big achieve-
ments”, the seduction of “illuminated dictator”, elements that, for some people 
are associated with the idealistic period of youth, contribute to the present’s 
decline perception amplification and lack of a desirable future. Even if they 
share some opinions of the Russian propaganda (anti-West, anti-Euroatlantism, 
ultra-conservationism, etc.), the nationalistic and anti-Soviet nature of the Ro-
manian communism (in contrast to the one in the USSR members) generate an 
ambivalent and demobilizing feeling. Also, the poor participation of the Roma-
nian armed forces to military applications of the Warsaw Pact meant that a very 
limited number of Romanian officers had direct contact with officials from the 
former USSR (as opposed to the former Red Army reservists that are now citi-
zens in the ex-USSR republics – Ukraine and Moldova, for example). 

 
Perception over potentially unfavourable consequences  

of Ukraine’s crisis and their regional impact 
 

The geographical proximity, Romania’s interests in the area and the in-
volvement of the Russian Federation as aggressor generated a series of legiti-
mate questions inside Romanian society over the potential scenarios in which 
Romania could be involved. Consequences of these scenarios are of interest for 
Romanians, aspect reflected by media articles, editorials and commentaries’ 
content. (Figures 4 and 5). At first sight we can distinguish some major scenar-
ios – based on a comparison with the facts in the Eastern Ukraine, on similar 
aspects concerning conflictual situations between Romania and Russia (USSR) 
on other conflicts in which Russia was involved, scenarios took from the West-
ern media and less from the Russian or pro-Russian ones as well as scenarios 
focused on Romania’s interests in the Black Sea Region. All these scenarios 
have a common element – the integration in the European and Euroatlantic 
structures, aspect considered as being positive and security generating. Besides, 
Romania out of these structures is referred to as a `shadow` of today’s Ukraine, 
a similar scenario being considered as plausible if the security guarantees 
weren’t present. A poll by INSCOP from February 2015 supports the above 
mentioned vision, showing a 64.4% percentage of Romanians who considered 
that the situation in Ukraine is dangerous for Romania, whereas 17.9% thought 
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the opposite – the rest couldn’t offer a clear answer13. In contrast, a similar 
study in Moldovan Republic, a neighbour and strategic point for Romania, a 
non-UE, non-NATO country, showed that in the case of an extension of the 
conflict inside the country 28% of the population wouldn’t do anything, 10% 
would flee from the country and only 21% would fight14. This example proves 
that the lack of real security guarantees, the small country, the ex-Soviet repub-
lic, will collapse before the launch of a military offensive. The reverse of this 
situation is represented by Estonia and Latvia, countries strongly supported 
through the Ukrainian crisis by the UE and NATO countries (especially USA), 
which resisted in front of Russian threatening and challenges.  

The consequence of this legitimate concern can be found in a preventive 
attitude, mainly shown by the desire not to uselessly challenge the Russian 
Federation, not to underestimate its military power or its willingness to attack 
and to consolidate the defensive capacities of the Romanian army as well as to 
obtain additional guarantees of security from NATO (and, in particular, the 
USA). Therefore, more than two third of the adult population considers that 
additional fund allocations are necessary for defence and also that it is strongly 
required to accelerate the process of improving the material facilities of the 
army and also to professionalize the personnel in accordance with the highest 
standards. Nevertheless, the prolonged experience of being a direct or proxi-
mate neighbour of Russia determines the Romanians to adopt a cautious atti-
tude, motivated by the desire not to affect more the bilateral relations and to 
maintain an assertive position towards the regional interests, perceived as being 
vital also in the case of the Republic of Moldova.    

The media perception upon the Romanian interests in Ukraine is rather 
amorphous, being dominated by the lack of a concrete and guaranteed course of 
action, political, military and economic instability as well as the unpredicted 
behaviour of the Kremlin and sometimes Kiev. The economic and political 
bilateral initiatives that were launched after the dissolution of the USSR as well 
as a series of difficult bilateral files (Hague arbitration regarding the Snake 
Island, Bâstroe channel, the failure of Krivoy Rog mining plant, the treatment 
of the Romanian communities living in Ukraine, the position towards the Re-
public of Moldova, transnational organized crime, military espionage affairs) 
made the public opinion rather cautious and lacking major ambitions in the 
short run with regard to the new authorities from Kiev. Some recent strained 
events such as the Russian proposal to divide Ukraine (Bukovina, territory that 
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has been torn off by the USSR at the end of the Second World War, was to be 
given back to Romania), the “threat” that Romania is preparing to occupy Bu-
kovina by force or the feeling that the Romanian population has been treated in 
a discriminatory manner during the process of military incorporation highlight-
ed the need of restoring the bilateral relations in the new context created by the 
distancing from Russia.  

 
The confrontation core – identifying the combatants, their relations  

and the level of implication in the context of the conflict 
 

In almost all the cases, the Russian Federation is identified as being re-
sponsible for the aggression in Ukraine and also as being one of the confronta-
tional poles (fig. 6). A particularity of the media reflection promoted by the 
press from the Russian Federation, and whose main ideas are adopted also by 
the Western press (including the Romanian one), is the image of the leader. 
This matter does not stand for something new, the idealization of the leader 
represents a reflex of the Russian society dating back to the imperial period. 
Moreover, it proves to be a necessity, during periods of crisis or quick trans-
formation, of the sophisticated state propaganda apparatus in its mission to di-
versify, amplify and adapt the elements of the cult of personality to the current 
context. The analysis of the evolution of Putin’s image as the leader of the Rus-
sian state reflects the core changes of its policy – from the national reformer of 
the state and its economy to an ideologue preoccupied by its place in history. 
The Russian propaganda made complex public documents in which President 
Putin is presented as a symbol of masculinity and power, archetype of the prov-
idential leader, nevertheless tangible through its “soft” image of model-citizen, 
“our Vova”. Even though its carefully built image was reflected in the Romani-
an press, a sceptical attitude could be noticed, sometimes bearing shades of 
ridiculousness. This attitude is perhaps rooted in the experience of the cult of 
personality imposed during the communism age and also in the gradual desen-
sitization of the press during the following 25 years of freedom. In fact, Putin 
seems to become the prisoner of his own image, so carefully created, which - 
according to the Western standards - is a very rigid one, almost pathological, 
lacking empathy and authenticity, more like a robot. Nevertheless, the Western 
public represents a second auditorium, the main recipient being the Russian 
elector (and tax payer).  

The United States are perceived as representing the opposite pole, the only 
force capable of effectively opposing the Russian military aggression, even 
though the handicap of geographical distance becomes more than obvious (pos-
itive perception >90%). In fact, the image of the USA in the Romanian press is 
easily associated with Romanians’ aspirations and desires, rather than with the 
reality accessible to the press (which had actually very rarely the occasion to 
participate in meetings gathering important top officials). The asymmetrical 
typology of the conflict, doubled by the lack of precise information and the 
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effects of the Russian informational conflict, contributed to the USA’s image of 
“apparent weakness” in the military field, perceived as being prisoner of bu-
reaucratic and legislative mechanisms (in comparison with Putin’s “fluid” lead-
ership during the crisis). This expectation was compensated by the tangible 
guarantees of security provided to the states that are in the proximity of the 
Russian Federation (Estonia, Lithuania) and that are threatened by a hybrid war 
as well as by the NATO measures that generated an additional feeling of pro-
tection. Other NATO and EU member states, which actively participated at 
finding solutions to the Ukrainian problem, enjoyed a positive image in the 
Romanian press – Poland (positive perception of 82%), Germany (66%), 
France (72%), Great Britain (73%), Turkey (56%) – all being perceived as gen-
erators of security. The antimissile shield at Deveselu also enjoyed a positive 
image in the press (81%), even though it was explicitly mentioned by several 
officials of the Russian Federation – a matter which was largely debated in the 
Romanian press.  

Some clarifications offered by the Romanian Ministry of Foreign Affairs 
stated that the shield represents a military facility of the USA, located on our 
national territory, which has an exclusive role of defence for the NATO mem-
ber states. Also, the declarations of American political and military officials, 
sustaining the Romanians’ statements, contributed to the creation of a positive 
perception of the shield, as it is seen as a generator of security and a catalyst of 
the Euro-Atlantic relations. 

The Ukrainian crisis consolidated the Romanians’ opinion about the im-
portance of their integration in the EU and NATO, these entities being per-
ceived as the main guarantors of national security as well as economic and so-
cial development. This option is constantly encountered in the opinion surveys 
from that period; thus, according to a survey conducted by IRES and applied in 
March 2014, 67% of the respondents were confident that NATO would defend 
Romania in the case of a Russian aggression, whereas 21% sustained the con-
trary15. According to another survey, elaborated by INSCOP in May 2015, 57% 
of the Romanians believe that in the context of several statements delivered by 
some Russian officials regarding a series of the East-European countries (in-
cluding Romania), the best option of our country is to coordinate its reactions 
with those of NATO and EU allies, whereas 23.2% think that it would be more 
suitable for Romania to ignore the statements/threats and 8% believe Romania 
should answer Russia in the same manner. The same survey confirms the fact 
that in the case of an actual security threat, Romania’s major ally are the USA 
(45.9%), whereas next ranks Germany (16.7%), France (4.9%) and the Great 
Britain (1.6%). Romania’s neighbouring countries, even though they are NATO 
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members, are considered only by a very small number of Romanians as main 
allies in case of a security threat – Poland (0.6%), Hungary (0.4%) and Bulgaria 
(0.3%). Thus, the sole valid options remain the USA, Germany, and somehow 
France. According to the Program Director of INSCOP Research, Mr Darie 
Cristea, “The high percent of those who agree upon a coherent reaction with the 
Western allies indicates a strong confidence in Romania’s integration in the 
Western security and civilization area. This is actually Romania’s main guaran-
tee of security in the eyes of public opinion”16. Surprisingly, a survey conduct-
ed by the American Institute Pew Research Centre in the United States of 
America, Canada, France, Germany, Italy, Poland, Spain and Great Britain 
between 6th of April and 15th of May 2015, on a sample of 11,116 people, re-
vealed the fact that a military intervention with the view of helping a NATO 
ally that is attacked by Russia is supported by 56% of the Americans, 53% of 
the Canadians, 49% of the English, 48% in Spain and Poland, 47% in France, 
40% in Italy and 38% in Germany17. In fact, only in the cases of USA and Can-
ada the majority agrees upon a military intervention to support a NATO ally, 
while at the opposite pole there is the German public. Subsequently, a comple-
mentarity can be noticed between the NATO member states willing to offer 
military support (transatlantic) and the Romanian public perception of the po-
tential allies in the case of a Russian military aggression. Moreover, in the case 
of both above mentioned researches (media and sociological), we can observe 
the converged opinions regarding the view that the USA, and subsequently 
NATO as well, are our main allies. According to mister Remus Ștefureac, di-
rector at INSCOP “…the strategic partnership between the USA and Romania, 
along with its dominant military component, and also the several public signals 
from last year regarding the consolidation of the Romanian-American coopera-
tion in the national security field, definitely shaped the opinions of a population 
that has anyhow the most consistent pro-American views in the region” 18.  

  
Elements of Western pressure in the Ukrainian crisis –  

perception, value, utility 
 

The media reflection shaped as a response of the Western societies to the 
Russian aggression from the East of Ukraine is dominated by the frustration 
generated by the slow rhythm with which the sanctions were imposed, their 
insufficiency and lack of real efficiency. The asymmetry of the sanctions (eco-
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nomic, financial, political), compared to the apparent efficiency of the Russian 
military campaign, disguised in the informational war and developed with the 
help of third parties (Russian-speaking fighters from Donbas region), led to a 
feeling of “weakness” among the main NATO allies. The effects of the Russian 
economic embargo, imposed also on Romania and the Republic of Moldova, 
amplified the perception upon the lack of efficient pressure tools, which could 
serve as a relevant card on the negotiations table. The modification of the ex-
port policy regarding the Russian hydrocarbons and, at a smaller level, the food 
embargo, generated a series of scenarios largely debated in mass media, creat-
ing a shade of additional tension. Despite all these shortcomings, the subse-
quent evolution of the conflict demonstrated the decisive impact of the sanc-
tions imposed on the Russian Federation, as well as the determination of the 
international community to resist the Russian blackmail. 

In the Romanian press, we can notice the predisposition towards identify-
ing new diplomatic solutions, which should represent the basis for a new re-
gional security arrangement. This should respect the interests of the actors in-
volved and should permit the conducting of negotiations in the absence of other 
constraints. Romania preferred to approach these matters from the point of view 
of international law, relevant for this being the numerous attempts of our offi-
cials to get the issue on the negotiations table. The responses of the Romanian 
representatives to some challenging or incriminatory statements emitted by 
some Russian officials, demonstrated restraint and responsibility and contribut-
ed to the consolidation of our points of view within the North-Atlantic Treaty.   

 
Conclusions 

 
The study of the media reflection of the Ukrainian conflict is capable of of-

fering some important elements for future crises. First of all, the possibility of 
an informational aggression, similar to the one from Ukraine, is improbable in 
the case of Romania, but not impossible in a modified approach. Romania lacks 
some essential elements that would allow the replication, even at a smaller 
scale, of the informational war conducted in Ukraine. For example, we have: 
the lack of an important Russian-speaking segment of population, the fact that 
Romania had never been a member state of the USSR or the CIS, the typology 
of the Romanian communism – nationalist model, which was deeply against the 
Soviet pattern, the economic and financial independence from Kremlin, the 
absence of a common border with Russia, the profound reforming of the de-
fence and intelligence sectors and, most importantly, the integration in NATO 
and the EU. The Ukrainian crisis demonstrated that the effects of domination 
over the mental space, the “psychosphere”, during times of crisis, within a 
weak country, which is above all penetrated by agents of influence, may have 
devastating consequences upon its resilience and political and economic strate-
gy. In particular, the informational conflict deserves to be analyzed from the 
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standpoint of a non-lethal weapon, destined to destroy the cognitive and affec-
tive capacities of the population. Also, another subject would be the neocortical 
war, targeting the decision factors from the political and military areas. The 
objectives seem to be the destruction of the external image of the attacked state, 
the dissolution of its capacity to govern, the disturbance of its political scene, 
the instigation to social rising and the stimulation of separatism. 

Undoubtedly, the role of national mass media cannot be omitted in the con-
text of an informational conflict, as it is the spreading tool used in the psycho-
logical operations against the opponents or with a defensive aim. Additionally, 
the synergy between the informational and cyber conflict amplifies the effects 
of the psychological aggression, by demonstrating the omnipresence of the ag-
gressor – the front line is in every individual’s mind, involuntarily attracted in a 
rather scary reality (“You may not be interested in war, but war is interested in 
you” Trotsky). The image of the conflict becomes an avatar that can be manipu-
lated, amplified, exported, etc., by using the electronic infrastructure of globali-
zation; the image prevails over a reality dominated by grey actors (whose ac-
tions and interests are difficult, even impossible, to be explained in the media); 
the conflict in the space of the image permits each actor to express a partisan 
message (of their own version) as well as the retouching of their moral profile, 
especially in front of their own audience, but also in front of the international 
public. 

At the same time, propaganda also represents a communication field (cog-
nitive and affective biased, which can be decoded by all the involved parties), 
whose study represent a useful measure towards understanding the intentions 
and desires of the opponents. This matter highlights the need for the develop-
ment of some automatic analysis tools capable to analyse in real time the whole 
variety of data delivered by a target (mass media, official media, social media), 
with the focus being on the affective side of the communication (affective com-
puting). We highlight here the importance of identifying the most efficient indi-
cators (online and offline) that would allow a complex and quick evaluation of 
the emotional condition of a population undergoing informational, prolonged 
and concerted, stress. The identification of those elements showing individual 
and societal vulnerability in the case of the informational war (the profile for 
the groups of risk) and the neuropsychological mechanisms responsible for 
induced unfortunate and devious behaviours (radicalization, the amplification 
of sociopathic tendencies, suicide, dependency for psychotropic substances) or 
those of coping (which offer resistance) represent a preventive and defensive 
measure. We believe that a special attention should be offered to the study of 
the neuropsychological effects (types, intensity and duration) induced by the 
informational aggression, such as the possibilities of evolution towards future 
generations of this form of conflict (variants, necessary capacities, ending, spin-
offs), its role and applicability within NATO, the identification of the preven-
tion and counteraction methods, as well as obtaining the advantage in the 
cyber-informational field. Recent events proved that even though at the begin-
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ning it was considered a minor equivalence of the military conflict, the infor-
mational aggression ought to be included within the military strategies and se-
curity policies.  

Another important matter is that of the image of the actors involved in this 
conflict and the manner in which the perception upon the events and prospec-
tive scenarios is affected. For the Romanians, this crisis emphasized the need to 
increase the national defence capacity, but also the practical implications of 
their integration in the Euro-Atlantic security structure. In particular, the per-
ception that the United States represent Romania’s main guarantor of security, 
especially during the crisis times generated by the Russian Federation. Moreo-
ver, a strong necessity for coordination among the security agendas of Romania 
and Poland was identified (as Poland is considered to be our main and most 
important ally from the former communist countries), both countries hosting on 
their national territories elements of the anti-missile shield. The prolonged reac-
tion time, the shallow treatment applied to some of the actions of the Russian 
Federation, as well as the inconsistent, sometimes ambivalent positions of some 
countries (Germany, France) in the initial phases of this crisis, consolidated 
Romanians’ scepticism regarding the guarantees of security that can be offered 
by the European Union, especially to the countries that accessed to the EU after 
the end of the bipolar period. This scepticism was supplied by the positions 
adopted by some of the European countries in the context of the Russian mili-
tary intervention in Syria and, especially, during the refugees’ crisis. Despite 
the unpredictability and lack of consensus that were noticed in periods of major 
crisis of the European institutions, Romania still considers the European envi-
ronment as being the main engine of economic stability and societal develop-
ment.  

The media reflection of Ukraine remains very complex and controversial 
for the Romanians, as it continues to be associated with the winding evolutions 
of the bilateral relations. 25 years ago, the border of Ukraine represented for 
Romania a source for worries, as the country was part of the USSR and poten-
tial space for the launch of an aggression (similar?). It’s perceived image of 
satellite-state of the Russian Federation within CIS and a long series of difficult 
files that had to be managed following Ukraine’s independence proclamation, 
made the emotional reaction of the Romanian public to be dimmed; in fact, an 
expectation to restart the bilateral relations seemed to be more legitimate. For 
the national audience the crisis from Ukraine was perceived through the per-
spective of the alternative scenario, in which USSR would not have disappeared 
and a common border would have continued to exist, most probably within the 
“socialist camp”. The Ukrainian crisis became therefore a true “ghost-model” 
of a similar scenario that would have implied Romania, as the traces of similar 
plans, fortunately unfinished. The resemblance of the Kiev’s Maidan square 
with the Romanian revolution negatively struck another chord with the Roma-
nians, both by the number of deaths and the fact that it represented the begin-
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ning of a long and difficult road to “transition”, which is to have a strong im-
pact upon the quality of life and the organization of the society. Nevertheless, at 
the end of this complicated transition process, Romania managed to integrate in 
the European and Euro-Atlantic structures and can be found today in the role of 
the “European neighbour” of two former Soviet countries, Moldova and 
Ukraine19. This perception of the abyss that exists between the East that was 
reformed and adapted to the globalization trends and the other East that is still 
under the post-Soviet mirage is frequently emphasized in the mass-media and 
represents a reason for reflection for both the parts of the borders.   

We consider that as former countries of the communist camp, current 
member states of NATO and the EU and countries hosting elements of the anti-
missile shield, that keep identifying Russian neo-imperialist actions as being 
the main military threat towards national security, Romania and Poland have 
the obligation to participate at the transformation of the European security envi-
ronment in the sense of identifying the best policies aiming at deterring the 
destabilization initiatives launched by the Russian Federation. 
 

Annex 1 
 

Romanian media sources: Agerpress (http://www.agerpres.ro/), Adevarul 
(http://adevarul.ro), Cotidianul (http://www.cotidianul.ro), Evenimentul Zilei 
(http://www.evz.ro), Gandul (http://www.gandul.info), Jurnalul national 
(http://jurnalul.ro/), Romania libera (http://www.romanialibera.ro). 

After selecting the materials, the key-concepts were identified using meta-
search engines and cluster (Carrot220, Yippy21, iBoogie22 - internet) and the soft-

                                                 
19

 As mentioned by Prof. Dan Dungaciu “Both Ukraine and Moldova played the NATO and 
CSI game and today they suffer the consequences. They have no security solution, there is 
no one to defend them and have no way to formally request defense from NATO because 
they are not members, and the Russians have broken with their boots over them”. See: C.  
Zamfir ,  De ce vrea Rusia sa bage pumnul in Gurile Dunarii? Despre pericolul milita-
rizarii fluviului si destabilizarea Ucrainei, cu profesorii Dungaciu, Cioroianu si Naumescu, 
HotNews.ro, 
06.05.2014, <http://www.hotnews.ro/stiri-esential-17172634-vrea-rusia-bage-pumnul-
gurile-dunarii-despre-pericolul-militarizarii-fluviului-destabilizarea-ucrainei-profesorii-
dungaciu-cioroianu-naumescu.htm> (27.11.2015). 
20

 Carrot 2 - is an open source search results clustering engine, that can automatical-
ly cluster small collections of documents and can offer ready-to-use components for fetching 
search results from various sources including GoogleAPI, Bing API,eTools Meta Search, Lu-
cene, SOLR, and more. See: carrot

2
,  <http://project.carrot2.org/> (27.11.2015). 

21
 Yippy - (formerly Clusty) is a metasearch engine developed by Vivísimo which of-

fers clusters of results. See: <http://yippy.com/> (27.11.2015). 
22

 iBoogie - a clustering engine developed by CyberTavern that combines metasearch and clus-
tering to deliver and organize search results from multiple sources into structured content. See: 
iBoogie

tm
,  <http://iboogie.com/> (27.11.2015). 
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ware KH Coder23 (for selected and translated materials). The identification of 
existent cognitive connections between key-concepts was facilitated by the use of 
the software Tropes24. The analysis of the emotional connections and intensities 
within the text was made by using both specialized software (Sentiment analysis 
online25, TexSIE26), and an empirical analysis system, based on analysing emo-
tions using Putchik emotions’ circle and a scale of intensity from 0 to 5. In some 
cases we have tried to take into consideration some video representations (pho-
tos, video) or audio, that came along the narratives, especially in the cases in 
which they represented an intrinsic component of the propagandistic message 
conveyed. All the above-mentioned steps have allowed us to establish a database, 
fundament for emotional-cognitive maps, realized with the support of Empathi-
ca27. Cognitive-affective mapping is a qualitative research tool to identify, visual-
ize and analyse existing belief structures28. A cognitive-affective map (CAM)29 is 

                                                 
23

 KH Coder – is free software for quantitative content analysis or text mining that can be also 
utilized for computational linguistics. It can be used to analyze Japanese, English, French, 
German, Italian, Portuguese and Spanish text. See: KH Coder, 
<http://khc.sourceforge.net/en/> (27.11.2015). 
24

 Tropes – is a open source software for semantic classification, keyword extraction, linguis-
tic and qualitative analysis, designed to be used for Information Science, Market Research, 
Sociological Analysis, Scientific and Medical studies, etc. See: TROPES: High Performance 
Text Analysis for Professional Users, <http://www.semantic-knowledge.com/tropes.htm> 
(27.11.2015). 
25

 SentimentAnalisysOnline – online software for basic sentiment analysis. See: Sentiment 
Analysis Engine,  <http://www.sentimentanalysisonline.com> (27.11.2015). 
26

 TexSIE – online software for sentiment analysis. See: TexSIE: Analyzing Sentiments in 
Text, <http://tationem.com:8080/TexSIE/> (27.11.2015). 
27

 EMPATHICA is a software program that uses the idea of Cognitive-Affective Maps 
(CAMs) developed by Paul Thagard and collaborators. These maps derive from ideas about 
emotional cognition described in Thagard's book Hot Thought. See: EMPHATICA, University 
of Waterloo, 05.10.2015, <http://cogsci.uwaterloo.ca/empathica.html> (27.11.2015). 
28

 M. Milkorei t ,  S.  Mock,  The Networked Mind: Collective Identities and the Cogni-
tive-Affective Nature of Conflict, [in:] Networks and network analysis for Defence and 
Security, A.J. Mastis (ed.) Springer 2014, pp. 161-189. 
29

 A cognitive-affective map (CAM) is a visual representation of the emotional values of a 
group of interconnected concepts. It employs the following conventions: 1. Ovals represent 
emotionally positive (pleasurable) elements. 2. Hexagons represent emotionally negative 
(painful) elements. 3. Rectangles represent elements that are neutral or carry both positive and 
negative aspects. 4. The thickness of the lines in the shape represents the relative strength of 
the positive or negative value associated with it. 5. Solid lines represent the relations between 
elements that are mutually supportive. 6. Dashed lines represent the relations between ele-
ments that are incompatible with each other. 7. The thickness of the lines in the connection 
represents the strength of the positive or negative relation. When color is available, CAMs 
conventionally represent positive elements by green ovals (go), negative ones by red hexa-
gons (stop), and neutral ones by yellow rectangles. See:  P .  Thagard,  Value Maps in Ap-
plied Ethics, “Teaching Ethics”, University of Waterloo, 12.12.2013, <http://cogsci. uwater-
loo.ca/Articles/ thagard.values-ethics.teach-eth.2013.pdf> (27.11.2015), pp. 2-3. 



 

74 
 

a network diagram or concept graph that “displays not only the conceptual struc-
ture of people’s views, but also their emotional nature, showing the positive and 
negative values attached to concepts and goals”30. 

The methods used within our study are: 
- discourse analysis – applied on official statements 
- content analysis – in case of media materials 
- analysis of emotional-cognitive maps – in case of CAM, representative 

for the Russian propaganda (CAMR) and comparative – between CAM 
and CAMR, representative for the way in which the Ukrainian conflict 

was illustrated by media in 
Ukraine, EU and USA 
1. Ovals – emotionally positive 
(pleasurable) elements.  
2. Hexagons – emotionally nega-
tive (painful) elements.  
3. Rectangles – emotionally neu-
tral/ ambivalent. 
4. The thickness of the lines in the 
shape – the relative strength of the 
positive or negative value associat-
ed with it.  
5. Solid lines – elements that are 
mutually supportive.  
6. Dashed lines – elements that are 
incompatible. 

7. The thickness of the lines in the connection – the strength of the positive or 
negative relation. 

Every node of the network can be further transformed in a sub-network 
that allows a more detailed and targeted analysts. The main narrative domains 
of propaganda presented in the paper can be identified as functional networks 
developed around a dominant theme (cognitive coherence) pictured in a ho-
mogenous emotional background (emotional coherence). This synchronization, 
both cognitive and emotional is a characteristic of the top-down controlled sys-
tems (centralized), one of the most common feature of the totalitarian regimes. 
The near-simultaneous targeting of different objectives and the complexity of 
the narrative involved certify that the informational warfare was a careful 
staged, premeditated and malicious operation. 

                                                 
30

 M.  Milkorei t ,  What’s the Mind Got To Do With It? A Cognitive Approach to Global 
Climate Governance, “Working Paper 2012-04”, Stockholm Environment Institute, p. 5, 
07.2012, <http://www.sei-international.org/mediamanager/documents 
/Publications/Climate/SEI-WP-2012-04-Cognitive-Climate.pdf> (27.11.2015). 
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- Fig. 2 The CAM from the Romanian media content related to conflict 
(media representation). 

- Fig. 3 Perception from the Romanian media of the actions that are at-
tributed to Russian Federation in the Eastern Ukrainian conflict. 

- Fig. 4 Perception of the negative consequences in Ukraine as a result of 
the Russian aggression. 

- Fig. 5 Media representation of possible negative scenarios in the 
Ukrainian crisis as a direct or indirect result of the Russian aggression. 

- Fig. 6 Confrontational sides – the validation of adversaries as a result of 
mutual involvement in the Ukrainian crisis. 

- Fig. 7 Media portrayal of the Romanian allies as a result of the implica-
tion in the Ukrainian crisis and other subjects considered to play a posi-
tive role. 

- Fig. 8 Media perception of the sanctions and limitations imposed on 
Russia by the USA and EU that are considered to play a positive role in 
the Ukrainian crisis. 
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Fig. 2 

 
Fig. 3. 
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Fig. 4. 

 
Fig. 5. 
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Fig. 6. 

Fig. 7 
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Fig. 8. 

 
 

Fig. 2 as shown in the CAM resulted from the analysis of the Romani a 
press about the events in Ukraine, the perception of the conflict is under the 
sign of cognitive polarization placed on an emotionally balanced and tempered 
background. Although most of the opinions expressed are against the Russian 
involvement in the crisis in Ukraine, the style remains informative, technical, 
logical, and it is not accompanied by a priori negative emotional key. In general 
legal, military, economic, etc. arguments are invoked from legitimate sources 
explaining the situation in Ukraine and the potential impact on Romania. While 
this version cannot be said to represent the "truth", it is a more balanced and 
credible version and it is synchronized with the points of view presented by the 
main EU and U.S. media channels. 

Another characteristic of the conflict representation in the Romanian media 
was the use of present tense as the dominant time frame – the separation of the 
historic dossier of the Romanian-Russian relations and refrain from unfounded 
foresight scenarios or unilateral views (wishful-thinking). In order to avoid the 
cognitive-emotional sources of error (biases) that will further deepen the emo-
tional polarization of the Romanian audiences and probably would act as a 
priming stimuli, when historical issues were inevitable, the style used was gen-
erally informative and the cognitive elements where predominant.  



 

80 
 

From the Romanian media we isolated five main narrative domains: 
- a strong positive perception (allies – European Union, NATO, United 

States, United Kingdom, France, Germany, Turkey, Poland, Bulgaria, 
Moldova, etc. or subjects of positive interest – Deveselu military base);  

- a negative perception related to the actions attributed to the Russian 
side in Ukraine (Russian-backed rebels, Donbas republic, NovoRossia 
plan, MH-17 disaster, etc.); 

- negative consequences for the Ukrainians as a result of the conflict 
(deaths, humanitarian crisis, loss of Crimea, lack of healthcare). There 
is an important wave of solidarity and empathy for the sufferings of the 
Ukrainian civilians; 

- risky evolutions of the crisis in Ukraine (prolonged conflict, economic 
depression, political instability, the risk of a regional conflict, etc.); 

- a positive perception on the measures taken by the EU and NATO 
countries in order to contain and solve the crisis. 
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UKRAINIEC JAKO WRÓG: ROSYJSKA PROPAGANDA I JEJ 
WPŁYW NA NASTROJE W POLSCE 

 
(Ukrainian as an enemy: Russian propaganda and its influence  

on opinion in Poland) 
 

Streszczenie: 
Rosja, prowadząc wojnę hybrydową, korzysta ze strategii określanej jako woj-
na informacyjna. Jedną z jej głównych metod jest nasilenie propagandy oraz 
wykorzystywanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie stereotypów narodowo-
ściowych oraz resentymentów na tle historycznym. Głównym działaniem jest 
oczywiście utrwalanie obrazu Ukraińca jako wroga w społeczeństwie rosyj-
skim. Jednak długofalowe, przemyślane działania rosyjskiego sztabu i służb 
przewidują wzmożone działania na tym polu także w odniesieniu do społe-
czeństw państw sąsiadujących z Ukrainą i Rosją, w celu pogłębienia izolacji tej 
pierwszej i zdobycia sojuszników dla drugiej. Proponowane wystąpienie ma na 
celu zanalizowanie rosyjskich działań propagandowych skierowanych wobec 
Polski i jej społeczeństwa, ustalenie wiarygodności rozpowszechnianych po-
glądów, a także rozważenie potencjalnych metod przeciwdziałania. 
 
Summary: 
Russian Federation leading hybrid war against Ukraine use the strategy known 
as the information war. One of its main methods is intensification of propagan-
da and exploitation, modification and broadcasting national stereotypes and 
resentments based on history. The main activity is creation of vision of Ukrain-
ians as enemies among Russian society. Nevertheless, long‒term actions of 
Russian command and institutions provide also influence on states bordering 
with Ukraine and Russia in order to isolate the first one and to gain allies for 
the second one. The aim of this paper is to analyze Russian propaganda activi-
ties directed on Poland and its society, to investigate credibility of opinions that 
are being popularized and to consider potential method of counteraction. 
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Szereg burzliwych wydarzeń na Ukrainie, sięgający początkami do listo-
pada 2013 r., obejmujący rewolucję na Majdanie, okupację Krymu oraz inspi-
rowany, nadzorowany i wspomagany przez Rosję bunt separatystów w Donba-
się, nie mógł nie wpłynąć na sytuację polityczną oraz opinię publiczną w Pol-
sce. Wpływ ten dokonywał się i wciąż przebiega dwojako. Po pierwsze, przed-
stawiciele poszczególnych partii, grup społecznych, mediów itd. formują swoje 
stanowisko bezpośrednio wobec doniesień napływających z samej Ukrainy. Po 
drugie, zwolennicy poszczególnych stanowisk ścierają się między sobą. Po 
trzecie, podlegają wpływowi albo naciskowi czynników trzecich, przede 
wszystkim Rosji. Jest ona państwem formalnie nieuczestniczącym w konflikcie 
na wschodzie Ukrainy, ale w rzeczywistości to właśnie Kreml prowadzi „wojnę 
hybrydową” przeciw Kijowowi, której towarzyszy zmasowana operacja propa-
gandowo-dezinformacyjna, obejmująca swym zasięgiem przede wszystkim 
kraje sąsiadujące z Ukrainą i będące jej potencjalnymi sojusznikami przeciw 
Rosji1. 

Szczególnie godny podkreślenia jest fakt, że owa operacja skupia się na 
rozgrywaniu istniejących w Europie Środkowo-Wschodniej konfliktów na pod-
łożu etnicznym i historycznym w celu sparaliżowania budowy obozu antyrosyj-
skiego oraz zdobywania sympatii dla swoich działań. 

Rozgrywanie przez Rosję i jej sympatyków kwestii polsko-ukraińskiego 
konfliktu pamięci, skoncentrowanego na sprawie rzezi wołyńskiej jest mode-
lowym przykładem realizacji założeń metody „dziel i rządź”. Należy jednak 
zaznaczyć na wstępie, że rosyjska propaganda wykorzystuje dla celów tej kam-
panii nie tylko sztuczny, szowinistyczny i zafałszowany obraz, ale także realne 
problemy i zagrożenia oraz nieskuteczność i błędy prowadzonej przez ostatnie 
ćwierćwiecze kampanii pojednania między oboma narodami. Inaczej rzecz 
ujmując, rosyjska propaganda, kreująca obraz Ukraińców jako antypolskich, 
okrutnych nacjonalistów nie odnosiłaby sukcesów wykorzystując jedynie kse-
nofobiczne nastroje radykalnego marginesu oraz fabrykując bulwersujące in-
formacje; w tym celu zaczęto wykorzystywać fakty oraz pamięć o nich, a także 
rozbieżności w dyskursach historyczno-tożsamościowych, poddając je silnej 
manipulacji.  

Celem niniejszego wystąpienia jest przedstawienie wyników obserwacji 
tego, w jaki sposób przeżywanie traumy, pamięć o tragicznych wydarzeniach 
oraz poczucie obawy, nieufności i niezrozumienia zostają przetworzone przez 
stronę trzecią dla realizacji własnych celów poprzez budowę stereotypów i na-
pięcia. 

                                                 
1
 Działania te posiadają już pewną historię i nie dotyczą jedynie relacji Polski z Ukrainą. 

Por. A. Nowak, Putin. Źródła imperialnej agresji, Warszawa 2014, s. 67.   
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Zarówno Polacy, jak i Ukraińcy to narody, które możemy określić jako 
głęboko zanurzone w historii2. Pozbawienie podmiotowości politycznej oraz 
suwerenności, długie okresy walki o niepodległość, terror i represje doznawane 
ze strony sąsiednich mocarstw, działanie propagandy i cenzury, ciągłe próby 
definiowania na nowo własnej tożsamości oraz związane z nimi konflikty pa-
mięci, niepewność własnego losu to główne czynniki, które wpłynęły na świa-
domość narodową obu nacji3. Przedstawiciele obu z nich traktują siebie jako 
reprezentantów społeczności, które wiele wycierpiały w przeszłości i były zmu-
szone do walki o przetrwanie i zachowanie własnego, unikalnego charakteru. Z 
tego względu martyrologia i moralny obowiązek oddawania czci ofiarom z 
poprzednich pokoleń jest jednym z głównym faktorów motywujących nie tylko 
pamięć, ale i publiczne zachowania oraz dyskurs, kształtujące z kolei specyfikę 
polityczną obu narodów. 

Co więcej, zarówno Polacy jak i Ukraińcy mają świadomość przerwanej 
tradycji, czyli pewnych historycznych projektów politycznych, nawiązujących 
do „prawdziwego” ducha narodu, realizacja których została uniemożliwiona 
przez wrogie mocarstwa i okupacyjne reżimy, przede wszystkim sowiecki ko-
munizm i jego agendy w poszczególnych państwach bloku wschodniego. Po-
wrót do tych tradycji oraz kontynuacja dzieła przodków jest moralnym i poli-
tycznym obowiązkiem, ciążącym na obecnym pokoleniu4. Dalej, to przekona-
nie łączy się z mitem „złotego wieku” albo „starych, dobrych czasów”, według 
którego dana wspólnota w odległej przeszłości przeżywała apogeum rozwoju i 
potęgi5. Owa wielkość została utracona na skutek działania zewnętrznych wro-
gów i wewnętrznych zdrajców. Jej odrodzenie, które stało się możliwe dzięki 
odzyskaniu niepodległych, suwerennych państw, stanowi dziejową misję. 

Cechy te można określić jako uniwersalne, charakterystyczne dla procesu 
kształtowania tożsamości narodowej jako takiego, pojawiające się w każdym 
wypadku niezależnie od epoki historycznej i lokalizacji geograficznej. Dla opi-
su tego procesu bardzo pomocne są takie pojęcia, jak przywołany wyżej mit 
oraz zaproponowane przez francuskiego historyka Pierre’a Norę „miejsce pa-
mięci”6. Mit możemy tu rozumieć jako uproszczony obraz dziejów własnej 
grupy, uwzględniający wybrane elementy, kluczowe do zrozumienia własnej 
przeszłości oraz miejsca na tle powszechnej historii oraz innych narodów. Z 
kolei miejsca pamięci to węzłowe punkty na wyobrażonej mapie historycznej 
świadomości, wokół których koncentrują się wspomnienia o poszczególnych 

                                                 
2
 M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna, Kraków 2006, s. 306; Т. Стецьків , 

Передмова, [w:] I. Гирич, Історичні причини наших поразок і перемог, Львів 2011, s. 
4. 
3
 M. Ferro , Resentyment w historii, Warszawa 2013, s. 111; Т. Стецьків , op. cit., s. 3.  

4
 Por. A. Nowak, op. cit., s. 267; П. Дужий , Степан Бандера. Символ нації. Частина 

І, Львів 1996, s. 12. 
5
 M. Hroch, Małe narody Europy, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008, s. 131. 

6
 П. Нора , Тепернішнє, нація, пам’ять, Київ 2014, s. 115–128. 
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wydarzeniach historycznych oraz wyobrażenia o ich wpływie na współczesne 
życie grupy. Zgromadzone jako miejsca pamięci wspomnienia są przetwarzane 
i stosowane jako wyznaczniki tożsamości poprzez użycie ich w: literaturze 
naukowej, popularnej i beletrystycznej, szkolnictwie, sztuce, filmie, nazewnic-
twie ulic, ceremoniach państwowych, prywatnych rozmowach, itd.   

Teoria mitów jako głównego środka pamięci historycznej oraz koncepcja 
miejsc pamięci korespondują z teorią „wspólnot wyobrażonych” oraz selek-
tywnego traktowania historii jako budulca dla tożsamości narodowej oraz naro-
du politycznego7. Zgodnie z tymi założeniami, historia jest wykorzystywana 
przez władze, elity, ale także przez samych „zwykłych” członków wspólnoty 
narodowej do kreowania tożsamości, umożliwiającej stworzenie spójnej, zinte-
growanej wspólnoty politycznej, będącej podstawą dla funkcjonowania pań-
stwa narodowego. Wytworzenie odpowiedniej wizji pamięci pozwala także 
władzom i elitom na uzyskanie akceptacji narodu dla własnych projektów i 
poczynań8.   

W takim ujęciu historia i pamięć o niej są po prostu zbiorem artefaktów, 
które są w zależności od aktualnych potrzeb wybierane i manipulowane przez 
konstruktorów powszechnej tożsamości narodowej, czyli intelektualistów. Od 
tego, co faktycznie działo się w przeszłości jest wiec ważniejsze to, jak owe 
wydarzenia funkcjonują w pamięci i świadomości wspólnot politycznych. Pro-
ces ten był szczególnie dynamiczny w wieku XIX, „stuleciu nacjonalizmów”, 
epoce „budzicieli” i formowania wspólnot etnicznych w nowoczesne narody 
polityczne. Jednak proces ten trwa bez końca: stare mity podlegają wciąż no-
wym rekonstrukcjom, na pierwszy plan bywają wyciągane bardzo odległe wy-
darzenia, które do tej pory były pomijane, a kolejne epoki oczywiście dostar-
czają kolejnych materiałów do tworzenia nowych miejsc pamięci; zwłaszcza 
traumatyczne przeżycia stanowią silny bodziec.   

Trzeba zaznaczyć także, że sama pamięć posiada co najmniej kilka kontek-
stów. Pierwszym z nich będzie ten, który wyłania się z badań naukowych, ce-
lem których jest ustalenie „twardych” faktów. Inny typ pamięci to obszar dzia-
łań państwa i władzy, które używają pamięci o wydarzeniach historycznych do 
wpajania obywatelom określonej wizji tożsamości. Dalej możemy wyróżnić 
pamięć „prywatną”, która jest kultywowana przez „zwykłych” ludzi, a jej no-
śnikiem są rodzinne przekazy i osobiste wspomnienia. Właśnie ten typ pamięci 
podlega najsilniejszym wpływom emocjonalnym, a także charakteryzuje się 
największym stopniem uproszczeń i stereotypizacji9. Jest on także najbardziej 
odporny na rewizję i sprostowania. Bardzo często pamięć prywatna rozwija się 
niezależnie od oficjalnej wykładni pamięci grupowej, a nawet wbrew niej, sta-
jąc się ostoją treści niepożądanych i niebezpiecznych dla władzy. Z kolei zmia-
ny polityczne i idąca za nimi rewizja oficjalnego dyskursu grupy sprawiają, że 

                                                 
7
 M. Hroch, op. cit., s. 114. 

8
 Ibidem, s. 128. 

9
 Я. Грицак , Страсті за націоналізмом, Київ 2011, s. 22. 
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właśnie pamięć prywatna, jako ta „prawdziwa” i nieskażona cenzurą staje się 
podstawą dla kreacji nowej pamięci oficjalnej.  

Ta refleksja teoretyczna pomoże łatwiej i lepiej zrozumieć istotę pol-
sko‒ukraińskich sporów o pamięć oraz sposoby manipulacji nią dla osiągnięcia 
swoich celów przez agendy rosyjskiej propagandy. Jak wspomniano wyżej, 
zarówno polska jak i ukraińska narracja o historii podlegają tym samym, ogól-
nym prawom co większość narodowych dyskursów o przeszłości. Ich charakter 
jest także potwierdzeniem poglądu, iż na pamięć i świadomość narodów najsil-
niej wpływają wspomnienia o cierpieniach oraz walce o utraconą wolność, a 
także postulat przywrócenia historycznej sprawiedliwości10. Warto podkreślić 
także przekonanie o tym, że wrogowie obu narodów chcieli zniewolić swoje 
ofiary nie tylko poprzez jawne działania polityczne, terror i represje, ale przede 
wszystkim przez pozbawienie podbitych narodów ich suwerennych sfer symbo-
licznych, z naciskiem na pamięć historyczną11.    

Mimo tego, że narracje historyczne poszczególnych narodów z grubsza 
odpowiadają ogólnemu schematowi, to poddają się jeszcze jednemu prawu: 
podobieństwa nie chronią przed zaistnieniem burzliwego konfliktu. Ten pogląd 
potwierdza się w przypadku dyskursów Polaków i Ukraińców. Ich dyskursy 
historyczno-tożsamościowe posiadają bardzo podobną strukturę oraz operują 
pokrewnymi mitami. Problem polega na tym szczegółowych różnicach między 
owymi mitami, a przede wszystkim na tym, że te mity są antagonistyczne 
względem siebie. Jest to spowodowane w dużej mierze konfliktami i antagoni-
zmami, jakie wybuchały i toczyły się między obiema nacjami na przestrzeni 
dziejów. Decydujący był w tej kwestii jednak okres od II połowy XIX w. do 
połowy wieku XX.  

To właśnie w tym okresie obie nacje przeżywały apogeum procesu trans-
formacji ludu i wąskich grup stanowiących elity w nowoczesne, masowe, skła-
dające się z rozmaitych grup społecznych narody polityczne, zdolne podjąć 
akcję państwowotwórczą i gotowe do podjęcia walki zbrojnej dla realizacji 
celów wyznaczonych przez taką akcję. Proces formowania narodu przebiegał u 
Polaków i Ukraińców z zachodniej części kraju podobnie. Jednak budowa nacji 
w obu przypadkach była oparta na innych przesłankach w każdej z głównych 
kategorii (język, wyznanie, struktura społeczna, wreszcie pamięć historyczna). 
Poza tym, każdy z tych narodów budowano w opozycji do drugiego, a oba pro-
jekty konkurowały o zaszczepienie własnej wizji świadomości wśród jak naj-
szerszych mas zamieszkujących te same terytoria, by w konsekwencji móc 
utworzyć na nich swoje państwo12. 
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 M. Ferro , op. cit., s. 181. 
11

 C. Єкельчик , Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській 
історичній уяві, Київ 2008, s. 20. 
12

 J. Moklak, Hałyczyna contra Galicja. Ukraińskie szkolnictwo średnie i wyższe w deba-
tach Sejmu Krajowego galicyjskiego 1907-1914, Kraków 2013, s. 10. 
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Z tych czasów pochodzą dwa paradygmaty myślenia o sąsiednim/ konku-
rencyjnym narodzie. Polacy w dużej części przyjęli pogląd, iż Ukraińcy stano-
wią tak naprawdę odłam polskiej nacji, albo amorficzną masę pozbawioną 
określonej tożsamości i tradycji państwowej, co czyni ich obiektem łatwej 
asymilacji i powoduje, iż najbardziej rozsądnym wyjściem byłoby poddanie się 
rządom Polski. Do tego paradygmatu należy także przekonanie, iż Ukraińcy 
jako naród stojący niżej pod względem kulturowym (czy nawet cywilizacyj-
nym) chętnie poddają się intrygom mocarstw, które wykorzystują kwestię ukra-
ińską jako narzędzie do niszczenia Polski. Z tego przekonania o cywilizacyjnej 
niższości wypływa także pogląd o szczególnej dzikości i okrucieństwie Ukraiń-
ców13. 

Z kolei paradygmat ukraiński określa Polaków jako naród nieudolnych, ale 
pyszałkowatych i butnych „panów”, którzy siłą i podstępem dążą do zdomino-
wania i upokorzenia Ukraińców. Od działań stricte siłowych groźniejsze jest 
przede wszystkim pozbawianie Ukraińców tożsamości. W konfrontacji z sil-
niejszym i bezwzględnym przeciwnikiem wszystkie chwyty stają się dozwolo-
ne14. 

Oczywiście, oba powyższe paradygmaty uległy silnej rewizji i krytyce, 
zwłaszcza w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Nikt z poważnych polityków i 
intelektualistów nie odwołuje się do powyższych narracji. Jednak analiza ste-
reotypów przewijających się przez wypowiedzi publikowane w prasie, a 
zwłaszcza Internecie oraz na tak zwanej ulicy pokazuje, że oba paradygmaty do 
dziś wpływają na kształtowanie się uproszczonych, negatywnych wizji sąsied-
nich nacji. 

Wracając do wydarzeń sprzed kilku dziesięcioleci należy zaznaczyć, że 
rozwój świadomości narodowej obu grup i konflikt między owymi wizjami 
świadomości musiał doprowadzić do stworzenia konkurencyjnych programów 
politycznych i wzajemnie wykluczających się projektów utworzenia państw 
narodowych na ziemiach zamieszkiwanych przez przedstawicieli obu nacji. 
Konflikt przejawiał się od 1918 r. nie tylko w sferze symbolicznej, ale i w kon-
kretnych działaniach o charakterze zbrojnym. Najważniejsze z nich to: wojna o 
Lwów i Galicję Wschodnią w latach 1918-1920, dywersja podziemia ukraiń-
skiego w latach II RP, represje państwa polskiego, starcia w latach II wojny 
światowej, eksterminacja polskiej ludności Wołynia i Galicji Wschodniej w 
latach 1943-1945, wysiedlenia Polaków i Ukraińców po zmianie granic, wysie-

                                                 
13

 Por. przerysowany opis takich postaw u nacjonalistycznego autora ukraińskiego, Petra 
Dużego: П. Дужий , Степан Бандера. Символ нації. Частина І, Львів 1996, s. 139.  
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 Por. П. Дужий , Степан Бандера. Символ нації. Частина І i II, Львів 1996; В. 
Сергійчук , В обороні української правди, Київ 2010; П. Кралюк , Сильні та 
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dlenie i rozproszenie zamieszkujących Polskę w granicach pojałtańskich Ukra-
ińców w ramach akcji „Wisła”15.  

Powyższe wydarzenia wpływały na wzajemny stosunek obu narodów oraz 
kształtowanie stereotypów i resentymentów. Funkcjonowały one w świadomo-
ści zbiorowej obu narodów jako tzw. miejsca pamięci. W kreowaniu obrazu 
drugiej strony dominowały emocje negatywne, przede wszystkim przeżywanie 
doznanych cierpień, przekonanie o braku wynagrodzenia krzywd oraz obawa 
przed ponownym doznaniem agresji poparta przekonaniem typowym dla obu 
stron, iż „ci drudzy” nienawidzą „nas” i potajemnie szykują plan kolejnego 
ataku. 

W tym miejscu należy zaznaczyć dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, kon-
flikt narodowościowy nie był jedynym aspektem kontaktów między Polakami a 
Ukraińcami. Zarówno przed II wojną światową, jak i w epoce komunizmu oraz 
czasach współczesnych przedstawiciele obu narodów utrzymywali ze sobą kon-
takty osobiste, często zakładając mieszane rodziny, a także prowadzili ożywio-
ną współpracę na niwie gospodarczej, kulturalnej i naukowej. Po 1991 r. oba 
państwa oficjalnie zawarły traktaty o porozumieniu i dobrosąsiedzkich stosun-
kach, prowadziły politykę nastawioną na zbliżenie, a politycy i przedstawiciele 
elit obu narodów prowadzili działania na rzecz przezwyciężenia skutków histo-
rycznych konfliktów. Kontakty Polski i Ukrainy należy określić jako partner-
skie.    

Oficjalne deklaracje przebaczenia i pojednania oraz utrzymany w takim 
duchu dyskurs mediów i elit nie sprawiły jednak, że automatycznie zniknęły 
stereotypy, resentymenty i uprzedzenia. Wręcz przeciwnie: oba narody prze-
chodziły właśnie proces dekomunizacji i szukania źródeł nowej tożsamości. Ze 
względu na swoją specyfikę narody polski i ukraiński (które są głęboko „zanu-
rzone” w historii) szukały owych źródeł w przeszłości. Z jednej strony, szukano 
pozytywnych wzorców historycznych, które mogłyby stanowić wskazówki dla 
prowadzenia reform. Mit historycznych sukcesów poza tym integruje społecz-
ność, zwłaszcza w momentach przełomowych, związanych z procesami takimi 
jak transformacja ustrojowa, integracja europejska oraz coraz szybciej dokonu-
jąca się globalizacja. Z drugiej strony, zwrot ku historii wiąże się także z obale-
niem starych pomników i poszukiwaniem nowych bohaterów, odkłamywaniem 
historii, a przede wszystkim z rekompensatą doznanych w przeszłości cierpień. 

System komunistyczny przez prawie 70 lat „zamrażał” konflikty narodo-
wościowe w Europie Środkowo-Wschodniej, kierując uwagę mieszkańców 
regionu na zwycięstwie nad faszyzmem oraz internacjonalizmie oraz przyjaźni 
narodów. Propaganda, indoktrynacja i cenzura były głównymi metodami mani-
pulowania pamięcią zbiorową narodów i społeczności. Jednak na poziomie 
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 D. Marko wski , Polityka Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów wobec ludności pol-
skiej w latach 1939-1944. Szkic syntetyczny, [w:] Historia pisana chłopską krwią. Zamojsz-
czyzna, Wołyń, Małopolska Wschodnia w latach II wojny światowej, red. J. Gmitruk, 
Warszawa 2015, s. 105. 
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prywatnym, a później także w drugim obiegu pielęgnowano pamięć prywatną, 
przekazywaną poprzez opowieści rodzinne, cechują się subiektywizmem, emo-
cjonalnością, a także zniekształcaniem historycznych wydarzeń oraz prze-
świadczeniem, iż jest to „niewygodna, niechciana” prawda o świecie. Upadek 
komunizmu umożliwił weryfikację dotychczasowej narracji o przeszłości oraz 
zaproponowanie innych wersji historii16. Dużą rolę odgrywa w tym procesie 
właśnie pamięć prywatna, pielęgnowanie której często jest próbą „terapii” do-
znanych cierpień oraz rozstrzygnięcia nierozwiązanych problemów. 

W przypadku Polaków ten proces był skoncentrowany przede wszystkim 
na pamięci o terrorze komunistycznym, utożsamianym ze Związkiem Sowiec-
kim/Rosją. Dyskurs dotyczący zbrodni komunistycznych oraz oporu Polaków 
przeciw komunizacji, szczególnie intensywny przez ostatnie 26 lat, przyniósł 
efekty w postaci pewnej rekompensaty psychicznej i „zaleczenia” historycz-
nych traum. Dominacja tego wątku w dyskursie o pamięci i tożsamości sprawi-
ła, że na margines odsunięto nie tylko dominujący w okresie PRL wątek pa-
mięci o okupacji i zbrodniach hitlerowskich Niemiec, ale przeszkodziła także w 
szerszym i obiektywnym omówieniu problemu pamięci o konfliktach i krzyw-
dach w kontekście relacji z innymi sąsiadami Polski17.  

Lektura opracowań naukowych, ale także tekstów prasowych, popularnych 
i publicystycznych, esejów, wspomnień publikowanych przez tzw. środowiska 
kresowe pokazuje, iż polskie ofiary działalności OUN i UPA czy też ich krewni 
czują się zepchnięci na margines oraz ignorowani przez polskie elity naukowe i 
polityczne18. W takim ujęciu rusofobia i chęć stworzenia sojuszu z Ukrainą 
przeciw Rosji sprawiły, że Ukrainie pochopnie odpuszczono historyczne winy, 
które przecież wymagają dokładnego zbadania oraz potępienia. Polscy politycy 
oraz intelektualiści zabiegając o poparcie Ukraińców upokarzają siebie i kraj, 
zdradzają interes narodowy oraz pamięć o brutalnie pomordowanych rodakach. 
Pod hasłem pojednania i unikania ksenofobii fałszuje się historię. Proukraińska 
postawa uniemożliwiają poznanie prawdy, to znaczy faktu, iż Ukraińcy stano-
wią śmiertelne zagrożenie dla państwa polskiego oraz jego mieszkańców. 

Co więcej, wyraźnie zaznaczona jest granica między skorumpowanymi, 
zakłamanymi oraz antynarodowymi elitami, lansującymi sympatię dla Ukrainy, 
a „prawdziwymi” patriotami, którzy znają prawdę ukrywaną przez media, poli-
tyków i czołowych naukowców. Postawą patriotyczną ma być ukrainofobia 
oraz agresja skierowana przeciw temu narodowi. Język adekwatny do opisu 
omawianego wycinka rzeczywistości musi zawierać kategoryczne twierdzenia i 
mocne oskarżenia. 
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Dyskurs zawierający przedstawione wyżej cechy przez ostatnie kilkanaście 
lat był typowy dla wspomnianych środowisk kresowych, nielicznej grupy wy-
kładowców oraz grup radykalnej młodzieży. Większość polskiego społeczeń-
stwa w kwestii pamięci i historycznych rozliczeń skupiona była na temacie 
relacji ze Związkiem Sowieckim, a Ukraina nie zajmowała pierwszorzędnego 
miejsca w świadomości Polaków – ani w kontekście historii, ani współcze-
snych wydarzeń.  

Zmiana tej sytuacji została wywołana oczywiście przez wydarzenia na 
Majdanie na przełomie 2013/2014 r. oraz późniejszą aneksję Krymu i wojnę w 
Donbasie. Wydarzenia te były na tyle szokujące, iż przyciągnęły do siebie 
uwagę szerokich mas i zmusiły do zajęcia jakiegoś stanowiska. Niemniej waż-
ny jest ogólny kontekst, w jakim tworzył się dyskurs dotyczący wydarzeń na 
Ukrainie. Jak wspomniano wyżej, proces „leczenia” traumy związanej z terro-
rem komunistycznym przeszedł już swoje apogeum, opadła jego intensywność, 
a związku z tym powstało miejsce dla omawiania innych problemów związa-
nych z pamięcią o historii. „Zaleczenie” owych traum wiązało się także z no-
wym, bardziej przyjaznym i wyrozumiałym spojrzeniem na Rosję. Wreszcie, 
polityka Kremla, zakładająca powrót do pozycji światowego gracza, musiała 
uwzględnić uprzednie wykreowanie pozytywnego obrazu państwa, pozyskanie 
dla jego działań sympatii społeczności światowej oraz, w bardziej konkretnym 
ujęciu, paraliżowanie potencjalnych sojuszy państw ościennych, skierowanych 
przeciw dążeniom Rosji. 

Zbieg tych wszystkich okoliczności akurat w momencie dramatycznych 
wydarzeń na Ukrainie spowodował, że kwestia historycznych konfliktów Pol-
ski i Ukrainy oraz zagadnienie ukraińskiego nacjonalizmu, które przez lata były 
tematami „niszowymi”, obecnie stały się jednymi z pierwszoplanowych. Z jed-
nej strony jest to pewna przypadkowa zbieżność kilku procesów, jednak nie 
można ignorować ingerencji ze strony odpowiednich służb rosyjskich, zaintere-
sowanych ożywieniem tematu a przede wszystkim – skierowaniem go na od-
powiedni tor.  

Jak wspomniano wyżej, oficjalne stanowisko kolejnych polskich rządów, 
przytłaczającej większości partii politycznych, elit intelektualnych, osób repre-
zentujących różne instytucje i wreszcie tzw. ogółu społeczeństwa jest przychyl-
ne wobec Ukrainy. Praktyka życia politycznego dotychczasowych rządów, 
zarówno tych lewicowych, jak i centrowych oraz centroprawicowych pokazała, 
iż reprezentujący je politycy traktowali Ukrainę jako zasadniczego partnera dla 
budowy bloku państw środkowoeuropejskich w celu przeciwdziałania rosyj-
skim próbom odbudowy imperium. 

Nic dziwnego, że Kreml podejmuje próby rozbicia jedności państw regio-
nu oraz udaremnienia budowy sojuszu. Najłatwiejszym sposobem jest roznie-
canie waśni narodowościowych, odwoływanie się do tragicznych wydarzeń z 
historii, kreowanie atmosfery zagrożenia. Jednak propaganda, aby być wiary-
godną i skuteczną, nie może odwoływać się do abstrakcyjnych haseł i obrazów. 
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Aby była przekonująca, musi podejmować wątki realne i ważne dla ludzi, sta-
nowiących jej cel.  

W przypadku najnowszego etapu oddziaływania propagandy rosyjskiej na 
Polskę widoczne jest bardzo dobre rozpoznanie lęków, obaw oraz poczucia 
niezrekompensowanej krzywdy, rozpowszechnionych w polskim społeczeń-
stwie, zwłaszcza w tych jego warstwach, które nie zaliczają się do przywoła-
nych wyżej elit. Treści służące propagandzie odwołują się właśnie do przeko-
nania, iż temat zbrodni ukraińskich nacjonalistów na polskiej ludności cywilnej 
pozostawał przez lata Polski komunistycznej, a przede wszystkim demokra-
tycznej tematem niewygodnym i zafałszowanym w imię politycznej poprawno-
ści oraz doraźnych interesów. Równie ważne jest podjęcie wątku obaw związa-
nych z działalnością na Ukrainie organizacji nacjonalistycznych i oddziałów 
paramilitarnych, popularności symboliki nacjonalistycznej, heroizacji członków 
OUN i UPA, pojawiającymi się co jakiś czas wypowiedziami o rewizji granic, 
napływem do Polski imigrantów z Ukrainy, itd. Kluczowym dla skuteczności 
propagandy jest dostrzeżenie owej przepaści między „zdrajcami”, czyli wyraża-
jącymi sympatię czy choćby zrozumienie dla Ukrainy przedstawicielami elit, 
oraz „normalnymi” czy też „prawdziwymi” Polakami, których charakteryzuje 
nieufność wobec dyskursu medialnego, politycznego i naukowego. 

Powyższa okoliczność wskazuje na niebezpieczeństwo, jakie pośrednio 
niesie za sobą rozpowszechnianie antyukraińskiej, rosyjskiej propagandy. 
Wiemy już, że jej głównym celem jest rozbicie antyrosyjskiej solidarności oraz 
uniemożliwienie europejskiej integracji Ukrainy poprzez podsycanie konfliktu 
etnicznego, głównie w oparciu o rozbieżności w ocenach historii, kreowanie 
poczucia zagrożenia ze strony Ukraińców oraz tworzenie i wzmacnianie prze-
konania, iż nienawidzą oni Polaków, traktują ich jako wrogów i planują pod-
stępny, nieoczekiwany atak. Efektem dodatkowym jest skłócenie Polaków sa-
mych z sobą, a konkretnie sprowokowanie ostrego konfliktu w łonie narodu 
polskiego oraz przeciwstawienie sobie „prostych” ludzi i „zakłamane” elity. W 
ten sposób Rosja paraliżuje mobilizację Polaków, uniemożliwia prowadzenie 
suwerennej polityki i pośrednio wpływa na sytuację wewnętrzną kraju. Na-
puszczanie jednych obywateli na drugich w imię wyższych racji może dopro-
wadzić do tragicznych skutków. Już teraz w Internecie można znaleźć opinie, 
utożsamiające obronę interesów Polski z odrzuceniem w całości dominujących 
sił politycznych oraz środowisk intelektualnych i medialnych oraz łączące ją z 
popieraniem poczynań Rosji, a także postulujące krwawą zemstę na „zdraj-
cach”. 

Wracając do wątku budowania Ukraińców jako wrogów, to odbywa się on 
w oparciu o przesłanki płynące z historii oraz dzisiejszej sytuacji. Pierwszy 
zabieg nawiązuje do niezaleczonej traumy, związanej z rzezią wołyńską, prze-
kazów o doznanych cierpieniach, niesprawiedliwości, braku rekompensaty. 
Eksterminacja Polaków w czasie II wojny światowej przez ukraińskich nacjo-
nalistów jako wydarzenie najbardziej drastyczne jest centralnym wątkiem treści 
budujących negatywny obraz Ukraińców. Z tym wątkiem koresponduje przy-
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pomnienie niechlubnej roli ukraińskich oddziałów w służbie niemieckiej w 
czasie wojny, często zresztą mieszając oba zjawiska. Jako uzupełnienie podaje 
się inne przykłady konfliktów, z naciskiem na powstania kozackie i hajdamac-
kie czy wojnę o Lwów, w mniejszym stopniu przypominając także starania 
ukraińskich niepodległościowców o poparcie Austrii lub Niemiec, rywalizację 
polityczną w okresie autonomii galicyjskiej czy wojny z czasów średniowiecza. 

Wątkiem łączącym historyczne i współczesne składowe obrazu Ukraińców 
jako wrogów jest ogólna wizja cywilizacyjnych cech tego narodu. Zgodnie z 
tym ujęciem, Ukraińcy to naród bez historii, niezdolny do tworzenia własnego 
państwa, nieposiadający własnej literatury i tradycji intelektualnych, cechujący 
się prymitywnymi, wręcz dzikimi obyczajami, skłonny do chamskich zachowań 
oraz okrucieństwa. Immanentną cechą Ukraińców ma być ciągłe knowanie 
przeciw Polakom, kreowanie się na sojuszników i przyjaciół oraz zadawanie 
zdradzieckich ciosów w decydujących momentach.  

Rozwinięciem tych kategorii jest kreowanie wizji współczesnych zagrożeń 
ze strony Ukraińców. Chodzi tu przede wszystkim o nacjonalizm, utożsamiany 
z antypolskim szowinizmem, który ma być typową cechą każdego Ukraińca, 
czczenie osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne oraz popełnianie nowych 
podczas walk na Majdanie i w Donbasie, sympatie neonazistowskie, przy-
właszczenie sobie dziedzictwa dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej, 
fałszowanie historii, zamiary szkodzenia Polakom ukrywane pod obłudną ma-
ską przyjaciół. Krótko mówiąc, Ukraińcy według tej wizji jawią się jako naród 
szowinistyczny, zmilitaryzowany, nienawidzący Polaków i szykujący zbrojną 
agresję na nasz kraj. 

Powyższe cechy są dokonanym dla potrzeb niniejszego tekstu uogólnio-
nym podsumowaniem treści rozpowszechnianych przede wszystkim w Interne-
cie. To właśnie Sieć jest, poza niszowymi pismami i częścią publikacji książ-
kowych, głównym narzędziem dla rozpowszechniania antyukraińskich stereo-
typów i argumentów na rzecz poparcia działań Rosji. Tutaj warto zaznaczyć, że 
choć rola rosyjskich służb jako inspiratora tworzenia i rozpowszechnienia ta-
kich treści może być traktowana jako pewnik (zjawisko to, choć obecne w In-
ternecie „od zawsze” przybrało charakter masowy już po Majdanie, w momen-
cie rosyjskiej aneksji Krymu; rozsadnikiem takich poglądów są serwisy i osoby 
prywatne nie kryjące się w Sieci z sympatią dla „Noworosji” i władz Rosji), to 
sama „robota” jest wykonywana przez samych Polaków. Godne podkreślenia 
jest to, że czasem ostre a niesprawiedliwe opinie pod adresem Ukrainy i Ukra-
ińców są wygłaszane przez osoby równocześnie wrogo ustosunkowane wobec 
Rosji (przykładem jest choćby Waldemar Łysiak).  

Zaznaczyć trzeba, że w większości przypadków poparcie dla Rosji jest 
sprawą drugorzędną wobec lęku przed ukraińskim nacjonalizmem, a nie na 
odwrót. Rosyjska propaganda jest skuteczna, gdyż spora część Polaków na-
prawdę obawia się radykalnego nacjonalizmu zza wschodniej granicy i poważ-
nie traktuje problemy sprzed 70 lat jako nierozwiązane. Napięta sytuacja w 
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sąsiednim państwie oraz doniesienia dotyczące wzrostu znaczenia nacjonali-
stycznych organizacji paramilitarnych oraz umocnienia sympatii nacjonali-
stycznych wśród ogółu społeczeństwa sprawiają, że dla sporej części osób Ro-
sja – mieniąca się obrońcą Europy przed ukraińskim faszyzmem oraz mścicie-
lem ofiar ukraińskich nacjonalistów – wydaje się być naturalnym sojusznikiem. 
Widać zatem, że hasła propagandowe Kremla oraz polityka informacyjna jego 
agend zostały idealnie „skrojone” na miarę polskich traumatycznych doświad-
czeń i lęków. 

Zaznaczmy także, że rozpowszechnianie tej propagandy odbywa się nie 
otwarcie w imię realizacji interesów rosyjskich, ale pod hasłami obrony pol-
skiego interesu narodowego. Równie ważne jest to, że rozpowszechnianie treści 
stawiających Ukraińców w niekorzystnym świetle opiera się najczęściej nie na 
fabrykowaniu fałszywych informacji (jak odbywa się to w przypadku ludności 
okupowanych terytoriów bądź obywateli Federacji Rosyjskiej), ale nagłaśnia-
niu i zniekształcaniu faktów. 

Sztandarową metodą jest traktowanie kwestii ukraińskiego nacjonalizmu 
pars pro toto, czyli przekonywanie, iż każdy członek narodu ukraińskiego jest 
nacjonalistą, a każda siła polityczna jest po prosu odmianą banderowskiego 
nacjonalizmu. Ów nacjonalizm jest rozumiany wyłącznie w kategorii antypolo-
nizmu, który ma się przejawiać wyłącznie w najbrutalniejszych formach. Od-
biorcy „prawdziwych” serwisów informacyjnych czy też członkowie „patrio-
tycznych” internetowych grup dyskusyjnych otrzymują informacje dotyczące 
jedynie zachowań wzbudzających niepokój po stronie polskiej.  

Przede wszystkim jednak kwestia ukraińskiego nacjonalizmu jest wyrwana 
z wewnętrznego ukraińskiego kontekstu: wielu polskich odbiorców nie ma po-
jęcia o ukraińskich sporach odnośnie własnej historii, o utylitarnym i płytkim 
traktowaniu symboli nacjonalistycznych, a przede wszystkim o istnieniu sporej 
grupy naukowców i intelektualistów, krytykujących ideologię nacjonalizmu w 
rozumieniu teoretyków z lat 30. oraz współczesnych bojówkarzy i postulują-
cych inny wybór ideowy dla Ukrainy19.  

Powyższa krytyka manipulacji obrazem Ukrainy przez stronnictwa działa-
jące, świadomie lub nie, na korzyść Rosji nie oznacza, że strona ukraińska jest 
jedynie bezwolną ofiarą sporów o przeszłość i symbole. Oczywistym jest, że 
radykalne organizacje ukraińskie stanowią potencjalne zagrożenie dla Polski 
oraz polskiej mniejszości na Ukrainie. Coraz ostrzejsza retoryka dyskursu poli-
tycznego i po części medialnego nie może nie niepokoić obserwatorów z Pol-
ski. Przywołane wyżej techniki manipulacji faktami stosowane są także przez 
spore grono ukraińskich naukowców i dziennikarzy ukraińskich, przedstawiają-
cych Polaków jedynie jako historycznych wrogów, wysuwając pod ich adresem 
najcięższe oskarżenia, przypisując cechy kolonialnego pana i zupełnie pomija-
jąc pokojowe i twórcze elementy wielowiekowej koegzystencji. To, co szcze-
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gólnie oburza stronę polską to bezkrytyczna idealizacja działaczy nacjonali-
stycznych I poł. XX w., odcięcie się od odpowiedzialności za zbrodnie wojen-
ne, zrzucanie winy na Polskę, a także postulowanie, aby i w dzisiejszych rela-
cjach to Polacy byli stroną inicjującą samokrytykę20. W takim świetle polskie 
reakcje na przejawy sympatii wobec ukraińskiego nacjonalizmu są odbierane 
nie jako obawa i chęć obrony, ale uleganie skłonności do dominacji i odwiecz-
nemu pragnieniu poniżenia Ukraińców. 

Podsumowując, skuteczność inspirowanej przez Rosję propagandy odno-
śnie ukraińskiego nacjonalizmu oraz fakt, iż w dużej mierze jest ona rozpo-
wszechniana przez samych Polaków, nie zawsze sobie to uświadamiających, 
wynikają z dobrego rozpoznania przez rosyjskie agendy problemów dotyczą-
cych przemian pamięci historycznej w Polsce i na Ukrainie. Rosja ma oczywi-
sty interes w podsycaniu sporów narodowościowych między państwami regio-
nu. Przeciwdziałanie tejże propagandzie musi jednak odbywać się innymi spo-
sobami, niż dotychczasowe unikanie trudnych tematów w szerszej debacie oraz 
powtarzanie fraz o pojednaniu i wybraniu przyszłości. Oba nasze narody prze-
chodzą wzmożony proces transformacji tożsamości i pamięci historycznej, a 
kwestia konfliktu polsko-ukraińskiego z naciskiem na zbrodnię wołyńską bę-
dzie wzbudzać coraz większe zainteresowanie i emocje, w polskiej optyce po-
przez ukraińskie działania na rzecz gloryfikacji osób i organizacji odpowie-
dzialnych za zbrodnie przeciw Polakom. W interesie obu państw jest niedo-
puszczenie, aby ten obszar dyskursu został zagarnięty przez prorosyjskie agen-
dy. Dotychczasowa formuła wyczerpała się. Polacy i Ukraińcy muszą znaleźć 
nowe sposoby dialogu, które umożliwią rozładowanie napięcia i uczynią bezce-
lowym próby wykorzystywania tej kwestii dla rozgrywania waśni etnicznych. 
W polskiej nauce i mediach postuluje się zawieszenie polskich schematów od-
nośnie oceny zjawiska ukraińskiego nacjonalizmu w historii i współcześnie. 
Dla realizacji omawianego celu taki sam krok musi być podjęty przez stronę 
ukraińską; chodzi o wczucie się w punkt widzenia drugiej strony, według któ-
rego to nie ukraiński nacjonalizm jest odpowiedzią na polski szowinizm i rewi-
zjonizm, ale na odwrót – polskie obawy i oburzenie są reakcją na wzrost popu-
larności dyskursu nacjonalistycznego na Ukrainie. Poza tym, przedstawiciele 
obu narodów muszą otrzymywać pełny strumień informacji na temat partnera. 
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„PARTIA ROSYJSKA” W POLSCE –  
MIĘDZY MITEM A RZECZYWISTOŚCIĄ 

 
(The „Russian Party” in Poland – Between the Myth and Reality) 

 
Streszczenie: 
Autor artykułu dowodzi, że pojęcie „partii rosyjskiej” czy też „stronnictwa 
rosyjskiego” w Polsce ma swoją długą tradycję oraz wieloznaczność. Mieści 
się w nim bowiem zarówno wynikający z geopolitycznych uwarunkowań realny 
instrument oddziaływania Rosji na sytuację w Polsce przy wykorzystywaniu 
określonych organizacji o charakterze politycznym, jak i wpisująca się w okre-
śloną narrację polityczną figura retoryczna, wykorzystywana do opisu rzeczy-
wistości: definiowania wrogów i zagrożeń, budowania tożsamości, a często 
konstruowania świata binarnego. W kontekście wydarzeń na Ukrainie autor 
zastanawia się, czy obecnie mamy do czynienia jedynie z określoną narracją? 
Czy też, zgodnie z zasadami logiki, presupozycją wzajemnego oskarżania się o 
sprzyjanie interesom Rosji winna być konkluzja, że ostatecznie istnieje jakaś 
formacja polityczna, która interesom tym realnie sprzyja? Autor jest zdania, że 
wyciągnięcie miarodajnych wniosków winno być poprzedzone refleksją badaw-
czą. Po pierwsze, czy prorosyjskość to dziś forma politycznego ekstremizmu czy 
też wynikający z ideowych bądź pragmatycznych przesłanek kierunek polityki 
zagranicznej, reprezentowany przez wybrane ugrupowania polskiej sceny poli-
tycznej? Po drugie, czy „partię rosyjską” można traktować wyłącznie w kate-
goriach mitu politycznego, środka ekspresji w debacie publicznej, czy też mo-
żemy o niej mówić w kategoriach ontycznych? Po trzecie, czy ową „partę rosyj-
ską”, hipotetyzując jej istnienie, możemy w ogóle opisać językiem politologicz-
nym, typologizując ją wedle określonych kryteriów?  

 
Summary: 
The author of the paper argues that the term "the Russian party" in Poland has 
a long tradition and ambiguity. It comprises both the real instrument of influ-
ence of Russia on the situation in Poland, with the use of the specific organiza-
tions of political nature resulting from the geopolitical conditions, and a figure 
of speech becoming part of a specific political narration used to describe the 
reality: defining enemies and threats, identity building, and often the construc-
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tion of the binary world. In the context of the events in Ukraine, the author 
wonders if now we are dealing only with a specific narration? Or, according to 
the rules of logic, the presupposition of recriminations of favoring the interests 
of Russia should be the conclusion that ultimately there is a political formation 
that really favors these interests? The author is of the opinion that drawing 
meaningful conclusions should be preceded by a reflection research. Firstly, 
whether pro-Russian attitude is still a form of political extremism, or in conse-
quence of ideological or pragmatic reasons it is the foreign policy direction, 
represented by selected groups of Polish political scene? Secondly, whether 
"the Russian party" can be considered only in terms of political myth, means of 
expression in a public debate, or we can talk about it in ontic terms? Thirdly, 
whether this "Russian party", hypothetically presuming its existence, can even 
be described by means of the language of political science, categorizing it ac-
cording to certain criteria? 
 
Słowa kluczowe: 
Krysys ukraiński, orientacja prorosyjska, geopolityka, wojna informacyjna, 
partia Zmiana 
 
Key words: 
Ukrainian crisis, russocentrism, geopolitics, Information Warfare, Zmiana par-
ty 

 
 

Pojęcie „partii rosyjskiej” („stronnictwa rosyjskiego”) w Polsce ma swoją 
długą i bogatą tradycję oraz wieloznaczność. Mieści się w nim bowiem zarów-
no wynikający z geopolitycznych uwarunkowań realny instrument oddziaływa-
nia Rosji na sytuację w Polsce przy wykorzystywaniu określonych organizacji 
o charakterze politycznym, jak i wpisująca się w określoną narrację polityczną 
figura retoryczna, wykorzystywana do opisu rzeczywistości: definiowania wro-
gów i zagrożeń, budowania tożsamości, a często konstruowania świata binar-
nego. „Stronnictwo rosyjskie” jest zatem leksykalnie uprawnionym terminem 
wykorzystywanym w historiografii na określenie szlachecko-magnackich poli-
tyków przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, zorientowanych na Rosję, a w wielu 
przypadkach, pozostających na żołdzie rosyjskiej ambasady (co z kolei pozwala 
mówić o politycznym micie i jego prefiguracji), jak również stanowi strukturę 
językową debaty publicznej minionych dwóch wieków. Do klasyki polskiej 
debaty parlamentarnej przeszło słynne rozszyfrowanie przez Leszka Moczul-
skiego skrótu PZPR1 jako „płatnych zdrajców, pachołków Rosji” (z charaktery-
styczną dla tej retoryki implikacją – prorosyjskość prowadzi do zdrady stanu). 
W III RP obiektem oskarżeń o agenturalną działalność była na początku lat 90. 
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP), a dla kontrastu różnego 

                                                 
1
 PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. 
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rodzaju środowiska narodowo-katolickie2. Zaostrzenie sytuacji międzynarodo-
wej w ostatnich latach spowodowało radykalizację narracji w debacie politycz-
nej z Moskwą w tle. Pobieżny choćby przegląd publicystyki pozwala stwier-
dzić, że pozostawanie „partią rosyjską” jest dość chętnie przyklejaną różnym 
siłom politycznym łatką3.   

Czy zatem mamy do czynienia jedynie z określoną narracją? Czy też, 
zgodnie z zasadami logiki, presupozycją wzajemnego oskarżania się o sprzyja-
nie interesom Rosji winna być konkluzja, że ostatecznie istnieje jakaś formacja 
polityczna, która interesom tym realnie sprzyja? 

Wyciągnięcie miarodajnych wniosków winno być poprzedzone próbą od-
powiedzi na pytania badawcze. Po pierwsze, czy prorosyjskość to dziś forma 
politycznego ekstremizmu czy też wynikający z ideowych bądź pragmatycz-
nych przesłanek kierunek polityki zagranicznej, reprezentowany przez wybrane 
ugrupowania polskiej sceny politycznej? Po drugie, czy „partię rosyjską” moż-
na traktować wyłącznie w kategoriach mitu politycznego, środka ekspresji w 
debacie publicznej, czy też możemy o niej mówić w kategoriach ontycznych? 
Po trzecie, czy ową „partię rosyjską”, hipotetyzując jej istnienie, możemy w 
ogóle opisać językiem politologicznym, typologizując ją wedle określonych 
kryteriów?  

Wydaje mi się, że rozważania należałoby rozpocząć od historycznej gene-
zy i geopolitycznych uwarunkowań III RP. Blisko półwiekowe polityczne pod-
porządkowanie Polski Związkowi Radzieckiemu zrodziło po 1989 roku – za-
równo w sferze politycznej jak i symbolicznej – paradygmat okcydentalizacji. 
Wywierał on wpływ na mniej lub bardziej bezpośredni zwrot pookrągłostoło-
wych elit politycznych ku strukturom europejskim i NATO, a na innej płasz-
czyźnie – próbę dostosowania polskiej „zaściankowości” do zachodnich wzo-
rów modernizacji. 

Charakterystycznym jest, że ów paradygmat za obowiązujący przyjęły obie 
strony okrągłostołowego kontraktu. Oczywiście najbardziej godna uwagi jest 
transformacja postkomunistycznej lewicy. Załamanie się systemu wymusiło 
przekształcenie dawnego „syndykatu władzy” w partię polityczną, zdolną funk-
cjonować w realiach demokracji parlamentarnej. Łatwiej jednak było organiza-
cyjnie przekształcić Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, niż zmienić sche-
maty myślowe i zbudować nową platformę programową dla formacji politycz-
nej korzeniami tkwiącej w minionym ustroju i jego pryncypiach ideowych. 
Trzeba jednak zauważyć, że choć lewica postkomunistyczna w Polsce począt-
kowo była dość silnie związana (sprawa kontaktów z KPZR, tzw. moskiewska 
pożyczka) ze strukturami władzy obszaru postradzieckiego, dość szybko doko-
nała reorientacji w polityce zagranicznej, już w 1991 r., opowiadając się za 
budową „europejskich struktur współpracy i integracji”, zaś w 1993 r. za inte-

                                                 
2
 P. Wierzbicki , Moskiewskie stronnictwo na prawicy, „Gazeta Polska”, 22.04.1998.  

3
 P. Wroński , Polska partia rosyjska, „Gazeta Wyborcza”, 28.02.2015. 
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gracją z NATO4. W kampanii wyborczej 1997 r. postkomuniści już zdecydo-
wanie i bezwarunkowo opowiadali się za integracją z UE i NATO5. Nawet, 
jeżeli deklaracje te przynajmniej w początkowym okresie były – jak zauważa 
Anna Materska-Sosnowska – wyrazem pragmatyzmu, a nawet oportunizmu6, w 
wymiarze politycznym oznaczały zwrot dawnej podporządkowanej Moskwie 
partii komunistycznej ku modelowi zachodnioeuropejskiej liberalnej socjalde-
mokracji i – przede wszystkim – reorientację linii polityki zagranicznej tej par-
tii w kierunku z czasem jednoznacznie prozachodnim. Zwłaszcza w aspekcie 
strategicznego partnerstwa z USA odróżniało to polską lewicę od zachodnioeu-
ropejskich partii socjaldemokratycznych.  

Pomimo że obóz postkomunistyczny w Polsce bardzo szybko odszedł od 
stanowiącej pryncypium minionego ustroju orientacji na Rosję, w oczach poli-
tycznych przeciwników uchodził za formację w różny sposób powiązaną z Mo-
skwą, a w najbardziej radykalnych wypowiedziach – wręcz za rosyjską agentu-
rę. Wiązało się to z odmawianiem członkom SdRP/SLD7 legitymacji do rzą-
dzenia państwem a nawet prawa uczestnictwa w życiu publicznym8. Prawica 
postulowała delegalizację partii wywodzących się z PZPR9. Wzmacnianiu po-
wyższej narracji służyły afery, które wstrząsały polską polityką lat 90., w ro-
dzaju tzw. moskiewskiej pożyczki Leszka Millera czy zwłaszcza bezpreceden-
sowej tzw. afery Olina, która zakończyła się dymisją premiera Józefa Oleksego, 
oskarżonego przez ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego o 
współpracę z rosyjskim wywiadem10.  

Jeżeli założymy jednak, że prorosyjskość obozu postkomunistycznego była 
w dużej mierze wynikiem określonej narracji, w zupełności uprawnione jest z 
kolei mówienie o prorosyjskości części polskich ugrupowań narodowych i na-

                                                 
4
 A. Jaeschke, Socjaldemokracja RP w latach dziewięćdziesiątych. Poszukiwanie tożsa-

mości i tradycji, s, 168-169 [w:] Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI w., red. J. 
Kornaś, Kraków 2001; S. Stępień , Myśl polityczna Socjaldemokracji Rzeczypospolitej 
Polskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, s. 292-296 [w:] Myśl polityczna w Polsce po 
1989 roku, red. E. Maj , A. Wójcik, Lublin 2008. 
5
 Ł. Tomczak, Lewicowe partie polityczne w Polsce. Programy, organizacje, strategie, 

Szczecin 2012, s. 162-163. 
6
 A. Materska -Sosnkowska , Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej – dostosowa-

nie syndykatu władzy do zasad demokracji parlamentarnej, Warszawa 2006, s. 74; zob. też. 
M. Żmigrodzki , W. Sokół , Instytucjonalizacja Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Pol-
skiej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sektio K”, 2000, vol. VII, s. 81. 
7
 SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej. 

8
 J. Kornaś , Emergencja, konsolidacja i dekompozycja głównego nurtu socjaldemokracji 

polskiej po 1989 roku, s. 34-45 [w:] Lewica w III RP. Instytucjonalizacja i otoczenie. Pro-
blemy wybrane, red. K. Janik , Toruń 2010. 
9
 Zob. np. Dekomunizacja, red. W. Masiulanis , Warszawa 1999, s. 82-120 (projekt usta-

wy dekomunizacyjnej). 
10

 Szerzej zob. W. Bereś , Czwarta władza. Najważniejsze wydarzenia medialne III RP, 
Warszawa 2000, s. 273-282; A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2005, Kraków 
2007, s. 329-332.  
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cjonalistycznych (przyjmując dla potrzeb niniejszego artykułu typologię zapro-
ponowaną przez Ewę Maj)11. Przykładem może być skrajnie antysemicka i 
antyglobalistyczna, reprezentująca nacjonalizm pogański, Polska Wspólnota 
Narodowa – Polskie Stronnictwo Narodowe, której lider, Bolesław Tejkowski 
był zaangażowany w sterowany z Moskwy ruch słowiański12. Ideologia pan-
slawizmu była niejednokrotnie wykorzystywana przez Rosję do politycznych 
celów na arenie międzynarodowej (vide najbardziej znany casus gen. Lucjana 
Żeligowskiego z okresu II w. św.), jednak efemeryczność partii Tejkowskiego 
(0,05% w wyborach parlamentarnych 1991, 0,11% - w 1993) i jej skrajność 
nawet na tle innych partii nacjonalistycznych, czyniły ją raczej politologiczną 
ciekawostką13.  

Radykalna zmiana polityki zagranicznej Polski stanowiła także wartość 
prymarną dla Stronnictwa Narodowego (tzw. senioralnego). Partia ta, jako al-
ternatywę dla integracji europejskiej, proponowała powstanie Europy suweren-
nych państw narodowych oraz naprawę stosunków bilateralnych z Rosją14. 
Niemal identycznymi przesłankami w polityce zagranicznej kierowały się 
Stronnictwo Narodowe im. Romana Dmowskiego czy Stronnictwo Narodowe 
„Ojczyzna”15.  

Partie te, i kilka innych, łączyła wspólna cecha – brak realnego poparcia 
społecznego. Barierę tę udało się narodowcom przełamać w 2001 r., kiedy do 
Sejmu dostała się stanowiąca zlepek ugrupowań narodowych, narodowo-
ludowych i chadeckich Liga Polskich Rodzin. Chociaż partia ta w polityce za-
granicznej kontestowała integrację europejską i akcentowała znaczenie Rosji w 
polityce światowej, zaś część jej polityków dość otwarcie mówiła o potrzebie 
przywództwa Rosji, choćby w sferze aksjologiczno-duchowej (np. prof. Anna 
Raźny, która w maju 2014 r. podpisała list skierowany do Władimira Putina z 
prośbą, aby bronił Słowian i chrześcijan przed „unioeuropejskim” zepsuciem), 
trudno mówić o jednoznacznie prorosyjskiej linii programowej tego dość wie-
lonurtowego środowiska16. 

Jeżeli można pokusić się o podsumowanie stosunku obozu narodowe-
go/nacjonalistycznego w III RP do Rosji, należy wskazać na pewne determi-
nanty tych relacji: tradycję obozu narodowego, który ideologicznemu wrogowi 

                                                 
11

 E. Maj , Myśl narodowa i nacjonalistyczna, s. 114-115 [w:] Myśl polityczna… 
12

 Do ideologii panslawizmu odwoływały się bądź odwołują m.in. Powszechna Partia Sło-
wian i Narodów Sprzymierzonych czy Związek Słowiański, zob. Parie polityczne w Polsce, 
red. A. Gargas, M. Wojciechowski, Gdańsk 1991, s. 128-129. 
13

 Zob. C. Maj , E. Maj , Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989-2001, Lublin 
2007, s. 23-44. E. Maj zalicza tę partię do nurtu ekstremizmu narodowego; zob. E. Maj, 
Wielonurtowość myśli nacjonalistycznej w Polsce współczesnej, [w:] Idee w procesie 
kształtowania współczesnej rzeczywistości polskiej, red. E. Maj , M. Mikołajczyk , M. 
Śl iwa, Kraków 2010, s. 95. 
14

 C. Maj , E. Maj , op. cit., s. 103-106. 
15

 Ibidem, s. 122, 189. 
16

 Ibidem, s. 261-265. 
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– Niemcom – pragmatycznie przeciwstawiał opcję „porozumienia się” z Rosją; 
sceptycyzm wobec państw narodowych wyrosłych na gruzach dawnego ZSRR, 
wynikający z odrzucenia przez endecję doktryny giedroyciowskiej (ULB); 
atrakcyjność (w pewnych kręgach) koncepcji Słowiańszczyzny, bliską idei M. 
Bierdiajewa; dostrzeganie w Rosji moralnej tamy przeciw „zgniliźnie Zacho-
du”; niechęć (wrogość) wobec integracji europejskiej. Zwłaszcza ostatni z tych 
czynników pozwala narodowcom dostrzegać w Rosji stabilny element ładu 
europejskiego, stanowiący przeciwwagę dla Zachodu, zaś dobre stosunki z tym 
państwem mogą być alternatywą dla bezrefleksyjnej okcydentalizacji polskiej 
polityki17.  

Z punktu widzenia tematyki niniejszego referatu warto wspomnieć o jesz-
cze jednym, tym razem realnym graczu polskiej sceny partyjnej – Samoobronie 
RP. Partia ta była reprezentowana w parlamencie w l. 2001-2006, zaś jej chary-
zmatyczny lider Andrzej Lepper z pozycji wiecowego mówcy awansował do 
rangi wicepremiera rządu polskiego. Samoobrona w ramach budowy międzyna-
rodowych powiązań jako ważnego partnera uznawała zarówno parlamentarne, 
jak i pozaparlamentarne ugrupowania rosyjskie (w tym Liberalno-Demokra-
tyczną Partię Rosji). W typologii polskich partii politycznych Samoobrona jest 
klasyfikowana jako klasyczna non-standard party – na różnych etapach rozwo-
ju była określana jako ugrupowanie: populistyczno-lewicowe, agrarystyczno-
populistyczne, populistyczno-narodowe, radykalnie populistyczne (z populi-
zmem rozumianym jako zespół postulatów programowych), ludowo-narodowe, 
czy też mieszczące się w nurcie lewicy narodowej. Mateusz Piskorski, autor 
monografii Samoobrony i współtwórca jej koncepcji programowej, określa ją 
mianem partii protestu, która łącząc w swym programie elementy skrajnie pra-
wicowe i skrajnie lewicowe, stworzyła umiejscowioną w radykalnym centrum 
antyestablishmentową całość18.  

Przegląd powyższych nurtów i ugrupowań, który można by swobodnie 
rozszerzyć o nurt konserwatywno-liberalny czy też libertariański z kolejnymi 
ugrupowaniami Janusza Korwin-Mikkego czy też radykalną lewicę, pozwala na 
wysnucie paralelnych wniosków: 

1. W okresie ćwierćwiecza między początkiem transformacji systemowej 
w Polsce a początkiem kryzysu ukraińskiego stwierdzić można korela-

                                                 
17

 Zob. szerzej: T. Kozieł ło , Miejsce Polski w Europie w koncepcjach politycznych Ligi 
Polskich Rodzin jako kontynuacja narodowodemokratycznej myśli politycznej kresu mię-
dzywojennego, s. 171-176 [w:] Epigoństwo czy ciągła twórczość, Ideowe dziedzictwo głów-
nych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II 
wojny światowej, red. E. Krasucki , T. Sikorski , A. Wątor , Toruń 2011; G. Tokarz , 
Ruch narodowy w Polsce w latach 1989-1997, Wrocław 2002, s. 157-162; E. Maj , Myśl 
narodowa…, s. 139-146. 
18

 M. Piskorski , Samoobrona RP w polskim systemie partyjnym (rozprawa doktorska pod 
kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Jerzego Sielsk iego ), Warszawa 2010, s. 371-389; 
zob. też Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, red. K. A. Paszkiewicz , Wro-
cław 2004, s. 147-154. 
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cję między próbą budowania pozytywnego programu politycznego na-
stawionego na współpracę z Rosją z kontestacją integracji politycznej i 
militarnej z krajami Zachodu, przy czym radykalizm rozwiązań w 
przypadku poddanych analizie partii jest odwrotnie proporcjonalny do 
politycznego znaczenia tych ugrupowań;  

2. W minionym okresie stosunki z Rosją były dla określonych środowisk 
politycznych przede wszystkim elementem retoryki, pozytywnego (do-
wód pragmatyzmu), a dużo częściej negatywnego (zdrada stanu, agen-
turalność przeciwników politycznych) przekazu, nie zaś źródłem bu-
dowania programu politycznego. Biorąc pod uwagę powyższe, trudno 
„partię rosyjską” traktować w odniesieniu do minionego ćwierćwiecza 
jako realny byt, osadzony w przestrzeni politycznej, możliwy do typo-
logizacji i opisania językiem politologicznym. 

Jednocześnie jednak nie można wykluczyć możliwości wpływu Federacji 
Rosyjskiej na polską scenę polityczną i stymulowania jej w pożądanym kierun-
ku. W tym kontekście warto przywołać i zanalizować dosyć głośny medialnie 
epizod, związany z powstaniem partii Zmiana. Być może powołanie do życia 
tej jawnie prokremlowskiej, a jednocześnie znajdującej się na zupełnym margi-
nesie życia politycznego formacji pozostałaby zjawiskiem niezauważonym 
przez główny nurt mediów, gdyby nie fakt, że przypadło ono na gorący okres 
konfliktu ukraińskiego. Twórcą Zmiany jest weteran nurtu antyestablishmen-
towego Mateusz Piskorski (były polityk Samoobrony), zaś wśród założycieli 
znajdują się ludzie związani ze skrajną lewicą (Jarosław Augustyniak), jak i 
ruchem narodowo-konserwatywnym czy nacjonalistycznym (Konrad Rękas, 
Bartosz Bekier). Zmiana, bez większych ogródek przedstawiana przez media 
jako „V kolumna Putina”, określa się jako „pierwsza nieamerykańska partia w 
Polsce”, akcentując jednocześnie swój antyliberalizm, antykapitalizm oraz dą-
żenie do zachowania dobrych relacji ze wszystkimi sąsiadami (czyli – w domy-
śle – przede wszystkim z Rosją)19. Niewątpliwie jednak najistotniejszą syntezą 
poglądów różnych frakcji „polskiej Syrizy”, jest prorosyjskość.  

Ideologiczno-polityczną formułą wykorzystywaną przez Piskorskiego jest 
ruch euroazjatycki Aleksandra Dugina. Ruch ten, jak przekonują znawcy kon-
fliktów asymetrycznych, jest jednym z elementów obecnej wojny informacyj-
nej, prowadzonej przez Federację Rosyjską20. Na zaangażowanie Piskorskiego 
w propagowanie ideologii euroazjatyzmu należy patrzeć także z perspektywy 
oddziaływania tej ideologii na część środowiska polskich geopolityków (Pi-

                                                 
19

 <http://partia-zmiana.pl/biography/> (15.03.2016); D. Kowalska , Mateusz Piskorski i 
prokremlowska partia Zmiana wkraczają na polską scenę polityczną 
<http://www.polskatimes.pl/artykul/3767143,mateusz-piskorski-i-prokremlowska-partia-
zmiana-wkraczaja-na-polska-scene-polityczna,3,id,t,sa.html> (15.03.2016). 
20

 L. Sykulski , Koncepcja Radykalnego Podmiotu i „czwarta teoria polityczna” Aleksan-
da Dugina, <http://geopolityka.net/koncepcja-radykalnego-podmiotu-i-4-pt-aleksandra-
dugina/> (15.03.2016). 
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skorski jest współzałożycielem i jednym z liderów oskarżanego o agenturalne 
powiązania z rosyjskimi służbami specjalnymi Europejskiego Centrum Inicja-
tyw Geopolitycznych)21. 

Czy zatem Zmianę możemy uznać jako potencjalny instrument oddziały-
wania przez Rosji na polską scenę polityczną?  

Pomimo na pozór istotnych przesłanek, potwierdzających prawdopodobień-
stwo takiego scenariusza, tezę tę uważam za dosyć wątpliwą. Nie trzeba bo-
wiem dokonywać złożonych analiz politologicznych by stwierdzić, że osoba 
lidera, polityczny radykalizm, ideowy synkretyzm oraz brak docelowych od-
biorców proponowanych treści, skazują Zmianę na primo ostracyzm, secundo 
łatkę politycznych ekstremistów. To zaś stanowi skuteczną blokadę przed wej-
ściem środowiska Piskorskiego do realnej polityki. Jeżeli zatem założymy, że 
Zmiana była pewnym eksperymentem, balonem próbnym, probierzem nastro-
jów, tu trudno byłoby obronić tezę o realnym znaczeniu środowiska Piskor-
skiego na scenie politycznej. 

Czy więc możemy mówić o jakimkolwiek realnym wpływie Rosjan na pol-
ską politykę? Czy Rosja, nie mogąc wykorzystać ani mniejszości narodowej 
(jak to ma miejsce na Ukrainie czy w krajach bałtyckich) ani ideologii, posiada 
instrumenty wpływu na polską politykę?  

Osobiście postawiłbym tezę, że conditio sine qua non budowy „stronnictwa 
rosyjskiego” jest:  

1. Zbudowanie wiarygodnego przekazu. Przekaz ten nie może być oparty 
jednak na ekstremizmie struktur i idei ani na radykalnej konstatacji do-
tychczasowych geostrategicznych paradygmatów;  

2. Wspomniany przekaz nie musi się odnosić do kwestii rosyjskiej, lecz 
może zawierać negację istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez 
wojnę hybrydową relacji – polsko-ukraińskich, czy polsko-litewskich;  

3. Narracja negatywna wykorzystywać może resentymenty, urazy i naj-
trudniejsze elementy wzajemnych relacji: polską traumę zbrodni wo-
łyńskiej, obawę przed ukraińskim nacjonalizmem, sprawę polskiej 
mniejszości na Litwie, kwestie sentymentalne związane z Kresami 
Wschodnimi;  

4. W narracji istotną rolę mogą odgrywać kwestie ekonomiczne (postulat 
pragmatyzmu gospodarczego);  

5. Wzmacnianie negatywnego przekazu odbywać się będzie za pośrednic-
twem opiniotwórczych mass mediów. 

Z punktu widzenia powyższej tezy poddałbym analizie rozważania medial-
ne nad możliwością rewizji polskiej granicy wschodniej. 12 grudnia 2013 r. 
popularny dziennikarz i youtuber Mariusz Max Kolonko, w swoim interneto-
wym kanale MaxTV w serwisie YouTube, bez ogródek postawił pytanie o 

                                                 
21

 Rosja: Hakerzy włamali się na mail Aleksandra Dugina, 
<http://www.wykop.pl/ramka/2271384/hakerzy-opublikowali-liste-przyjaciol-rosji-z-maila-
aleksandra-dugina/> (15.03.2016). 
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możliwość rewizji polskich granic na wschodzie i przekonywał, że na odcinku 
ukraińskim, po spełnieniu kilku warunków, taka rewizja jest możliwa. Oczywi-
ście popularność i siła medialnego przekazu konserwatywnego showmana jest 
nieporównywalnie większa od popularności Piskorskiego i jego środowiska 
(ponad 750 tyś. wyświetleń wspomnianego odcinka), a stawiane tezy, nawet 
jeżeli zamknięte w klamrę pytania, wydają się dużo bardziej atrakcyjne22. 

Oczywiście w swoich rozważaniach podaję przykład Kolonki jako wyłącz-
nie egzemplifikację możliwego działania na froncie wojny informacyjnej. Na-
tomiast sam model stymulowania nastrojów jest jak najbardziej możliwy i 
prawdopodobny. Uważam, że sentyment Polaków do dawnych Ziem Wschod-
nich, połączony zwłaszcza z resentymentem ukraińskim, jeżeli zaistnieją od-
powiednie warunki, mogą przez Rosjan zostać wykorzystane w dużo większym 
stopniu niż ekstremalny antyamerykanizm, czy jakaś forma panslawizmu. 
Zwłaszcza, że rosyjskiej narracji sprzyjają określone czynniki występujące w 
relacjach polsko-ukraińskich i polsko-litewskich. Dla przykładu, współczesny 
kult OUN-UPA, budzący zrozumiałą frustrację wśród Polaków, wpisuje się w 
mentalne dziedzictwo części mieszkańców Zachodniej Ukrainy, i nawet jeżeli 
ma charakter przede wszystkim mitu historycznego, to obecna polityka histo-
ryczna Kijowa sprzyja raczej utrwaleniu go niż falsyfikacji. Z kolei w przypad-
ku stosunków polsko-litewskich, obok działań o charakterze prowokacyjnym 
(profil „Wileńska Republika Ludowa” na Facebooku – ponad 4 tys. polubień23 
czy wezwania jednego z liderów Ruchu Narodowego Artura Zawiszy do odzy-
skania Wilna i Lwowa24), mamy miejsce z realną problematyką ograniczania 
praw polskiej mniejszości na Wileńszczyźnie. 

Konkludując, należy stwierdzić, że nie ma możliwości powstania w Polsce 
poważnej prorosyjskiej siły politycznej. Na przeszkodzie temu stoją nie tylko 
czynnik geopolityczny, ale także uwarunkowania historyczne czy kulturowe. 
Natomiast realnym celem Rosji może być stymulowanie zmiany polskiej poli-
tyki wschodniej, zwłaszcza na odcinkach ukraińskim i litewskim, w kierunku 
neutralizacji dotychczasowej aktywności Polski w obszarze Europy Wschod-
niej. I wydaje się, że właśnie owa neutralizacja oraz odrzucenie przez Polskę 
sui generis romantycznego paradygmatu w polityce zagranicznej (widocznego 
zwłaszcza w założeniach i realizacji tej polityki za prezydentury Lecha Ka-
czyńskiego) i recypowanej od paryskiej „Kultury” doktryny ULB, na rzecz 
pragmatyzmu w stosunkach międzynarodowych, mogą być elementem rosyj-
skiej gry w toczącej się wojnie hybrydowej.   
 

                                                 
22

 <https://www.youtube.com/watch?v=3a-PN4n0USs> (15.03.2016). 
23

 Wileńska Republika Ludowa, <https://www.facebook.com/Wileńska-Republika-Ludowa-
Виленская-Народная-Республика -1017190118295964/?fref=ts> (15.03.2016). 
24

 A. Wie lomski , Czy postulat odzyskania Wilna i Lwowa ma sens?, 
<http://nczas.com/publicystyka/wielomski-czy-postulat-odzyskania-wilna-i-lwowa-ma-
sens/> (15.03.2016). 
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OBLICZA WSPÓŁCZESNEGO UKRAIŃSKIEGO NACJONALIZMU I 
JEGO WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO POLSKI I MNIEJSZOŚCI 

POLSKIEJ NA UKRAINIE 
 

(The Contemporary Ukrainian Nationalism and Its Impact on the Security 
of Poland and the Polish Minority in Ukraine) 

 
Streszczenie: 
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie problemu tzw. odradzające-
go się ukraińskiego nacjonalizmu, utożsamianego głównie z ukraińskim ugru-
powaniem opozycyjnym a następnie partią polityczną – Prawym Sektorem. Na 
podstawie analizy dokumentów programowych, publicystyki i działalności 
ugrupowania, a także aktywności innych organizacji prawicowych (czy też na-
rodowościowych) Autor ma zamiar scharakteryzować możliwości oddziaływa-
nia tego zjawiska na bezpieczeństwo narodowe Polski oraz Polaków – w kraju i 
na Ukrainie. 
 
Summary: 
This study is to present the so-called problem of the revival of the Ukrainian 
nationalism, mostly associated with the Ukrainian opposition group and politi-
cal party – the Right Sector. On the basis on the analysis of documents, jour-
nalism and the group’s activity, as well as the activity of other right-wing or-
ganizations (or nationalistic organizations) the author intends to describe the 
impact of this phenomenon on the national security of Poland and Polish citi-
zens - in Poland and Ukraine. 
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Celem niniejszego opracowania jest naświetlenie problematyki tzw. odra-

dzającego się ukraińskiego nacjonalizmu. Pragnę zaznaczyć, że dokonuję po-
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działu współczesnego ukraińskiego nacjonalizmu na tzw. tradycyjny – nawią-
zujący do myśli politycznej Mykoły Michnowskiego, Dmytra Doncowa, Stepa-
na Bandery oraz powojennej diaspory ukraińskiej z RFN, USA i Kanady, któ-
rego przedstawicielami są członkowie Kongresu Ukraińskich Nacjonalistów, 
oraz tzw. nacjonalizm pomajdanowy, utożsamiany z Prawym Sektorem. 

Organizacja Prawy Sektor powstała w czasie protestów antyrządowych na 
Ukrainie. Ujawniła się 1 grudnia 2013 roku, gdy ok. 200 członków organizacji 
zaatakowało na ul. Bankowej kordon milicji strzegącej budynków rządowych. 
Głównym członem Prawego Sektora byli członkowie mało znanych na Ukrai-
nie organizacji paramilitarnych Patriot Ukrajiny, Tryzub, Biały Młot, część 
działaczy Ukraińskiego Zgromadzenia Narodowego – Ukraińskiej Samoobrony 
Ludowej (UNA-UNSO), mniejszych grupek nacjonalistycznych i piłkarscy 
ultrasi, głównie Dynama Kijów1. 

Ze strony internetowej organizacji, a także z wypowiedzi przywódców or-
ganizacji wynika, iż Prawy Sektor opowiada się za kontynuacją wojny na 
wschodzie Ukrainy. Walka w Donbasie powinna trwać i zakończyć się zwycię-
stwem, a nie zawarciem pokoju. Historyczną misją tej wojny, którą członkowie 
organizacji nazywają Wyzwoleńczą, jest zamknięcie dla Ukraińców (raz na 
zawsze, bądź na kilka pokoleń wprzód) kwestii rosyjskiej. 

Członkowie Prawego Sektora są zdecydowanie antyrosyjscy, przy czym 
nie jest to antyrosyjskość rozumiana jako antyputinizm – ale antyrosyjskość w 
sensie kulturowym oraz geopolitycznym. W materiałach umieszczanych na 
oficjalnej stronie internetowej ugrupowania poszczególni autorzy twierdzą, że 
Rosja przegrawszy wojnę o Donbas, mocno obciążona sankcjami i stratami 
wojskowymi, utraciwszy fundament ideologiczny i celowy, zacznie rozpadać 
się w najbliższym czasie. Można zaryzykować twierdzenie, że jednym z głów-
nych celów strategicznych i politycznych działaczy Prawego Sektora jest do-
prowadzenie do rozbicia Rosji, którą uważają za nieprzejednanego wroga Ukra-
iny i sprawcę niemalże wszystkich ukraińskich niepowodzeń politycznych i 
gospodarczych, zarówno w czasach historycznych, jak i obecnie. Programem 
minimum tej organizacji na odcinku rosyjskim jest podpisanie przez władze 
Ukrainy pokoju bezpośrednio z prezydentem Władimirem Putinem – gdyż 
podpisanie pokoju (bądź zawieszenia broni) z donbaskimi separatystami spo-
woduje, że trwająca od 2014 roku wojna wejdzie do historii jako konflikt we-
wnątrz-ukraiński, a nie – jak chcą tego prawosektorowcy – wyzwolicielska 
wojna ukraińsko-rosyjska. 

W kwestii geopolitycznej Prawy Sektor opowiada się za poza blokowym 
statusem Ukrainy. W jednym z wywiadów przywódca organizacji Dmytro Ja-
rosz stwierdził: „Prawy Sektor nie opowiada się i nie opowiadał za wejściem 

                                                 
1
 Czczą Banderę, biją Berkut. Sotnie Prawego Sektora nie chcą kompromisu, 

<http://www.tvn24.pl/czcza-bandere-bija-berkut-sotnie-prawego-sektora-nie-chca-
kompromisu,392162,s.html> (14.11.2015); zob. także: 
<http://pravyysektor.info/about.html> (14.11.2015). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Euromajdan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Euromajdan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patriot_Ukrajiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wszechukraińska_Organizacja_
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Biały_Młot&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNA-UNSO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ultras_(sport)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dynamo_Kijów
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Ukrainy do UE. Uważamy, że Ukraina ma być podmiotem, a nie przedmiotem 
geopolityki. Opowiadamy się za poza blokowym statusem Ukrainy, występu-
jemy tak samo jak górnicy z Donbasu przeciwko temu, aby u nas na Ukrainie 
zostały zlokalizowane bazy NATO i żeby Ukraina była członkiem NATO”2. 
Najbliższymi sojusznikami Ukrainy powinny być kraje Europy Środkowo-
Wschodniej, Północnej oraz kraje basenu Morza Czarnego: Szwecja, Litwa, 
Polska, Turcja oraz Gruzja.  

Kierownictwu omawianej organizacji zależy także na dobrych stosunkach 
z Polską. „Mieliśmy niełatwe okresy w historii naszych wzajemnych stosun-
ków. Były czasy, kiedy byliśmy sojusznikami, były czasy, kiedy byliśmy wro-
gami. Ale teraz w XXI wieku między polskim i ukraińskim narodem, zgodnie z 
naszymi głębokimi przekonaniami... Nie ma między nami tych rozbieżności, 
które były kiedyś. W tej chwili trzeba żyć przyszłością, a nie przeszłością. My, 
ukraińscy nacjonaliści jesteśmy gotowi, by polski naród był dla nas bratnim 
narodem... i żeby antyimperialny i antyrosyjski front był zjednoczony... między 
Polakami, Ukraińcami i przedstawicielami innych narodów” – mówił Dmytro 
Jarosz3.  

Ponadto, członkowie Prawego Sektora wykonali kilka gestów propolskich, 
m. in. lwowski oddział Prawego Sektora oddał hołd bohaterom bitwy pod Za-
dwórzem, określanej jako „Polskie Termopile”4. 

Prześledzenie dokumentów programowych tego ugrupowania pozwala 
dojść do wniosku, że Prawy Sektor jest pewnego rodzaju nacjonalistycznym 
ewenementem na skalę europejską, gdyż walczy z ksenofobią i antysemity-
zmem5. Organizacja ta jest jedynym ugrupowaniem o charakterze nacjonali-
stycznym w Europie Środkowo-Wschodniej, któremu zależy na dobrych sto-
sunkach z Izraelem. „Jak podaje portal pravda.com.ua, Dmytro Jarosz, będący 
komendantem Prawego Sektora z Majdanu, spotkał się w środę z ambasadorem 
Izraela na Ukrainę, Reuwenem Dinem. Zapewniał, że PS chce walczyć z przy-
padkami antysemityzmu i odrzuca wszelkie przejawy ksenofobii i szowinizmu. 
Celem Prawego Sektora ma być »budowa tolerancyjnej, demokratycznej Ukra-
iny z równymi szansami dla wszystkich«. Jaroszowi spodobała się propozycja, 
by powstała »gorąca linia« z ambasadą Izraela, służąca rozwiązywaniu najbar-
dziej palących spraw w kontaktach obu państw”6. 

                                                 
2
 Дмитрий Ярош: Правый сектор стоит за внеблоковый статус Украины, 

<https://www.youtube.com/watch?v=ED0D-gsDlbI> (14.11.2015). 
3
 Dmytro Jarosz o Polsce i Polakach, <http://www.wykop.pl/link/2139190/dmytro-jarosz-

lider-prawego-sektora-o-polsce-i-polakach/> (dostęp 14.11.2015. 
4 

Dmytro Jarosz: Czas na polsko-ukraiński sojusz. Prawy Sektor uczcił bohaterów „Pol-
skich Termopil”, <http://www.nacjonalista.pl/2014/08/31/dmytro-jarosz-czas-na-polsko-
ukrainski-sojusz-prawy-sektor-uczcil-bohaterow-polskich-termopil/> (14.11.2015). 
5 
Zob. <http://pravyysektor.info/programa.html> (14.11.2015).  

6
 Nacjonalistyczny Prawy Sektor będzie współpracował z  Izraelem, 

<http://www.wprost.pl/ar/438033/Nacjonalistyczny-Prawy-Sektor-bedzie-wspolpracowal-
z-Izraelem/> (14.11.2015).   
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Ścisłe kierownictwo organizacji (Dmytro Jarosz, Borysław Bereza) utrzy-
muje bardzo bliskie kontakty z tak zwanym klanem dniepropietrowskim, tzn. 
grupą jednego z najpotężniejszych ukraińskich oligarchów Ihora Kołomojskie-
go. Jego najbliższymi współpracownikami biznesowymi są Borys Fiłatow i 
Hennadij Korban. W wywiadzie udzielonym portalowi Cenzor.net Dmytro 
Jarosz mówił:  
„(pytanie - P:) – Jakie stosunki podtrzymuje Pan z kimś z oligarchów, kogo Pan 
zna? Na czym się one opierają? Jaki jest cel podtrzymywania tych stosunków?  
(odpowiedź - O:) – Z Kołomojskim się kontaktuję, jeżeli uwzględniać jego 
drużynę. To nie tajemnica.   
(P:) – Kogo ma Pan na uwadze?  
(O:) – Fiłatow. To mój kolega. Z Korbanem od czasu do czasu trafiamy na sie-
bie, ale nie są to kontakty polityczne, to kwestie albo frontu, wynikłe w czasie 
ostatniego czasu, albo jakieś czysto ludzkie stosunki. 
(P:) – Co oznacza »frontu«? Ma Pan na uwadze pozyskanie amunicji lub uzbro-
jenia?  
(O:) – W kwestii uzbrojenia – nie, bo oni nie mają takich możliwości, niestety. 
Ale jest technika samochodowa i koszty naszej bazy. Oni od samego początku, 
kiedy zajechaliśmy od razu po Majdanie na Ziemię Dniepropietrowską, nawet 
jedzenie chłopcom zapewniali”7.  

Warto zauważyć, że Ihor Kołomojski, Borys Fiłatow i Hennedij Korban są 
członkami ultra ortodoksyjnej organizacji żydowskiej „Chabad Lubawicz”, 
której największe centrum na świecie „Menora” znajduje się w Dniepropie-
trowsku. Na Ukrainie istnieje powszechne przekonanie, że organizacja ta pilnu-
je interesów politycznych i gospodarczych środowisk żydowskich, a być może 
także interesów geopolitycznych Izraela na obszarze posowieckim.  

Według Walentyny Lyulyi, czeskiej publicystki i członkini czeskiego Sto-
warzyszenia Studiów Międzynarodowych, „Członkowie Prawego Sektora to są 
ukraińscy Żydzi, którzy kiedyś wyjechali do Izraela, ale według dostępnych 
dowodów wrócili na Ukrainę, są szkoleni w armii Cahal, i to są właśnie człon-
kowie Prawego Sektora. Innymi słowy, członkowie Prawego Sektora nie są 
żadnymi banderowcami, ale żydowskimi oddziałami paramilitarnymi wyszko-
lonymi w Izraelu”8. 

Wydaje się, że nie bez przyczyny redaktor naczelna czasopisma „Jewrej-
skyj Kyjiw” oraz szefowa Ukraińskiej Niezależnej Rady Kobiet Żydowskich 
Eleonora Grojsman zaproponowała na określenie sojuszu żydowsko-
nacjonalistycznego termin „żydobanderowszczyzna”.  

                                                 
7
 Сергій Іванов, для  Цензор.НЕТ, <http://pravyysektor.info/news/poglyad/981/dmitro-

arosh-uosoblennyam-rezhimu-vnutrishnoyi-okupaciyi-ye-finansovopromislovi-
oligarhichni-grupi-yaki-rozdirayut-ukrayinu.html> (14.11.2015).   
8
 Na čí straně stojí mocní a kdo střílí v ulicích Kyjeva? - Valentyna Lyulya na ČT24, 

<https://www.youtube.com/watch?v=XlboL-zk8gQ> (14.11.2015).   

http://censor.net.ua/
http://pravyysektor.info/news/poglyad/981/dmitro-arosh-uosoblennyam-rezhimu-vnutrishnoyi-okupaciyi-ye-finansovopromislovi-oligarhichni-grupi-yaki-rozdirayut-ukrayinu.html
http://pravyysektor.info/news/poglyad/981/dmitro-arosh-uosoblennyam-rezhimu-vnutrishnoyi-okupaciyi-ye-finansovopromislovi-oligarhichni-grupi-yaki-rozdirayut-ukrayinu.html
http://pravyysektor.info/news/poglyad/981/dmitro-arosh-uosoblennyam-rezhimu-vnutrishnoyi-okupaciyi-ye-finansovopromislovi-oligarhichni-grupi-yaki-rozdirayut-ukrayinu.html
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Na podstawie uważnego prześledzenia wypowiedzi poszczególnych lide-
rów tej organizacji można stwierdzić, że Prawy Sektor nie jest ugrupowaniem o 
charakterze nacjonalistycznym, lecz co najwyżej centro-prawicowym. Świad-
czy o tym wywiad udzielony jednej z gazet przez deputowanego Rady Najwyż-
szej Ukrainy Borysława Berezę, byłego dowódcę batalionu „Dnipro-1”. Bereza 
stwierdził m. in., że Stepan Bandera nie był faszystą, powiedział, że respektuje 
zasady otwartego społeczeństwa oraz prawa mniejszości seksualnych na Ukrai-
nie, co stoi w całkowitej sprzeczności z poglądami ideologów ukraińskiego 
nacjonalizmu i tezami współczesnych miejscowych ruchów narodowo-
konserwatywnych9.   

Prawy Sektor to organizacja paramilitarna, dość mocno podzielona ideolo-
gicznie, której najtwardszym spoiwem jest niechęć, o ile nie nienawiść do Ro-
sji. Wydaje się, że jednym z głównych zadań sektorowców było eskalowanie 
„Majdanu”. Dzisiaj jest nim destabilizacja wewnętrzna kraju (np. oskarżanie 
prezydenta i premiera o zdradę interesów Ukrainy) oraz podsycanie konfliktu w 
Donbasie. Przedłużanie starć w tym regionie ma na celu sprowokowanie Rosji 
do interwencji zbrojnej i jeszcze silniejsze wciągnięcie jej w sprawy Ukrainy. 
Moskwa zaangażowana w konflikt na Ukrainie nie miałaby ani sił, ani środ-
ków, aby jednocześnie być mocno obecna na Bliskim Wschodzie (Syria), co 
leżałoby w interesie Izraela.   

Wokół Prawego Sektora gromadzą się jednak osoby o poglądach narodo-
wo-socjalistycznych, odwołujące się do symboliki i tradycji III Rzeszy, co mo-
że spowodować, że w niedalekiej przyszłości organizacja ta zacznie ewoluować 
w kierunku neonazistowskim. 

Ugrupowaniem należącym do tak zwanego nurtu „nacjonalizmu tradycyj-
nego” jest Kongres Ukraińskich Nacjonalistów (KUN). Został utworzony 18 
października 1992 r., a zarejestrowany 26 stycznia 1993 r. z inicjatywy Sławy 
Stećko, która była żoną Jarosława Stećko – jednego z najważniejszych „ukraiń-
skich jastrzębi”, współpracownika Stepana Bandery i przewodniczącego Anty-
bolszewickiego Bloku Narodów. Partia ta uważa się za spadkobierczynię Orga-
nizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji rewolucyjnej. Wydaje czasopismo 
„Naród i Państwo”, posiada ok. 24 tys. członków10. 

„Główny cel działalności Kongresu – walka o zbudowanie Ukraińskiego 
Niezależnego Zjednoczonego Państwa, o jego wzmocnienie i rozbudowę oraz 
stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju wszystkich sił twórczych 
narodu ukraińskiego. W chwili obecnej Kongres wiąże swoje istnienie z naro-
dowo-wyzwoleńczą walką Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Na niej 
opiera swoje wartości ideologiczne i polityczne, organicznie kontynuuje dzia-

                                                 
9
 Right-Wing Ukrainian Leader Is (Surprise) Jewish, and (Real Surprise) Proud of It, 

<https://theuglytruth.wordpress.com/2014/12/04/right-wing-ukrainian-leader-is-surprise-
jewish-and-real-surprise-proud-of-it/> (14.11.2015). 
10

 <http://cun.org.ua/> (14.11.2015).  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sława_Stećko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sława_Stećko
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łalność społeczno-polityczną na zasadach ukraińskiego nacjonalizmu” – czyta-
my w oficjalnym programie partii11.  

Organizacja uważa się za spadkobierczynie walk narodowo-wyzwoleń-
czych narodu ukraińskiego oraz jego przedstawicieli: Jewhena Konowalca, 
Stepana Bandery, Romana Szuchewycza (oskarżanego w Polsce o organizację 
Rzezi Wołyńskiej), Stepana Lenkawskiego, Jarosława Stećki i Sławy Stećko. 
Bazą ideową ukraińskiego nacjonalizmu jest twórczość Tarasa Szewczenki, 
prace Mykoły Michnowskiego, Dmytra Doncowa. Ponadto, „z punktu widzenia 
światopoglądu ukraiński nacjonalizm opiera się na zasadach głębokiej wiary w 
Boga, która kierunkuje ludzką działalność na tworzenie Dobra i przeciwdziała-
nie się złu.”12 

W kwestii geopolityki organizacja głosi tzw. orientację na własne siły, za-
proponowaną przez twórców ukraińskiego nacjonalizmu Mykołę Michnow-
skiego, Dmytra Doncowa i Stepana Banderę. Owa orientacja zakłada także 
możliwość zbudowania bloku federacyjnego od Morza Czarnego do Bałtyku, 
którego centrum stanowiłaby Ukraina.  

Kongres popiera sprawiedliwie stosunki międzyetniczne i międzypań-
stwowe w świecie, członkostwo Ukrainy w międzynarodowych organizacjach 
regionalnych, zbudowane na równoprawnych i niewymuszonych zasadach. 
Przyszłość państwa nad Dnieprem jest związana z obecnością we wspólnocie 
krajów europejskich, rozumianej jako „wspólnota ojczyzn”. Jednak Ukraina 
powinna współpracować jedynie z państwami, które „...uznają swoją winę za 
genocyd narodu ukraińskiego i kompensują straty materialne i moralne wyrzą-
dzone Ukraińcom w czasie okupacji czy aneksji ukraińskich terytoriów etno-
graficznych, działań wojennych i pacyfikacyjnych, deportacji i przesiedleń”13. 
Warto zauważyć, że członkowie KUN definiują ukraińską przestrzeń etnogra-
ficzną z perspektywy tzw. Wielkiej Ukrainy zaproponowanej w przeszłości m. 
in. przez historyka Mykołę Hruszewskiego. W tej koncepcji Ziemia Przemyska, 
Sanocka i Chełmska są terenami rdzennie ukraińskimi. 

Państwo ukraińskie powinno być zbudowane na fundamencie narodowym, 
demokratycznym, unitarnym, prawnym oraz europejskim. Ukraina „historycz-
nie należy do wspólnoty państw europejskich i rozwija wszechstronną współ-
pracę z narodami i państwami kontynentu europejskiego”14.  

W polityce wewnętrznej zakłada się ustanowienie pokojowych stosunków, 
wzajemnego zrozumienia i współpracy przedstawicieli wszystkich narodowości 
zamieszkujących Ukrainę. Od Polski oraz innych państw Europy Środkowo-
Wschodniej KUN wymaga: zapewnienia rozwoju języka ukraińskiego, oświaty, 
kultury, tradycyjnych kościołów ukraińskich, zgodnie z potrzebami etnicznych 
Ukraińców [podkreślenie moje – M.S.], otrzymywania informacji o charakterze 

                                                 
11

 <http://cun.org.ua/pro-partiyu/dovidka/> (14.11.2015). 
12

 Ibidem. 
13

 Ibidem. 
14

 <http://cun.org.ua/pro-partiyu/dovidka/> (14.11.2015). 
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narodowym poprzez drukowane i elektroniczne środki masowego przekazu, 
książki ukraińskie, podręczniki zgodnie z potrzebami etnicznych Ukraińców, 
przede wszystkim w miejscach ich zwartego zamieszkania15. 

W kwestii polityki ekonomicznej – podobnie jak Prawy Sektor – Kongres 
Ukraińskich Nacjonalistów jest partią wyraźnie socjalistyczną (bądź etaty-
styczną). Podobne postulaty w dziedzinie społeczno-ekonomicznej zgłasza, 
uważana w Polsce za nacjonalistyczną, partia „Swoboda” Ołeha Tiahnyboka. 
Proponuje się m. in. socjalno-rynkowy model gospodarki Ukrainy, zapewnienie 
pełnego zatrudnienia ludności zdolnej do pracy, szerokie wsparcie dla krajo-
wych producentów, unikanie obcej dominacji w strategicznych sektorach go-
spodarki narodowej. Państwo powinno kontrolować oświatę i naukę, domino-
wać w sferze kultury (mecenat państwa nad teatrem i kinem), kontrolować sys-
tem opieki zdrowotnej, itp.  

Ukraińscy nacjonaliści chcieliby także regulować sferę religijną, gdyż 
„Kongres opowiada się za połączeniem Ukraińskich Cerkwi Tradycyjnych w 
jedyną Ukraińską Powszechną Cerkiew Chrześcijańską z patriarchatem w Ki-
jowie.”16 Podkreśla się, że Kongres toleruje tylko te kościoły, które dbają o 
moralną odnowę Narodu Ukraińskiego oraz duchowe uzdrowienie społeczeń-
stwa ukraińskiego. 
 

Wnioski 
 

W chwili obecnej wśród polskich polityków i intelektualistów dominuje 
spolaryzowana ocena tzw. ukraińskiego nacjonalizmu.  

Zwolennicy Ukrainy – w dużej mierze wychowankowie paryskiej „Kultu-
ry” i zwolennicy myśli Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego – starają 
się zupełnie nie dostrzegać potencjalnie antypolskiego wymiaru ukraińskiego 
nacjonalizmu. 

Oponenci Ukrainy – przede wszystkim środowiska kresowe, niezmiernie 
wyczulone w kwestii ukraińskiej – są przekonane, że na Ukrainie po tzw. Re-
wolucji Godności doszło do lawinowego wzrostu wpływów organizacji nacjo-
nalistycznych na życie społeczno-polityczne nad Dnieprem.  

W chwili obecnej można jednak zauważyć, że współczesny nacjonalizm 
ukraiński (Prawy Sektor, Kongres Ukraińskich Nacjonalistów) nie jest (przy-
najmniej otwarcie) antypolski – i taki nie będzie, dopóki potrwa zbrojny kon-
flikt w Donbasie. 

Śledząc uważnie przestrzeń ukrnetu oraz ukraińską scenę polityczną, do-
chodzę do wniosku, że na Ukrainie przed wydarzeniami Majdanu było taka 
sama ilość nacjonalistów, jak w chwili obecnej. Z jedną różnicą – nacjonalizm 
stał się dzisiaj urzędowy, o czym najdobitniej świadczy ustawa o gloryfikacji 

                                                 
15

 Ibidem. 
16

 Ibidem. 
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Ukraińskiej Powstańczej Armii bardzo źle przyjęta w Polsce. Urzędowe pro-
mowanie na Ukrainie tradycji ukraińskiego nacjonalizmu i odwoływanie się do 
tradycji OUN – UPA bardzo negatywnie wpłynie na jakość stosunków polsko-
ukraińskich.  

Warto zauważyć, że na Ukrainie nie istnieje żadne zwarte nacjonalistyczne 
środowisko polityczne, które można by określić mianem neo-banderowskiego. 
Ruch ten jest bardzo podzielony, zróżnicowany pod względem ideowym. Or-
ganizacje, nazywane dzisiaj w Polsce „banderowskimi”, powołują się bardzo 
chętnie na spuściznę intelektualną socjalisty Semena Pelury, galicyjskiego kon-
serwatysty Jewhena Konowalca, proniemieckiego Lwa Rebeta, nacjonalistycz-
nego rewolucjonisty Stepana Bandery oraz dorobek intelektualny głównego 
ideologia nacjonalizmu ukraińskiego Dmytry Doncowa.  

Z perspektywy polskiego bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa 
Polaków zamieszkujących Ukrainę, odwoływanie się przez poszczególne ukra-
ińskie ugrupowania polityczne do myśli Dmytry Doncowa i Stepana Bandery 
może stanowić w przyszłości poważne zagrożenie.  

Jednak największym niebezpieczeństwem, nie tylko z polskiej perspekty-
wy, ale także z punktu widzenia stabilizacji Ukrainy, są skrajne nacjonalistycz-
ne środowiska nieformalne, nawiązujące otwarcie do symboliki i filozofii 
przedwojennego niemieckiego hitleryzmu oraz słowiańskiego neopogaństwa. 
To właśnie te środowiska, usiłujące przenikać do sformalizowanych struktur 
partyjnych i batalionów ochotniczych (np. batalionu Ajdar) są potencjalnie 
najbardziej niebezpiecznie dla Polaków oraz pozostałych mniejszości narodo-
wych zamieszkujących Ukrainę.  

Ukraiński nacjonalizm, marsze ku czci Stepana Bandery, organizowane 
przez środowiska skrajne, są tolerowane przez władze w Kijowie i zachodnich 
sojuszników Ukrainy tylko dlatego, że ich ostrze ideologiczne jest w chwili 
obecnej skierowane przeciwko Rosji. Nacjonaliści, którzy na tle ukraińskiego 
marazmu wyróżniają się patriotyzmem i witalnością, są potrzebni w rozgrywce 
Zachodu z Rosją, ale gdy ten zrezygnuje z jej osłabiania, nacjonalizm ukraiński 
okaże się zbędny i prawdopodobnie stanie się pretekstem do szkalowania ukra-
ińskiego państwa na arenie międzynarodowej.  

W wypadku zakończenia wojny w Donbasie, ukraiński nacjonalizm może 
stać się niebezpieczny dla rządzącej w tym kraju oligarchii. Dzisiaj służy mobi-
lizacji nastojów antyrosyjskich i pro-wojennych, ale w sytuacji stabilizacji sy-
tuacji militarnej w Donbasie stanie się dla oligarchów, rzeczywiście sprawują-
cych władzę na Ukrainie, poważnym zagrożeniem.  

Należy brać także pod uwagę wariant najgorszy – zła sytuacja ekonomicz-
na, pogarszająca się jakość życia i pogłębiająca się destabilizacja wewnętrzna 
państwa spowodują, że organizacje skrajne, dysponujące znaczną ilością uzbro-
jenia i mające bardzo dobre wyszkolenie bojowe zdobyte na froncie w Donba-
sie, wymkną się spod – i tak dzisiaj znikomej – kontroli państwa.   
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Materiały audio – video: 
 

 Объединение "Правый сектор" - кто они?, 
<https://www.youtube.com/watch?v=2UmxU6y2KsI> (14.11.2015). 

 Na čí straně stojí mocní a kdo střílí v ulicích Kyjeva? - Valentyna 
Lyulya na ČT24 <https://www.youtube.com/watch?v=XlboL-zk8gQ> 
(14.11.2015). 

 Година з Дмитром Ярошем, 
<https://www.youtube.com/watch?v=yv3L8WnXv2c> (14.11.2015). 

 Дмитрий Ярош: Правый сектор стоит за внеблоковый статус 
Украины <https://www.youtube.com/watch?v=ED0D-
gsDlbI>(14.11.2015). 

 Олена Білозерська - про історію ДУК "Правого сектора" і 
проблеми з його легалізацією, 
<https://www.youtube.com/watch?v=RbGmMe3jPRg> (14.11.2015). 

 Дмитрий Ярош. "В гостях у Дмитрия Гордона", 
<https://www.youtube.com/watch?v=7xjWYpyJcaY> (14.11.2015).  
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 www.svoboda.org.ua  
 www.unaunso.org/index.php 
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 REGIONAL ASPECTS OF GEOSTRATEGIC MODALITY IN 21ST 
CENTURY: RUSSIA’S MILITARY STRATEGY REVIEW 

 
Summary: 
Russia’s incumbent government is seeking to prepare the country for perma-
nent warfare conditions and aim at making its Armed Forces at constant readi-
ness level against any foes (for instance, NATO, ISIS, etc.). Transformation of 
Russian military institutions and structures into level of permanent combat 
readiness level – creation of National Defence Centre, setting up Special Des-
tination Forces, adoption of new Military Doctrine (December 2014), prepara-
tion military planning documents for peaceful time, etc. Russia recently created 
an Operational-Strategic Command HQs as independent Army Group HQs and 
its usage as independent Army HQ entities in autonomous regime that make 
possible to use nuclear strike attack even in convenient warfare operations. 
 
Key Words:  
Arab Spring, Military Doctrine, Military Strategy, NATO, CSTO.   
 
 

Introduction 
 

Russia is considering to re-shape its defence and security strategies. It 
picked up a challenge from the West and it endeavours to win the geopolitical 
competition. President Vladimir Putin, who personally assumed chairman per-
son obligations on State Military Procurement Commission ordered the gov-
ernment to prepare change in provisions of the Military Doctrine in December 
of 20141. The Military Doctrine of Russia have been changed three times – in 
1993, 2000, and in 2010. By Putin’s command the doctrine, last revised in 
2010, should be updated to classify the United States and other NATO coun-
tries as the "main enemy" of Russia2. Moreover, Russia, the first time since the 
dissolution of the Soviet Union, categorizes its nuclear arsenal as a defensive 

                                                 
1
 Военная доктрина Россиской Федерации – „Россиская Газета” федеральный выпуск 

No. 6570, 30 декабря 2014. 
2
 Военная доктрина Россиской Федерации – 5 февраля 2010 года - 

<http://kremlin.ru/supplement/461> (01.11.2015). 

„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 
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measure to be used in the event of an imminent attack that threatens the coun-
try's existence. If geostrategic situation over the Russia’s vital national interest 
areas is endangered, the Kremlin reserves the right to modify the conditions 
under which Russia could carry out a pre-emptive strike with the Russian Stra-
tegic Rocket Forces. The Military Doctrine is to be revamped in connection to 
the military threats emanated from and determined by the concrete geopolitical 
scenarios and developments, notably as follows: 

- the Arab Spring – “Colour Revolutions” in the Maghreb and in the 
Middle East causing political strife and violation in these regions up to 
global level – “the Islamic Caliphate” threat to the international com-
munity is an evident case, including recent direct threat to Russian Fed-
eration; 

- the Syrian Civil War – the conflict starting in Syria in 2010 drastically 
shifts all realms of contemporary geopolitics. Russia is in process to 
lose its military strategic assets in the region, at least to forget about 
two military bases in Tartus (Syria) and in Tripoli (Libya) and the 
spread of radical Islam (Salafi) movements from the region to all direc-
tions could really harm Russia’s interests in Caucasus and Central Asia; 

- the Conflict in Ukraine – certainly what is going in Ukraine leads to 
restoration of New Cold War confrontation. The conflict in Ukraine 
stirred up geostrategic struggle between NATO and pro-Russian Col-
lective Security Treaty Organization (CSTO) – recently the Shanghai 
Cooperation Organization (SCO) joined into this competition to beef up 
the Russia’s capabilities; 

- consequences of Russia-Georgia War – the post-conflict situation is in 
pending, as evidenced by increasing military potency of the ‘South” 
tactical-military command and sending reinforcements to the North and 
South Caucasus as well as Caspian and Black Sea Basins. The Russian 
incumbent authority considers the regions as crucial/key geopolitical 
spots to deter, for example, NATO from further expansion, Global Ji-
had, Migration, etc. 

- Domination in Arctic Zone – In the last decade, however, thanks to a 
combination of accelerating climate change and a rapid increase in en-
ergy prices, it has become a key zone of strategic competition among a 
range of regional actors and outside powers. Russia has become heavily 
involved in these fledgling efforts to develop the Arctic. Russian lead-
ers now primarily see the Arctic as a potential source of economic 
growth for the country, both as a strategic resource base for the future 
and a potential maritime trade route. Russian policy is thus pursued on 
two divergent tracks. The first track seeks international cooperation to 
ensure the development of the region’s resources. This includes efforts 
to settle maritime border disputes and other conflicts of interest in the 
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region. The second track uses bellicose rhetoric to highlight Russia’s 
sovereignty over the largest portion of the Arctic3. 

 
Russia’s New Military Strategy and Capability for 2015-2020 

 
Since December 1st, 2014 a new strategic operational centre for managing 

the Armed Forces – National Centre for Operations it has been starting to oper-
ate in Moscow. The Centre was built in 333 days and is ready to work for 24 
hours regime. The President of the Russian Federation Vladimir Putin paid 
official visit in the above mentioned centre. He was chairing the session of the 
National Security Council which was held in the new building. Whilst meeting 
with high-level military officials at the Centre HQ he has outlined and present-
ed new defence priorities for 2015-2020 period of time as well as he revealed 
novelties endorsed into the Military Doctrine of Russia in conjunction with the 
Russia’s ongoing new Cold War with the USA and its European allies. In his 
speech he mentioned and identified two main threats from military perspective: 
deployment of NATO military infrastructure and installations close to the Rus-
sian borders and its enlargement to the East as well as the development of the 
Anti-Ballistic Defence capabilities under the aegis of the USA national pro-
gram4. The Crimean Special Operation was declared as the most “successful 
story” and considered as pre-emptive measure to cast the above-mentioned 
threats. In accordance to statements by the Head of the Centre – Lt. General 
Mikhail Mizintsev – in 2014 the Russian Armed Forces have obtained 4000 
new types of armament and 4 submarines that have reinforced steadily national 
military capabilities. According to Defence Minister Army General Sergey 
Shoigu, the national arsenal of the Armed Forces has been increased by 7% 
with new weaponry systems. Shoigu vows that Ministry of Defence will fully 
begin to utilize the home-made technologies for defence industry. The Russian 
political leadership set forth concrete geostrategic missions to the Armed Forc-
es Command assigning to prepare for engagement into two low and medium 
intensity conflicts simultaneously and reiterated to return to pre-emptive nucle-
ar strike principle operated by the Soviet military leadership in the Cold War 
period5. 

It is important to stress that in December of 2014 new nuclear submarine 
named “Vladimir Monomakh” (“Borei” class), armed with 16 ballistic “sea-to-
land” cruise missiles “BULAVA-M”, joined the Naval Forces putting to sea 

                                                 
3
  Russia’s New Military Doctrine – On Ukriane’s Tail, “The Georgian Times” #13, 17.09. 

2014.  
4
 Presidential Address to the Federal Assembly, 4.12.2014, 

<http://en.kremlin.ru/events/president/news/47173> (01.11.2015).   
5
 A testimony by Heather Conley, Senior Vice President for Europe, Eurasia and the Artic 

Director, Europe Program CSIS “Russian Strategy and Military Operations” before Sen-
ate Armed Services Committee, USA Congress, 8.10.2015. 
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from Severodvinsk sea-port. The submarine successfully launched the experi-
mental version of the “BULAVA-M” missile from Barents Sea to Kamchatka 
peninsula. The naval shipyard in Severodvinsk in 2015 will be starting to build 
another nuclear submarine named “Knyaz Suvorov” (“Borei” class) with the 
same ballistic cruise missiles on board. The new arms race running since 2010 
had already brought its benefits as the arms sale of the national weapon systems 
increased up to 20% and reached level of $402 billion from which about 30% 
was aimed for national defence purposes. The defence expenditures have in-
creased by 30% and in 2015 the national defence budget is estimated at $90 
billion not taking into account several federal level special programs for Re-
search and Development and Armament Technologies. Military spending in 
Russia increased by 8.1 percent in real terms in 2014 to $84.5 billion. Moderni-
zation of the Russian armed forces has been a major priority since 2011, with 
the aim of rearming 70 percent of the armed forces with new equipment by 
2020. This effort intensified in 2014 with increased deliveries of new equip-
ment. A substantial increase in military spending – around 15 percent in real 
terms – to $76 billion is budgeted in 2015. Almost all of the increase is ear-
marked for procurement, which is set to increase by over 60 percent in 2015 
and to remain at this higher level in 2016 and 20176. That is why the President 
Putin’s speech delivered at the Centre HQ was very important and considerable 
for modernization and updating the principles of the national military strategy. 
Having considered the features, it became interesting to declare new priorities 
of the Russia’s military strategy that implies the following: 

- By 2021 completely transfer on modern armament all nuclear land-base 
forces and modernize strategic nuclear airlift capabilities with introduc-
tion fifth generation Air Force jets A-50 and tactical-operation jets SU-
37 and MiG-35; 

- Completion of creation of new strategic command HQ – Air-Space 
Forces ready to operate at global levels against any foes; 

- Increase and reinforce Russia’s military presence at strategic geopoliti-
cal areas, notably in Arctic zone (in that regard, the Ministry of Defence 
plans to deploy in the area operational Air Defence system “PANTSIR-
C”) and in the Caspian-Caucasus region with Black Sea maritime area. 
Namely for that purposes, it is envisaged to set up new regional Army 
Command HQ – 48th Army HQ in Derbent and creation of special Na-
val grouping in the Caspian Sea area. Moreover, for purposes of the op-
erational-strategic regional Command “South” 30 entities of combat 
helicopters Mi-28M “Night Hunter” have been modernized and updat-
ed; 
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 S. Per lo-Freeman, Expensive Defense, “Security Times”, Berlin, June, 2015, p. 21  

<https://www.securityconference.de/fileadmin/MSC_/2015/CGM_Wien/Security_Times_J
une_2015.pdf> (01.11.2015). 
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- Development and modernize all capabilities of the national nuclear 
“Triads” (Air-Land-Sea); 

- Russia will continue practice to launch and run in massive scope drills 
and trains and “sudden inspection” modalities to reinforce Armed Forc-
es readiness level; 

- In modern version of Military Doctrine draft emerged new definition 
“territorial defence” in sake for total mobilization purposes. The mis-
sions are dispatched to Governors and local regional authorities. It 
means that Russia is seeking to militarize its society and nation but for 
what purpose – it is a puzzle7. 

All these factors are indicating that Russia will be reinforcing its pressure 
toward Georgia and by doing so, aggressive military measures are to be fore-
seen in nearest future.  

 
Russia Reinforces Anti-NATO Military Rhetoric and Activity 

 
On September 26, 2013 President of Belarus Alexander Lukashenko and 

President of Russia Vladimir Putin were observing the final phase of the army 
exercise West 2013 at the firing range Gozhsky, Belarus8. The Russian Presi-
dent Vladimir Putin has said that his country is going, in the near future, to 
launch a joint anti-air defence system with Armenia and Kazakhstan. Putin is 
said to believe that cooperation in such a format essentially increases the de-
fence potentials of Russia and its allies, contributing to the strengthening of 
peace and stability in the Eurasian region. “We will expand the mutual coopera-
tion with our partners and allies, focusing first of all on the member states of 
the Collective Security Treaty Organization, the Shanghai Cooperation Organi-
zation and the Commonwealth of Independent States,” he was quoted as say-
ing9. In addition to that, the Russian president stressed that the Russian-Belarus 
international strategic exercises "West-2013" were held successfully in 2013 
and it was turn to create regional army groupings with participation of Arme-
nia, Belarus, Kazakhstan and Tajikistan. Moscow and Minsk signed an agree-
ment on the joint protection of the Russia-Belarus Union State’s airspace and 
the creation of an integrated regional air defence network in February 
2009. Moreover, Russia and Kazakhstan signed an agreement on the creation of 
a joint regional air defence system in January 2013, and the agreement was 
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 V. Maisa ia , Russia’s New Military Strategy and Capability for 2015-2020, “The Geor-

gian Times”#1, 01.19.2015. 
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 Lukashenka, Putin observing final phase of West army exercise, 
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ratified by the State Duma for ratification and signed up by the President of 
Russian Federation Vladimir Putin10. The agreement has created a basis for 
ensuring the airspace security of the two countries' border. Due to the agree-
ment implementation, the two sides has started also to exchange secret infor-
mation on air defence issues. The agreement included the supply of ten S-300 
anti-aircraft missile systems from Russia to Kazakhstan pro bono in a move 
that strengthens common air defence between the two countries. Signing a simi-
lar agreement with Armenia was also planned, but, the system can only have 
the status of a unified system due to the lack of a common border between Ar-
menia and Russia. Russia also intends to establish similar systems with Ka-
zakhstan. The common Air Defence network reportedly comprises five Air 
Force units, ten air defence units, five technical service and support units, and 
one electronic warfare unit. It is part of the integrated air defence network of 
the Commonwealth of Independent States. Russia announced plans to set up 
regional air defence networks with members of the Collective Security Treaty 
Organization, a regional security bloc that also includes Armenia, Belarus, Ka-
zakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan. 

Russia is also seeking to hold on its strategic military partnership with its 
allied nation Belarus. Russian Defence Minister Sergei Shoigu said in April of 
2015 that a number of Su-27SM3 fighter jets will be put on alert duty at the 
Lida airbase in Belarus. Russia will also deliver four battalions of S-300 sur-
face-to-air missiles to Belarus next year in addition to Tor-M2 air defence bat-
teries earlier deployed in the country.  

Based on above-mentioned materials, actually the Russian side is going to 
set up a new modern collective defence system at regional and global levels. 
Presumably it fences on Eurasian geopolitical identity and promotes new pat-
tern – the Eurasian Community. The components of the system are to include 
three key geopolitical institutions: 

- the Collective Security Treaty Organization – military alliance of the 
Eurasian nations and create so-called “Forward Defence” strategy. By 
doing so, Russia announced plans to set up regional air defence net-
works with members of the Collective Security Treaty Organization, a 
regional security bloc that also includes Armenia, Belarus, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan and Tajikistan. The agreement on the creation of such uni-
fied defence system was sealed back in 1995 and brings together Arme-
nia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Turkmeni-
stan, Uzbekistan and Ukraine; 

- the Shanghai Cooperation Organization – collective security organiza-
tion including the Eurasian nations+China. The collective security ar-

                                                 
10

 Russia and Kazakhstan establish Unified Missile Defense System, 
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rangement is based on thwarting common threat – terrorism harassing 
all member-states and cyber-terrorism; 

- the Commonwealth of Independent States (CIS)- the old version of the 
Eurasian integration version endorsed by the Russian Federation for 
post-Soviet nations for transition period, premature of the Eurasian 
common space. Georgia left the CIS due to the Russia-Georgia 2008 
war-game but is/was pressed by the Kremlin to return to the area. 

By and large, the common Air Defence System under the aegis of the Eur-
asian geopolitical entity aims to deter a possible threat perceived by the Russian 
Federation from the Euro-Atlantic community with its analogical Air-Defence 
Collective Shield. A Missile defence Feasibility Study was launched after 
the 2002 Prague Summit. In April 2007, NATO's European allies called for a 
NATO missile defence system, which would complement the Ameri-
can national missile defence system, to protect Europe from missile attacks and 
NATO's decision-making North Atlantic Council held consultations on missile 
defence in the first meeting rasing this problem at such a senior level. Dur-
ing 2012 Chicago Summit NATO leaders declared that the NATO missile de-
fence system has reached interim capability11. Interim capability means that a 
basic command and control capability has been tested and installed at NATO’s 
Headquarters Allied Air Command in Ramstein, Germany, while NATO Allies 
provide sensors and interceptors to connect to the system12. It also means that 
the U.S. ships with anti-missile interceptors in the Mediterranean Sea and a 
Turkey-based radar system have been put under NATO command in the Ger-
man base. In addition to that, the U.S. National Missile Defence intended to 
shield an entire country against incoming missiles, such as intercontinental bal-
listic missiles (ICBMs) or other ballistic missiles. On September 17th, 2009, 
U.S. President Barack Obama announced that the planned deployment of the 
long-range missile defence interceptors and equipment in Poland and the Czech 
Republic was not to go forward, and that a defence against short- and medium-
range missiles using AEGIS warships would be deployed instead of the long-
range distance missiles13.  

In the two cases mentioned above – Eurasian and Euro-Atlantic approach-
es have seen realm of new wave of confrontation that has already started. 
Namely, this cleavage was real context and not the formal pretext for suspen-
sion of the Associate Membership acceptation to the EU from Ukraine and Ar-
menia. The military confrontation between CSTO and NATO in deployment of 
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their own anti-missile defence systems is a real story for further clash of the EU 
and possible Post-Soviet nation members, which has transformed into battle 
between Russia and EU. 

 
Corporate Warriors in Russia: New Kremlin Strategy??? 

 
In order to promote further its national geostrategic interests, the Russian 

authorities are seeking to introduce new mechanisms for increasing military 
interventionism strategy abroad. According to some sources, the Russian Par-
liament members and Defence Ministry representatives are working hard on 
elaborating a draft law on “Private Military Companies” whose main purpose is 
to promote the idea of legal mercenaries usage abroad in sake for the Russian 
national interests14. The relevant concept classified as “Top Secret” has been 
already worked out by the Defence Ministry and as partial novelty it was ex-
pressed in 2012 renewed “Military Doctrine” document. Using the concept, 
military organizations break down into three broad types of units linked to their 
location in the battle space: those that operate within the general theatre, those 
in the theatre of war, and those in the actual area of operations, that is, the tacti-
cal battlefield. The concept is a copy of the similar strategic document adopted 
by the U.S. Defence Department in 1999.  

Hence, the Russians are seeking to keep pace with the Americans in that 
area of activities with annual market turnover of $100 billion and where the 
Americans and British national private companies are champions. The draft is 
to be debated and adopted by the lower chamber of the Russian Parliament – 
State Council in autumn session and in rapid manner is to be taken into force 
due to the Syrian crisis as well as situation in Ukraine. The law draft is an addi-
tional package to already adopted by the same Parliament in 2006 law on “Pa-
ra-military formations for the Russian Mergers” upon to which the national 
mergers, including “Rosneft”, “Gazprom”, “RAO EES”, “LuKoil”, “RENO-
VA” (frequently the company is operated by the Foreign Intelligence Service as 
its roof to perform special type secret operations) and “Transneft” are allowed 
to run their own para-military formations to protect their foreign assets and 
communications as well as provide security to their infrastructure in liable op-
erational zones, by the way, including Georgia where are operating some com-
panies of the Russian origin (at least, “LuKoil” and “RAO EES”).  

On top of that, the mergers are given permission to establish private special 
services with proper technical operations capabilities and human resources to 
arrange business contracts with active cadres of the Russian special services, 
for example, FSB, GRU, Foreign Intelligence Service, Ministry of Internal Af-
fairs, etc. The law prescribes to arrange special contracts with ex-special ser-
vicemen working as consultants and advisors. The law on private military com-
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panies is to be additional legal provision to expand Russia’s geopolitical code 
at global level and promote further national interests whatsoever. The practice 
has already picked up by the China where the proper special decree was issued 
in 2010 on creation of the private military units separated from the governmen-
tal military formations in order to provide full-fledged security for the person-
nel of China’s private corporations and national mergers owned by the govern-
ment.  

Due to the fact that the decree was implemented in 2010, in Sudan where 
the Chinese oil and gas state company owns and runs several energy fields 
there are 40000 Chinese private soldiers who are dressed in military uniforms 
but without any national signs. Formally, China has no military units stationing 
in Sudan, but in reality there are quite a lot military servicemen in the country 
providing full military protection of the business assets.  

Regarding the Russian version of the draft it regulates the following mis-
sions and purposes that are pursuing concrete national interests of the Russian 
authority at time being: 

- to provide physical protection and hard security to industrial infrastruc-
ture and communication network operated by the Russian mergers 
abroad; 

- to provide training capabilities and recruitment provisions of the private 
ex-military servicemen who are hiring to pursuit relevant missions, in-
cluding combat operations; 

- to carry out psychological-information warfare strategy and tactics in 
range of the mission of the companies; 

- to provide consulting services in a way of information-analytical activi-
ty framework in relevant operated zones at abroad; 

- to perform any type of combat missions – protection of convoy, provide 
security of arm stockpiles, reconnaissance and surveillance, etc. 

- to provide legal and political analysis and provide cyber-warfare tactics 
for the Russian merger-operator companies at abroad15. 

As evidenced by the above-mentioned missions, The Russian authority 
precludes demonstrating its own direct military might and instead of that with 
adoption of the law Moscow will be trying to pursue its concrete geopolitical 
goals under covert operations, like it occurs at time being in Lugansk and Do-
netsk separatist regions of the South-East Ukraine. The Georgian government 
should take into account the fact very seriously and start to consider how the 
nation could secure itself from such contingencies.     
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Conclusion 

 
At large, the Russian Federation tries to identify new Geostrategic Areas – 

as for the Caucasus Geostrategic Area (North Caucasus Military District and 
South Caucasus Russian Military Army Group HG, plus operated in autono-
mous regime 4th and 7th Bases) to create so-called “Strategic-Operational Tri-
angle” Line Modality. In order to draw up a common strife line between 4th and 
7th Military bases in the South Caucasus – in conjunction to 102nd Military Base 
“linkage” with creation of independently acted Army-Operational HQ to oper-
ate very independently and its usage against concrete military foes (for exam-
ple, against 9th Army Corp HQ of 2nd Field Army of Turkish Armed Forces, or 
against NATO South-Eastern Army Command, USA European Strategic 
Command, etc.), Russia will set up proper strategic defence space to promote 
“forward defence” strategy to cope with threats and challenges, how the Krem-
lin authority perceives them, from the NATO and the USA analogous strategy 
implementation.   
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(Constructivism of Ukrainian-Russian media war) 

 
Streszczenie: 
Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci klasyczne „clausewitzowskie” rozumie-
nie wojny stopniowo i niepostrzeżenie zmieniło swój charakter. Wojna prze-
chodzi pewnego rodzaju ewolucję, stając się coraz bardziej złożonym proce-
sem. Przejawia się ona w różnorodności czynników wpływających na przebieg 
działań wojennych. Jednym z takich czynników jest niewątpliwie udział mediów 
w konfrontacji z wrogiem. Stają się one skutecznym narzędziem realizacji celów 
politycznych oraz wojskowych. Mimo tego, że media są narzędziem, stanowią 
one również bezpośrednią płaszczyznę walki pomiędzy zwaśnionymi stronami. 
Owa podwójna rola mediów jest bardzo istotna z punktu widzenia osiągnięcia 
zamierzonych celów podczas wojny. Radio, prasa, telewizja, a współcześnie 
coraz bardziej także i Internet spełniają wiele funkcji. Obok najważniejszej z 
nich, czyli informacyjnej, istotną rolę odgrywa także funkcja kreacyjna. Kreo-
wanie postaw i poglądów społeczeństwa dla przywódców państw, które są za-
angażowane w wojnie, stanowi istotny element strategiczny. Konflikt na wscho-
dzie Ukrainy nie jest wyjątkiem, a konstruktywizm medialny jest na szeroką 
skalę wykorzystywany przez przywódców zarówno Ukrainy, jak i zwaśnionej z 
nią Rosji. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, przewodnim postulatem me-
dialnym powinien być obiektywizm informacyjny. Mimo owej zasady, każdy bez 
wyjątku środek masowego przekazu funkcjonuje w ramach określonego systemu 
polityczno-ekonomicznego, czego konsekwencją jest obecności treści propa-
gandowych i manipulacyjnych w przekazywanych informacjach. Wojna jednak 
jest czasem, kiedy interes państwa jest najważniejszy. W związku z tym kon-
struktywizm medialny powinien być skierowany na realizację istotnych celów 
państwowych.    
 
Summary: 
Through the last decades, the classic „clausewitz’s” understanding of the war 
gradually and unnoticeably changed its character. The war undergoes some 
sort of evolution becoming an increasingly complex process. It manifests itself 
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in the variety of factors influencing the course of hostilities. One such factor is 
undoubtedly the participation of the media in confrontation with the enemy. 
They become an effective tool to achieve political and military goals. Despite 
the fact that the media are a tool, they are also a direct fighting field  for the 
warring parties. This dual role of the media is very important from the point of 
view of achieving the objectives pursued during the war. Radio, newspapers, 
television, and recently also the Internet fulfill many functions. Beside the most 
important of them – an informative function – the creative function seems to 
play a crucial role. Shaping attitudes and public opinion for leaders whose 
countries are involved in the war constitutes an important strategic element. 
The conflict in eastern Ukraine is no exception, thus the media constructivism 
is widely utilized by both Ukrainian and Russian leaders. According to general-
ly accepted principles, the essential media task should be providing objective 
information. However, each and every mass medium is functioning within a 
specific political and economic system and consequently the presence of the 
content of propaganda and manipulation in the transferred information is visi-
ble. But the war is a time when the interest of the state is most important. 
Therefore, media constructivism should be directed to the implementation of 
important state purposes. 
 
Słowa kluczowe:  
media, Ukraina, wojna informacyjna, konflikt na Ukrainie, konstruktywizm 
medialny, propaganda, techniki manipulacyjne 
 
Keywords:  
mass media, Ukraine, informational war, conflict in Ukraine, media construc-
tivism, propaganda, manipulation techniques   
 
 

Wstęp 
 

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci klasyczne „clausewitzowskie” ro-
zumienie wojny stopniowo i niepostrzeżenie zmieniło swój charakter. Wojna 
przechodzi pewnego rodzaju ewolucję, stając się coraz bardziej złożonym pro-
cesem, w którym udział biorą nie tylko państwa, jak to miało miejsce dotych-
czas, lecz także różnego rodzaju struktury parapaństwowe oraz prywatni gra-
cze. Ponadto owa złożoność przejawia się w różnorodności czynników wpły-
wających na przebieg działań wojennych. Coraz częściej słyszymy, iż wojna 
przybiera formę konfliktu hybrydowego, który swoim zasięgiem obejmuje nie 
tylko sferę społeczną oraz militarną, lecz także gospodarczą oraz kulturowo-
ideową. Dzisiaj takie pojęcia jak „wojna surowcowa”, czy też „wojna gospo-
darcza” (związana rzecz jasna z ograniczeniem stosunków ekonomicznych 
pomiędzy podmiotami spowodowana nałożeniem różnego rodzaju sankcji) nie 
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stanowią nic nowego w relacjach między podmiotami1 na arenie międzynaro-
dowej. Wyjątkiem w owym kontekście nie jest również sfera informacyjno-
medialna. Co więcej, stanowi ona specyficzną, strategicznie bardzo istotną, z 
punktu widzenia każdej ze stron, płaszczyznę walki, bowiem obejmuje swoim 
zasięgiem w sposób bezpośredni również inne podmioty, które nie są zaanga-
żowane w konflikt. Oznacza to, iż konflikt umiejscowiony na określonym tery-
torium za pośrednictwem mediów wychodzi poza swoje granice i dociera do 
wielu ludzi rozproszonych po całym świecie.  

Konflikt militarny na wschodzie Ukrainy, który współcześnie jest obiek-
tem zainteresowania szerokiej rzeszy społeczeństwa od samego początku jest 
również wciągnięty w sferę konfrontacji medialno-informacyjnej. Media sta-
nowią pewnego rodzaju sferę pośrednią pomiędzy nadawcą, którym w owym 
kontekście są strony konfliktu a odbiorcą – czyli resztą społeczeństwa. Mimo 
swojej najważniejszej roli, czyli informacyjnej, środki masowego przekazu 
podczas wojny pełnią wiele innych istotnych funkcji. Kontrolują one bowiem 
przebieg konfliktu, wyświetlając wszystkie nadużycia i poddając je osądom 
różnego rodzaju instytucji, a także kreują postawy i poglądy społeczeństwa w 
stosunku do poczynań na polu walki każdej ze stron.   

W niniejszej pracy warto przyjrzeć się temu, jaką rolę pełnią media, a 
szczególnie przekaz medialny w procesie kształtowania opinii publicznej wśród 
mieszkańców wschodniej i południowej Ukrainy. Uzasadnieniem wyboru owej 
grupy społecznej jest fakt, iż zdecydowana większość wśród tych ludzi czerpie 
informacje o wydarzeniach związanych z wojną za pośrednictwem środków 
masowego przekazu. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w końcu lutego 
2015 roku przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii na zamówienie 
portalu internetowego „Telekritika.ua” wśród mieszkańców wschodnich regio-
nów Ukrainy aż 83% respondentów wskazało, iż w celu zdobycia wiadomości z 
rejonu konfliktu korzysta z telewizji, Internetu – 41% (dodać do tego można 
również informację, iż 17% mieszkańców wschodnich obwodów państwa ukra-
ińskiego czerpie wiadomości z sieci społecznościowych), prasy – 22% oraz 
radia – 16%2.   

Zainteresowanie wschodnią Ukrainą jest związane także z tym, iż właśnie 
te, a nie inne ukraińskie terytoria stały się miejscem, gdzie zrodziła się idea 
separatyzmu. Co więcej, można zaryzykować twierdzenia, iż wschód Ukrainy 
jest regionem zamieszkiwanym przez ludzi, których świadomość narodowa i 

                                                 
1
 W tej sytuacji zostaje użyte określenie „podmiot”, gdyż dotyczy ono nie tylko państw jako 

uczestników stosunków międzynarodowych, lecz także organizacji międzynarodowych i 
transkontynentalnych korporacji. 
2
 Media Sapiens, „Протидія російській пропаганді в регіоні конфлікту”, Яким є рівень 

підтримки меседжів російської пропаганди у зоні конфлікту: соціологічне 
опитування,  
<http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/yakim_e_riven_pidtrimki_mesedzhi
v_rosiyskoi_propagandi_u_zoni_konfliktu_sotsiologichne_opituvannya/>, (15.10.2015). 
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przywiązanie do państwa ukraińskiego jest zdecydowanie słabsze, niż miesz-
kańców Ukrainy zachodniej. Nie miejsce w owej pracy na rozważania dotyczą-
ce istnienia dwu, albo i więcej Ukrain, tak jak czynił to wybitny ukraiński nau-
kowiec Mykoła Riabczuk. Nie jest to również miejsce na refleksję związaną z 
różnicami kulturowymi pomiędzy Ukraińcami, czyli różnicami językowymi, 
religijnymi oraz obrzędowymi, gdyż nie istnieje konkretna granica oddzielająca 
wschód i zachód Ukrainy. W ramach egzemplifikacji owego twierdzenia, od-
wołując się do kryterium językowego, warto zaznaczyć, iż w obwodzie połtaw-
skim znajdującym się na rosyjskojęzycznym wschodzie ludzi posługujących się 
na co dzień językiem ukraińskim jest trzy razy więcej, niż w prawobrzeżnym 
ukraińskojęzycznym obwodzie mikołajewskim3. Niemniej jednak mieszkańcy 
wschodnich regionów państwa ukraińskiego poprzez swoje odrębne poglądy i 
świadomość w stosunku do Ukrainy, pozwolili na rozpętanie wojny separaty-
stycznej na swoim terytorium.  

W związku z powyższym powstaje szereg pytań dotyczących tego, jak 
media wpływają na opinie i postawy mieszkańców wschodniej Ukrainy oraz 
jakie znaczenie ma ten wpływ na przebieg konfliktu militarnego zarówno dla 
strony ukraińskiej, jak i rosyjskiej? 
 

Konstruktywizm procesu medialnego podczas działań wojennych 
 

Polityka, gospodarka, kultura bezapelacyjnie niosą istotny wkład w proce-
sy socjalizacyjne mieszkańców wschodniej Ukrainy. Istnieje jednak czynnik, 
który poprzez swoje oddziaływanie sprawia, iż ludzie zaczynają myśleć w 
określony sposób. Owym czynnikiem są niewątpliwie media, do których należy 
zaliczyć przede wszystkim telewizję, radio, prasę oraz Internet. Istotnym jest 
również, aby do tak rozumianych mediów dodać bezpośrednie kontakty mię-
dzyludzkie. W owym kontekście warto zatem utożsamić relacje nadawca-
odbiorca dla różnych uczestników procesu komunikowania, podstawiając w ich 
miejsca różnych aktorów – telewizję, prasę, Internet, radio czy też poszczegól-
nych ludzi. Wojna natomiast powoduje, iż media przybierają postać broni, 
przestrzeń medialna – pola walki, gdzie odbywa się „bitwa na słowa” pomiędzy 
zwaśnionymi stronami. Proces ten określa się mianem „wojny informacyjnej”. 
Po raz pierwszy nazwy tej użyto na początku lat 90. przez Amerykańskie Mini-
sterstwo Obrony Narodowej. Wówczas postanowiono, iż jest to określony spo-
sób wykorzystywania i kierowania informacjami w celu uzyskania konkuren-
cyjnej przewagi nad wrogiem podczas konfliktu. Rzecz jasna, zjawisko wojny 
informacyjnej można było zaobserwować dużo wcześniej, bowiem już podczas 
I wojny światowej popularnością cieszyła się metoda „pocztówek”. Zrzucano 
wówczas na terytorium wroga z wojskowych samolotów niezliczoną liczbę 
broszur z propagandowymi informacjami. We współczesnym świecie rolę 

                                                 
3
 Ukraiński spis powszechny 2001, 

<http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/language/>, (12.09.2015). 
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owych „pocztówek” realizują media. Media, które w czasie wojny stają się 
skutecznym narzędziem realizacji celów politycznych oraz wojskowych. Mimo 
tego, iż media są narzędziem, stanowią one również bezpośrednią płaszczyznę 
walki pomiędzy zwaśnionymi stronami. Owa podwójna rola mediów jest bar-
dzo istotna z punktu widzenia osiągniecia zamierzonych celów podczas wojny. 

We wcześniejszej części pracy wspomniano, iż media pełnią określone 
funkcje. Jedną z nich jest właśnie funkcja kreacyjna. Oznacza to, iż poprzez 
swój przekaz media kształtują postawy społeczeństwa. Jest to bez wątpienia 
istotny element strategiczny dla przywódców, państwa których są zaangażowa-
ne w wojnie. Proces ten można określić także mianem konstruktywizmu me-
dialnego bądź też komunikatywnego, gdyż kreowanie poglądów społeczeństwa 
odbywa się za pośrednictwem procesów komunikacyjnych. Jest to „mechanicz-
na” definicja przedstawiająca określone działanie mediów w stosunku do jed-
nostek/społeczeństwa. Jednakże powstaje pytanie, w jaki sposób należy rozu-
mieć samo pojęcie konstruktywizmu? 

Istnieje wiele definicji oraz stanowisk filozoficznych określających kon-
struktywizm. Dla niniejszych rozważań trafnym wydaje się być syntetyczne 
określenie konstruktywizmu prezentowanego przez Ernsta von Glasersfelda. 
Wygłosił on twierdzenie, iż wiedza o świecie jest konstruowana, a nie odkry-
wana przez człowieka oraz rzeczywistość społeczno-kulturowa jest konstruo-
wana przez ludzi4.  

Kluczowym w owych rozważaniach jest twierdzenie o „konstruowaniu” 
informacji. Media w procesie komunikowania się z odbiorcami konstruują 
przekaz. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami przewodnim postulatem me-
dialnym powinien być obiektywizm informacyjny. Mimo owej zasady, każdy 
bez wyjątku środek masowego przekazu funkcjonuje w ramach określonego 
systemu polityczno-ekonomicznego. Istotnym jest do kogo należą środki ma-
sowego przekazu, z jakich środków są one finansowane, jakie są regulacje 
prawne kontrolujące funkcjonowanie mediów, czy istnieje cenzura przekazu 
medialnego, oraz czy przekaz jest obiektywny, co również związane jest z 
obiektywnością pracy dziennikarzy? Odwołując się w owym kontekście do 
klasyfikacji systemów medialnych Bogusławy Dobek-Ostrowskiej, Ukraina 
plasuje się w modelu przejściowym. Wśród państw, które również zostały skla-
syfikowane w tym systemie, a mianowicie Czarnogóra, Albania, Kosowo oraz 
Bośnia i Hercegowina, państwo ukraińskie jest najbardziej kontrowersyjne. 
Podyktowane to było wydarzeniami Euromajdanu oraz następującej po nim 
wojny na wschodzie państwa ukraińskiego. Na początku 2014 roku ówczesny 
prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz bezpośrednio nadzorował przekaz me-
dialny w państwie poprzez kontrolę nad prywatnymi instytucjami medialnymi. 

                                                 
4
 E. von Glasersfeld , Die Unterscheidung des Beobachters: Versuch einer Auslegung, 

[w:] Zur Biologie der Kognition, red. V. Rieqas , Ch. Vetter , Frankfurt nad Menem 1990, 
s. 280-281. 
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Wtenczas informacje pochodzące z kijowskiego Majdanu oraz innych miejsc w 
całym państwie były w sposób radykalny manipulowane. Co więcej, na począt-
ku stycznia 2014 roku przez ówczesną władzę zostały uchwalone ustawy przy-
wracające odpowiedzialność karną za „oczernianie” władczych struktur oraz 
zabraniały one istnienia serwisów internetowych, które nie były zarejestrowane. 
Nakazywały również poddanie szczegółowej ewidencji wszystkich użytkowni-
ków sieci komórkowych, co pozwalało na zwiększenie kontroli nad społeczeń-
stwem. Sytuacja drastycznie się zmieniła wraz z ucieczką Wiktora Janukowy-
cza do Rosji. Wówczas środki masowego przekazu zaczęły otwarcie przedsta-
wiać sytuację na Euromajdanie oraz dostarczać informacje o ofiarach, które 
zostały poniesione w skutek walk prorządowych sił z opozycjonistami.   

W związku z prowadzeniem agresywnej propagandy medialnej przez stro-
nę rosyjską w kontekście aneksji Krymu oraz podżeganiem separatystycznych 
nastrojów na wchodzie Ukrainy, drogą postępowania sądowego na terytorium 
państwa ukraińskiego została wstrzymana transmisja 15 rosyjskich kanałów 
telewizyjnych. W ramach walki z rosyjską propagandą Służba Bezpieczeństwa 
Ukrainy we wrześniu 2014 roku przeprowadziła przeszukanie w siedzibie ro-
syjskiego wydawnictwa „Wiesti”, które było podejrzane o informacyjne wspar-
cie prorosyjskich separatystów5.  

Ważnym posunięciem ze strony władz było uchwalenie przez Radę Naj-
wyższą Ukrainy ustawy dotyczącej wolnego dostępu do informacji publicznej. 
Zgodnie z owym aktem prawnym każdy obywatel ma prawo sięgnąć po infor-
macje związane z funkcjonowaniem państwowych instytucji6. Umożliwiło to 
dziennikarzom oraz innym podmiotom sięgnięcie po informacje, które przed 
tym mogły być ukrywane, zwłaszcza te, dotyczące funkcjonowania instytucji 
administracyjnych na niższych szczeblach struktury państwowej.    

W grudniu z kolei było stworzone Ministerstwo Polityki Informacyjnej, 
któremu powierzona została walka z rosyjską propagandą medialną na teryto-
rium Ukrainy7. Na czele nowego ministerstwa stanął Jurij Stec, dziennikarz, 
polityk, bliski współpracownik Petra Poroszenki. Idea stworzenia Ministerstwa 
Polityki Informacyjnej była poddana krytyce ze strony środowisk dziennikar-
skich. Obawiano się bowiem zwiększenia cenzury oraz blokowania w ramach 
„gate-keepingu” niektórych informacji.   

Wojna jest czasem, kiedy tego typu rozwiązania można rozpatrywać w 
dwojaki sposób. Otóż z jednej strony kontrola przekazywanej informacji ze 
strony władzy jest jak najbardziej wskazana. W dużym stopniu uogólniając, 
chodzi bowiem o to, żeby nie podawać określonych informacji przeciwnej stro-

                                                 
5
 Україна, 

<https://freedomhouse.org/sites/default/files/Ukraine%20FOTP%202015_translated.pdf, s. 
2-3>, (20.10.2015). 
6
 Ibidem, s. 3, (20.10.2015).  

7
 Міністерство інформаційної політики України, http://mip.gov.ua/, Проекти 
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nie. Przykładem może być liczba ofiar poniesionych w bitwie, jak również lo-
kalizacja jednostek wojskowych w strefie konfliktu. Przeciwnik, w tej sytuacji 
Rosja oraz prorosyjscy separatyści na wschodzie Ukrainy, bez wątpienia pod-
dają ciągłej penetracji ukraińskie środki masowego przekazu. A tego typu wia-
domości są zarezerwowane jedynie dla dowództwa wojskowego oraz rządzą-
cych Ukrainy. Z drugiej zaś strony jest społeczeństwo, które chce otrzymywać 
obiektywne informacje o sytuacji w rejonie konfliktu. Odwołując się do już 
wspomnianych w niniejszej pracy badań przeprowadzonych przez Kijowski 
Międzynarodowy Instytut Socjologii, 28% respondentów uważa, iż media po-
winny w większym stopniu informować społeczeństwo o zaginionych oraz o 
ofiarach wśród cywili. Ponadto podobna liczba, bowiem 26% pragnie otrzy-
mywać więcej informacji dotyczących ilości ofiar wśród wojskowych8. Środki 
masowego przekazu, stając przed wymogiem ochrony interesu państwowego, 
nie podają obiektywnych liczb. Zależy to w dużym stopniu również od pozio-
mu profesjonalizmu dziennikarzy oraz poziomu ich moralnych wartości. 

Wskutek wydarzeń 2014 i 2015 roku Ukraina z modelu autorytarnego, 
gdzie znajdują się Białoruś oraz Federacja Rosyjska, przeszła do modelu przej-
ściowego9. Wskazuje na to między innymi fakt, iż w rankingu Freedom of the 
Press w roku 2015 państwo ukraińskie przesunęło się z 63 na 58 miejsce, tym 
samym przechodząc do państw „częściowo wolnych” pod względem wolności 
środków masowego przekazu. Brak wolności mediów na Ukrainie jest związa-
ny niewątpliwie z tym, iż znaczna ich część jest prywatna, stanowi ona bowiem 
aż 78%10. Pozwala to na kontrolowanie przekazu medialnego przez prywatne 
grupy, które częstokroć stawiają realizację własnych celów ponad realizację 
celów państwowych. Wojna natomiast jest czasem, kiedy to nie partykularne 
interesy prywatnych właścicieli środków masowego przekazu powinny być 
stawiane jako nadrzędne, lecz interesy państwa. 

 
Praktyczna perspektywa konstruktywizmu medialnego 

 
Odwołując się ponownie do definicji konstruktywizmu zaproponowanej w 

niniejszej pracy, należy zwrócić uwagę na słowo-klucz, a mianowicie – kon-

                                                 
8
 Media Sapiens, „Протидія російській пропаганді в регіоні конфлікту”, Яким є рівень 

підтримки меседжів російської пропаганди у зоні конфлікту: соціологічне 
опитування,  
<http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/yakim_e_riven_pidtrimki_mesedzhi
v_rosiyskoi_propagandi_u_zoni_konfliktu_sotsiologichne_opituvannya/>, (16.10.2015). 
9
 B. Dobek-Ost rowska , Między politologią a komunikologią. Razem czy osobno? Przy-

padek studiów porównawczych nad relacjami polityki i mediów w Europie Środkowo-
Wschodniej, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uni-
wersytetu Jagiellońskiego”, nr 36/2015, s. 40-41. 
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 Freedom of the Press 2015: Ukraine, Freedom House, 
<https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2015/ukraine#.VdR5TflNR-w>, 
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struowanie. Media w toku prezentowania różnego rodzaju informacji nie czynią 
nic innego, jak konstruują swój przekaz. Dlatego właśnie jedna wiadomość w 
różnych środkach masowego przekazu nabiera zupełnie innego brzmienia. 
Amerykański psycholog oraz badacz opinii publicznej Hadley Cantril wyod-
rębnił szereg zasad, za pośrednictwem których media mogą kreować swój 
przekaz, który następnie kreuje opinie wielu ludzi11.   

Postulował on, iż „niezwykłe” wydarzenie może tymczasowo w sposób 
radykalny skierować opinię publiczną z jednej skrajności do innej. Stabilizacja 
nastąpi wówczas, kiedy wykrystalizuje się nowa perspektywa funkcjonowania. 
W ramach egzemplifikacji owego twierdzenia można przywołać pierwsze spo-
tkanie normandzkiej czwórki w Mińsku. Media nagłaśniały owe wydarzenie, 
określając go jako przełomowe dla obu stron. Akcent kładziono na „ustalenia 
mińskie”, które mają pomóc w rozwiązaniu konfliktu na wschodzie Ukrainy. 
Wielu ludzi wiązało nadzieje, iż wreszcie walka ukraińsko-rosyjska się skoń-
czy, albo przynajmniej przejdzie na inny, mniej radykalny, poziom. Było to 
nowe, „niezwykłe”, bowiem przywódcy Ukrainy, Rosji, Francji, Niemiec oraz 
przedstawicieli separatystów spotkali się po raz pierwszy, wydarzenie, które 
miało zapoczątkować zmiany. Jednakże, mimo oczekiwań społeczeństwa, na 
wschodzie Ukrainy praktycznie nic się nie zmieniło. Czasowe zawieszenie bro-
ni, wycofanie ciężkiej artylerii na określoną odległością oraz inne ustalenia z 
Mińska nie były przestrzegane. W związku z tym, społeczeństwo, mimo owej 
czasowej euforii, zaczęło szukać nowej obiecującej perspektywy mającej na 
celu rozwiązanie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego.  

Hadley Cantril postulował również, iż na opinię publiczną mocniej wpły-
wa wydarzenie, niż słowa, jeżeli same słowa nie są interpretowane jako wyda-
rzenie. Kocioł iłowajski stanowił owego rodzaju wydarzenie. Społeczeństwo 
wówczas otrzymało naoczny fakt, pokazujący z czym się zmagają wojska ukra-
ińskie na wschodzie państwa. Media nie musiały w dużym stopniu ingerować 
w interpretację owych wydarzeń, aby ludzie mogli dostrzec „krwawą rzeczywi-
stość” panującą w tym regionie. Nie ulega wątpliwości, iż wyświetlenie kotła 
iłowajskiego samoczynnie wpłynęło na postawy niemałej liczby społeczeństwa. 

Przekaz medialny często jest spersonalizowany. Chodzi mianowicie o 
przedstawienie informacji przez osobę, która cieszy się autorytetem w środowi-
sku, do którego ten przekaz jest skierowany. Konferencja prasowa Dmytra 
Tymczuka, wojskowego dziennikarza będącego bezpośrednim uczestnikiem 
wydarzeń na wschodzie Ukrainy, trafi do większej liczby odbiorców, niż tego 
samego rodzaju przedsięwzięcie, w którym udział miałby wziąć nieznany ni-
komu żołnierz.  

Media wpływają na zachowania społeczeństwa również poprzez nadawa-
nie wiadomości, które mają bezpośredni wpływ na owe społeczeństwo. Mó-
wienie o tym, iż wojska przeciwnika zbliżają się ku określonej miejscowości, 
stwarza u ludzi poczucie zagrożenia, co powoduje, iż zaczynają oni opuszczać 
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139 
 

swoje domy. Sianie paniki, gdyż można w ten sposób trafnie określić owe 
przedsięwzięcie można interpretować w dwojaki sposób. Z jednej strony po-
zwala to na uniknięcie ofiar ze strony ludności cywilnej. Natomiast z drugiej – 
wróg ma wtenczas ułatwione zadanie, gdyż mieszkańcy, a przynajmniej ich 
część, nie stawiają mu oporu. Jest to bardzo skomplikowane zagadnienie, a 
powyższy przykład miał posłużyć jedynie jako unaocznienie omawianego pro-
blemu.  

Hadley Cantril wskazał również, iż w sytuacji, gdy opinia publiczna nie 
jest ustrukturyzowana, wystarczy jedno wydarzenie, aby zaczęła ona funkcjo-
nować w odpowiednim kierunku. Atak prorosyjskich separatystów na cywilny 
autobus w miejscowości Wołnowacha, podczas którego zginęło według oficjal-
nych danych 13 osób, stał się bodźcem ku zmianie nastawienia miejscowej 
ludności ku ochronie własnego życia.    

Ukraina jest państwem specyficznym również pod względem zaufania do 
władzy. Nie ulega wątpliwości, iż podczas wojny społeczeństwo powinno mieć 
swojego przywódcę, który będzie go prowadził ku zwycięstwu. Patrząc z per-
spektywy historii charakterystyczne to było praktycznie dla każdego konfliktu 
wojskowego. Można zaryzykować stwierdzenie, iż na Ukrainie nie ma odpo-
wiedniej osoby, która wzięłaby na siebie ciężar związany z konfliktem na 
wschodzie państwa. Co więcej, społeczeństwo nie ufa osobom sprawującym 
obecnie władzę na Ukrainie. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w lipcu 
2015 roku przez Fundację Demokratyczna Inicjatywa imienia Ilka Kuczeriwa 
jedynie 25% respondentów wskazało, iż obdarza zaufaniem głowę państwa 
ukraińskiego, natomiast odpowiednio 13% i 16% opowiedziało się po stronie 
przedstawicieli Rady Najwyższej oraz rządu Ukrainy12. Z kolei środki maso-
wego przekazu uzyskały wynik aż 41% wśród wszystkich respondentów13. 
Wskazuje to, iż media tworzą pewnego rodzaju fundament, na którym opiera 
się konstrukcja opiniotwórcza społeczeństwa ukraińskiego. Brak przywódcy 
jest zastępowany przekazem medialnym, w oparciu o który ludzie sami kreują 
swoją rzeczywistość.  

Różnego rodzaju techniki pozwalające wpływać na opinie społeczeństwa 
są oparte o działania propagandowe. Zgodnie z definicją Harolda Lasswella i 
Abrahama Kaplana propagandę należy rozumieć jako manipulację symbolami 
w celu kontroli opinii publicznej. Propaganda według tych naukowców zajmuje 
się opiniami, a nie świadomością14. Pojawia się kolejne pojęcie – manipulacja. 
Odwołując się do rozważań amerykańskiego badacza Herberta Schillera mani-
pulację można określić jako ukryte programowanie myśli, poglądów, odczuć 
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 Фонд „Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва”, Кому більше довіряють 
українці: владі, громадськості, ЗМІ? - загальнонаціональне опитування, 
<http://www.dif.org.ua/ua/polls/2015a/komu-bilshe-doannja.htm>, (11.09.2015). 
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 Ibidem, (12.09.2015). 
14

 H. D. Lasswell , A. Kaplan, Power and Society: A Framework for Political Inquiry, 
New Brunswick, New Jersey 2014, s. 83-85.   
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oraz zachowań15. Operując pojęciami manipulacji oraz propagandy w niniejszej 
pracy istotnym jest kontekst medialny, który często nie stroni od użycia propa-
gandowych oraz manipulacyjnych technik. Wykorzystywane są one przede 
wszystkim dlatego, iż w porównaniu do innych środków – ekonomicznych, 
politycznych albo wojskowych – proces oddziaływania na opinie nie jest wi-
doczny dla osób, którymi się manipuluje; następnie – nie są ponoszone ofiary 
ludzkie, co jest bardzo istotne z punktu widzenia zaufania; oraz manipulacja nie 
wymaga poniesienia znacznych strat, ani finansowych, ani materialnych.  

Ukraińskie media nie stanowią wyjątku i również częstokroć wykorzystują 
różnego rodzaju techniki manipulacyjne. Najbardziej znane z nich to – zdeter-
minowane uogólnienie (wykorzystują się wtenczas wyrazy „zdecydowana 
większość”, „ogół ludzi”); rekomendacja – polegająca na tym, że potrzebna 
informacja jest prezentowana przez osobę cieszącą się autorytetem w społe-
czeństwie; przeniesienie akcentów – czyli popularyzacja określonego zjawiska, 
osoby, wydarzenia; zamiana – oznacza skłonienie ludzi do myślenia nie o wy-
darzeniu, a o tym, jak owo wydarzenie zostało określone i zinterpretowane; 
oraz wartościowanie – czyli stworzenie pozorów bliskości do jakiegoś wyda-
rzenia, albo osoby16. W taki sposób zostały przedstawione narzędzia manipula-
cji. Przedmiotem zaś jest informacja, którą można zniekształcić, okazując szer-
szej publiczności jako prawdziwą; przedstawić ją w sposób jednostronny; 
zmienić w stosunku do tego, co pragniemy przekazać; zinterpretować odpo-
wiednio do naszych przekonań; oraz ukryć istotną treść.  

Wojna sprawia, iż media z różnych powodów wykorzystują propagandę 
kreując przekaz, który następnie wpływa na kształt społecznych poglądów oraz 
zachowań. Mimo obecności owych niepożądanych czynników, bowiem każdy z 
nas chciałby otrzymywać obiektywne informacje, warto dywersyfikować źró-
dła, z których się czerpie wiadomości oraz w miarę możliwości starać się je 
sprawdzać. Istnieje na to wiele sposobów. Jednym z nich jest śledzenie wyda-
rzeń, zwłaszcza tych związanych z konfliktem na wschodzie państwa ukraiń-
skiego za pomocą źródeł internetowych, kontrola nad którymi nie jest tak silna, 
jak w przypadku telewizji, radia albo prasy. W tej sytuacji należy być również 
bardzo ostrożnym, gdyż sieć jest przepełniona informacjami pochodzącymi z 
„trollingu”, czyli sfabrykowanymi przez określoną grupę przekazami. Od tego, 
w jaki sposób będziemy przyjmować otaczający nas świat, zależy nasza przy-
szłość.   
 

Podsumowanie 
 

Wybitny angielski polityk John Acton w 1880 roku powiedział, iż władza 
mediów sprawia, że ludzie zaczynają postępować niezgodnie z własnymi prze-
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konaniami. Na ich zachowania wpływ mają zachowania innych ludzi, o których 
się dowiadują ze środków masowego przekazu.   

Media ogarnęły swoim wpływem każdą sferę funkcjonowania człowieka, 
poprzez co można stwierdzić, iż ludzie są „zakładnikami” medialnymi. Wyko-
rzystując różnego rodzaju techniki środki masowego przekazu konstruują opi-
nie i zachowania swoich odbiorców. Media są na tyle „łatwym” oraz ogólnodo-
stępnym środkiem, iż współcześnie stanowią podstawową płaszczyznę funk-
cjonowania człowieka.   

Kontrola nad mediami sprawowana przez określone jednostki, albo też 
grupy ludzi, pozwala im nie tylko kierować przepływem informacji, mogą oni 
także kierować społeczeństwem. Z kolei wojna sprawia, iż możliwość ta nabie-
ra szczególnego znaczenia dla rządzących, których państwa są zaangażowane w 
konflikcie. Odwołując się ponownie do badań zrealizowanych przez Kijowski 
Międzynarodowy Instytut Socjologii, warto wspomnieć o dostępności kanałów 
telewizyjnych na terytorium objętym konfliktem. Uwaga zostaje zwrócona na 
telewizję, gdyż największa liczba osób (ponad 80%) wskazała ten środek ma-
sowego przekazu jako najbardziej atrakcyjny w kwestii zdobywania informacji. 
Najlepiej dostępne są ukraińskie kanały, takie jak: Inter, 1+1, Pierwszy Naro-
dowy, Ukraina, ICTV, Nowy Kanał oraz 5 (Piąty Kanał). Jednakże, mimo blo-
kady transmisji rosyjskich kanałów, wschód państwa nadal ma możliwość 
oglądania rosyjskich kanałów – Kanał Rossija, RTR, NTV oraz Kanał Pierwszy 
(ORT)17. Wynika z tego, iż mieszkańcy wschodnich regionów czerpią informa-
cje zarówno z ukraińskich, jak i rosyjskich mediów. Powoduje to niewątpliwie 
„skrzywienie obrazu rzeczywistości”. Co więcej, ludzie wpadają w pułapkę 
„informacyjnego zaburzenia” – bowiem nie wiedzą jakim informacją mają zau-
fać. Nie należy także zapominać, iż przedstawione powyżej ukraińskie kanały 
należą do kilku grup medialnych, których właścicielami są ludzie znajdujący 
się przy władzy, albo wywierający na nią szczególny wpływ. Jest to negatywna 
tendencja, z którą próbowano walczyć, realizując różnego rodzaju projekty 
internetowe, jak chociażby HromadskieTV, czy też EspressoTV. Jednakże 
ograniczenie wpływów władzy na przekaz medialny jest procesem, którego nie 
można uniknąć, zwłaszcza w państwie ukraińskim, które nadal zmaga się z 
problemem „niezdrowego” lobbingu politycznego oraz korupcją.  

Konstruowanie społecznej świadomości podczas zbrojnego konfliktu na 
wschodzie Ukrainy jest współcześnie jedną z głównych funkcji medialnych, 
wykorzystywanych przez ukraińską władzę. Jednakże, nie należy zapominać, iż 
mimo ciągłej presji informacyjnej, pod którą znajdują się mieszkańcy wschod-
nich regionów, nadal istnieje zalążek zdroworozsądkowego odbierania rzeczy-
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wistości. Proces „zombowania medialnego”, który na szeroką skalę można za-
obserwować w Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie nie odgrywa istotnego zna-
czenia. Problemem jest także słaba aktywność ukraińskich środków przekazu 
poza granicami państwami, gdzie mieszka liczna diaspora ukraińska. Zastępo-
wano ją częstokroć rosyjskimi środkami masowego przekazu, co sprawia, iż 
społeczeństwo jest w dużym stopniu „indoktrynowane” przez rosyjskich na-
dawców.  

Wojna na wschodzie Ukrainy z pewnością nie skończy się ani dzisiaj, ani 
jutro, dlatego istotnym jest wzmocnienie własnych pozycji oraz dążenie ku 
zwycięstwu. Społeczeństwo ukraińskie jest zmęczone tym konfliktem, w 
związku z czym potrzebuje bodźca mobilizacyjnego, którym powinna stać się 
silna władza. Władza, która poprzez media dotrze do każdego Ukraińca i przy-
czyni się do zmiany dotychczasowej rzeczywistości, w której Ukraina stacza 
się ku upadkowi.  
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UKRAIŃSKO-ROSYJSKA WOJNA PROPAGANDOWA: 
 OD WYDARZEŃ NA EUROMAJDANIE  

PO KONFLIKT W DONBASIE 
 

(Ukrainian-Russian propaganda war since events in Euromaidan after 
conflict in the Donbass) 

 
Streszczenie: 
Na początku zostanie przedstawiona geneza kryzysu i wojny propagandowej 
związanej z Krymem i konfliktem w Donbasie, który w najnowszej historii 
Ukrainy ma powiązanie z Pomarańczową Rewolucją z 2004 roku, kiedy to ro-
syjskie media atakowały opozycję i wspierały prorosyjskiego kandydata na 
urząd Prezydenta – Wiktora Janukowycza, który najwyższe poparcie miał wła-
śnie w Donbasie i na Krymie. Następnie zostanie przedstawiony w skrócie Eu-
romajdan, kryzys krymski i konflikt w Donbasie, który spowodował eskalację 
wojny medialnej. Kolejno zostaną przedstawione przykłady propagandy strony 
ukraińskiej (np. zakaz emisji rosyjskich filmów, seriali i zastępowanie ich pol-
skimi produkcjami, czy też zakazem wjazdu dla rosyjskich artystów) i rosyjskiej 
(np. dyskredytacja Ukrainy w rosyjskich mass mediach), które niejednokrotnie 
są absurdalne i mają podłoże polityczne, przez co dzielą oba bliskie sobie na-
rody mimo toczącej się wojny na froncie i w mediach. Na końcu nastąpi pod-
sumowanie wojny propagandowej pomiędzy Republiką Ukrainy a Federacją 
Rosyjską od 2013 roku (od Euromajdanu, poprzez kryzys krymski, referenda, 
wybory na terenie Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) i Ługańskiej Republiki 
Ludowej (ŁRL), a także konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie).   
 
Summary: 
At the beginning there will be presented the genesis of the crisis and the propa-
ganda war related to the conflict in the Crimea and Donbas, which in the mod-
ern history of Ukraine has link to the Orange Revolution in 2004, when the 
Russian media has attacked the opposition and supported the pro-Russian can-
didate for President – Viktor Yanukovych, who had the highest support in the 
Donbas and Crimea. Then it will be shortly presented Euromaidan, Crimean 
crisis and conflict in the Donbass, which caused an escalation of the media 
war. Then we will present the propaganda of the Ukrainian side (f.e. non-
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issuance of Russian films, series and replace them Polish productions or entry 
ban for Russian artists) and Russian (f.e. to discredit Ukraine in the Russian 
mass media), which often are absurd and have substrate political thus dividing 
the two nations close to each other despite the ongoing war at the front and in 
the media. At the end it will be a summary of the propaganda war between the 
Republic of Ukraine and the Russian Federation from 2013 (from Euromaidan 
by the crisis Crimean, referendums, elections in the Donetsk People’s Republic 
and Luhansk People’s Republic, as well as the armed conflict in eastern 
Ukraine). 
 
Słowa kluczowe:  
Ukraina, Rosja, Konflikt, Krym, Donbas, Euromajdan, Propaganda, Media 
 
Key words: 
Ukraine, Russia, Conflict, Crimea, Donbass, Euromaidan, Propaganda, Media 
 
 

Wstęp 
 

Relacje medialne są podczas konfliktów ważnym narzędziem propagan-
dowym, które ma służyć władzom do propagowania ich racji w sporze z prze-
ciwnikiem oraz budować jedność. Mimo że żyjemy w czasach, kiedy wszecho-
becny jest Internet i każdy kto posiada dostęp do niego może mieć dostęp do 
nieskrępowanych źródeł informacji, to ważnym elementem w wojnie informa-
cyjnej są uwarunkowania historyczne, polityczne i społeczne. Obszar Donbasu 
i półwyspu Krymskiego to miejsce, gdzie społeczeństwo identyfikuje się z Ro-
sją, Związkiem Radzieckim i czasami sprzed 1991 roku. Takie myślenie powo-
duje, że propaganda Kijowa w Donbasie i na Krymie nie działa, a jeśli tam 
dociera, to konfrontowana jest z propagandą Federacji Rosyjskiej. W ostatecz-
nym rozrachunku wygrywa jednak ta druga, co jest też wynikiem tego, że 
znaczna część mieszkańców tych terenów to Rosjanie. 
 

Geneza wojny propagandowej  
– od pomarańczowej rewolucji przez Euromajdan 

 
Początek wojny propagandowej, która miała miejsce jest związana ze 

zmianą władzy w Kijowie na prozachodnią na przełomie 2004 i 2005 roku. Już 
na początku 2004 roku Rosja wiedziała, że będzie to walka pomiędzy zwolen-
nikami prorosyjskimi i prozachodnimi. Jednocześnie Kreml brał aktywny 
udział w kampanii W. Janukowycza, który m.in. proponował zapewnienie ję-
zykowi rosyjskiemu statusu języka urzędowego, zgodę na wprowadzenie po-
dwójnego obywatelstwa oraz ułatwienie procedur rejestracyjnych dla wybor-
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ców ukraińskich w Rosji1. Apogeum kryzysu było spowodowane tym, że 21 
listopada 2004 roku po zamknięciu lokali wyborczych w II turze wyborów pre-
zydenckich, w sondażach wygrywał W. Juszczenko. Jednak po przeliczeniu 
100% protokołów, Centralna Komisja Wyborcza (CKW) podała, że wybory 
wygrał W. Janukowycz (49,46% głosów). W tym czasie Julia Tymoszenko 
wezwała obywateli do nieposłuszeństwa i nie uznała wyników wyborów. Ro-
syjskie media aktywnie włączyły się do komentowania tego, co działo się 
wówczas w Kijowie i negatywnie oceniały to, co zaczęło się dziać na Placu 
Niepodległości w Kijowie2. Prezydent Władimir Putin pogratulował W. Janu-
kowyczowi wygranej. NATO, Parlament Europejski (PE), Komisja Europejska 
(KE) i Stany Zjednoczone zaprotestowały i zaapelowały o powtórzenie głoso-
wania lub ponowne przeliczenie głosów. Jednocześnie 23 listopada na nocnym 
posiedzeniu Rady Najwyższej Ukrainy Wiktor Juszczenko złożył nielegalną 
przysięgę prezydencką na Biblię. Opozycyjne media w Kijowie nie widziały w 
tym nic złego, mimo że była to akcja niezgodna z prawem, zaś Moskwa rela-
cjonowała to jako samozwańcze działanie nielegalnych władz3. Podczas nara-
stania protestów media rosyjskie bardzo skutecznie propagowały W. Januko-
wycza. W rosyjskich programach informacyjnych większość czasu antenowego 
zajmowali zwolennicy Partii Regionów, a obrazy z Ukrainy pokazywały napię-
cie społeczne. Jednocześnie w komentarzach mówiono o przyszłej wojnie do-
mowej lub podziale Ukrainy. Zaś 28 listopada media w Moskwie popierały 
ewentualne referenda, w których mieszkańcy południowo-wschodniej Ukrainy 
mieliby się wypowiedzieć na temat autonomii bądź niepodległości, a ówczesny 
Mer Moskwy Jurij Łużkow otwarcie poparł W. Janukowycza podczas spotka-
nia na wschodzie Ukrainy w miejscowości Siewierodonieck4. 3 grudnia Sąd 
Najwyższy Ukrainy zdecydował, że drugą turę wyborów prezydenckich trzeba 
powtórzyć5, a CKW w Kijowie wyznaczyła datę wyborów na 26 grudnia 2004 
roku6. Rosyjskie media od razu zaczęły wytykać błędy w postępowaniu praw-
nym na Ukrainie, ponieważ w ukraińskim prawodawstwie nie było możliwości 
powtórzenia wyborów. Rosja podkreślała, że na Placu Niepodległości w Kijo-

                                                 
1
 T. Kapuśniak , Wpływ Federacji Rosyjskiej na Ukrainie: Instrumenty polityczne i eko-

nomiczne, Lublin 2007, s. 26-28. 
2
 W. Baluk, Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej 

(1987-2004), Wrocław 2006, s. 374. 
3
 Страна и мир [program informacyjny], НТВ. Mocква (23.11.2004) Время [program 

informacyjny], Первый канал. Mocква (21.11.2004). 
4
 Время [program informacyjny], Первый канал. Mocква (28.11.2004). 

5
 Щодо справи за скаргою на рішення, дії та бездіяльність Центральної виборчої 

комісії по встановленню результатів повторного голосування з виборів Президента 
України 21 листопада 2004 року, Київ, 03.12.2004, w: 
<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/n0091700-04> (15.11.2015). 
6
 Про призначення повторного голосування з виборів Президента України 26 грудня 

2004 року Центрвиборчком; Постанова від 04.12.2004 № 1273, Київ, 04.12.2004, w: 
<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v1273359-04> (15.11.2015). 
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wie znajdują się banderowcy i nacjonaliści; było to związane z tym, że czarno-
czerwone flagi powiewały obok flag Ukrainy7. Strona opozycyjna na Ukrainie, 
mimo że łamano prawo była za powtórzeniem wyborów, bowiem wyrok Sądu 
Najwyższego był po myśli zwolenników W. Juszczenki i jego obozu8. 

Rosyjska propaganda medialna chciała wpłynąć na wynik wyborów na 
Ukrainie. Moskwa wiedziała, że trzeba przekonać nieprzekonanych wyborców 
na Ukrainie. W związku z tym media i politycy rosyjscy mieli propagować 
kandydata prorosyjskiego. Ważnym elementem wojny medialnej miała być 
Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego, jednak ta była 
bierna i nie poparła żadnego z kandydatów, co wywoływało irytację Rosji9. 
Momentem kluczowym wydarzeń z 2004 roku była powtórzona II tura wybo-
rów prezydenckich, podczas której zwyciężył W. Juszczenko (51,99% gło-
sów)10. Wojna propagandowa słabła i nasilała się w zależności od tego, kto był 
u władzy w Kijowie. Kiedy prezydent i premier wywodzili się z opcji proza-
chodniej (2005-2006; 2007-2010) media rosyjskie atakowały Kijów. Sytuacja 
zmieniała się kiedy to premierem był W. Janukowycz (2006-2007) oraz kiedy 
został on prezydentem w 2010 roku, a większość w Radzie Najwyższej miała 
prorosyjska Partia Regionów11. 

Kolejny etap wojny propagandowej nastąpił wraz z wydarzeniami tzw. Eu-
romajdanu czy Rewolucji Godności. Protesty z nim związane rozpoczęły się ze 
względu na to, że władze w Kijowie nie podpisały 21 listopada 2013 roku 
umowy stowarzyszeniowej oraz umowy o pogłębieniu i wszechstronności wol-
nego handlu z Unią Europejską. Na ulice wyszli zwolennicy integracji z UE, 
mimo tego że według ówczesnych sondaży opinii publicznej większość osób 
chciała integracji z Unią Euroazjatycką12. W Rosji opinia publiczna i media z 
niechęcią odnosiły się do wydarzeń. Wśród Rosjan dominował pogląd, zgodnie 
z którym wydarzenia na Placu Niepodległości były inspirowane przez siły za-
chodnie i wrogie wobec Rosji. Media na Ukrainie, które popierały wydarzenia 
na Euromajdanie (głównie 5 Kanał) transmitowały wydarzenia z Placu Niepod-

                                                 
7
 Время [program informacyjny], Первый канал. Mocква, (03.12.2004); Страна и мир 

[program informacyjny], НТВ. Mocква, (03.12.2004); Сегодня [program informacyjny], 
НТВ. Mocква, (03.12.2004). 
8
 Час [program informacyjny], 5 канал. Київ, (03.12.2004). 

9
 T. Kapuśniak , Wpływ Federacji Rosyjskiej…, s. 29-30. 

10
 <http://www.electoralgeography.com/en/countries/u/ukraine/2004-president-elections-

ukraine.html> (15.11.2015). 
11

 <http://www.pravda.com.ua/news/2006/07/11/3127681/> (15.11.2015); T. Serwentyk, 
Koniec koalicji pomarańczowych, Rzeczpospolita, 17.08.2008, 
<http://www.rp.pl/artykul/40,191950_Koniec_koalicji_pomaranczowych_.html> 
(15.11.2015). 
12

 W. Konończuk , Ukraina rezygnuje z podpisania umowy stowarzyszeniowej w Wilnie: 
przyczyny i komplikacje, <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-11-
27/ukraina-rezygnuje-z-podpisania-umowy-stowarzyszeniowej-w-wilnie> (15.11.2015); 
Час. Підсумки дня [program informacyjny], 5 канал. Київ, (22.12.2013). 
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ległości w Kijowie na żywo13. Jednocześnie pokazywano wypowiedzi osób 
protestujących, którzy mówili, że są zwolennikami UE ze względu na to, że 
m.in. znikną wizy do UE, Ukraina dostanie pieniądze z Brukseli, zniknie ko-
rupcja, a zarobki od razu będą wyższe14.  

 
Tabela 1. Poparcie dla integracji z Unią Europejską lub Unią Euroazjatycką 
wg danych ogólnoukraińskich sondaży opinii publicznej na przełomie 2013 i 
2014 roku. 

 

Data 
Integracja z: 

Unia Europejska 
Unia Euroazja-

tycka 
Status quo 

20 listopada 2013 37,8% 38,0% 7,8% 

10 grudnia 2013 46% 36% 19% 

17 grudnia 2013 47% 29% 24% 

24 grudnia 2013 47% 36% 17% 

30 grudnia 2013 43% 30% 27% 

24 stycznia 2014 38% 37% 25% 

 
Źródło: <http://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=206>, (15.11.2015); 
<http://rb.com.ua/rus/projects/omnibus/8836/>, (15.11.2015); 
<http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/obschestvenno-
politicheskaya_situaciya_v_ukraine_dekabr_2013.html>, (15.11.2015); 
<http://www.dif.org.ua/ua/polls/2013-year/2013-i--politichni-pidsumki-i-prognozi-
zagalnonacionalne-i-ekspertne-opituvannja.htm>, (15.11.2015); 
<http://rb.com.ua/rus/projects/omnibus/8877/>, (15.11.2015); 
<http://sociopolis.ua/ru/novyvny/novyny-komentari/174-socio-political-january-
2014/>, (15.11.2015). 

 
Błędem mediów na Ukrainie było to, że nie tłumaczono jakie będą korzy-

ści z ewentualnych podpisanych umów z UE. Przez co pokazywano optymi-
styczny obraz Ukrainy po jej wejściu w przyszłości w skład UE15. Rosyjskie 
media wykorzystały to w swoich programach przedstawiając, co umowa, której 
W. Janukowycz nie podpisał daje w rzeczywistości. Mimo pokazywania w 
mediach rosyjskich obiektywnych informacji na temat samej umowy stowarzy-
szeniowej, poparcie dla UE znacznie wzrastało, ale tylko na zachodzie Ukrainy, 
gdzie zwolenników prozachodniego kursu jest więcej16. Obraz manifestacji 

                                                 
13

 Час. Підсумки дня [program informacyjny], 5 канал. Київ, (27.12.2013). 
14

 Шустер LIVE [program publicystyczny], Интер. Київ, (20.12.2013). 
15

 Час. Підсумки тижня [program informacyjny], 5 канал. Київ, (15.12.2013); Час. 
Підсумки тижня [program informacyjny], 5 канал. Київ, (22.12.2013). 
16

 Воскресное Время [program informacyjno-analityczny], Первый канал. Mocква, 
(01.12.2013). 
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przedstawiany był krytycznie. Głównymi propagatorami były stacje telewizyjne 
Rossija-1, RTR, Rossija-24 i NTV. Powszechne było potępianie demonstrantów 
za nacjonalizm, rusofobię, jednostronny zachwyt Zachodem, gloryfikację Ste-
pana Bandery i SS Galizien, a także brutalność17. Protesty w Kijowie i różnych 
częściach Ukrainy trwały dalej, a propaganda obu stron nie zmieniała się. 21 
lutego 2014 roku nastąpił przełom, ustalono m.in. ograniczenia praw prezyden-
ta do tych z 2004 roku, stworzenie nowego rządu w ciągu 10 dni i wcześniejsze 
wybory prezydenckie, które miałyby się odbyć do końca grudnia 2014 roku18. 
O godzinie 13:00 Janukowycz ogłosił projekt uchwały o przedterminowych 
wyborach oraz przywróceniu tekstu konstytucji z 2004 roku. Tego samego dnia 
w Radzie Najwyższej opozycja domagała się dymisji Janukowycza, podjęto zaś 
uchwałę o zwolnieniu z więzienia Julii Tymoszenko. Wieczorem 21 lutego, 
Prezydent wyjechał z Kijowa i przez Krym uciekł do Federacji Rosyjskiej19.  

22 lutego 2014 roku Witalij Kliczko zaapelował do Rady Najwyższej o 
uchwalenie rezolucji wzywającej prezydenta Janukowycza do ustąpienia. Na-
stępnie parlament większością 325 głosów wprowadził w życie przyjętą dzień 
wcześniej uchwałę mówiącą o powrocie zapisów konstytucji z 2004 roku. Jed-
nak głosowanie wiązało się z brakiem podpisu prezydenta pod uchwaloną dzień 
wcześniej uchwałą. Oznaczało to, że działania Rady Najwyższej były bezpraw-
ne, a kolejnym bezprawnym krokiem było podjęcie uchwały o odsunięciu od 
władzy Janukowycza. Parlament uznał, że dotychczasowa głowa państwa w 
sposób niekonstytucyjny wycofała się z wykonywania uprawnień konstytucyj-
nych20. Rezolucję o odsunięciu W. Janukowycza poparło 328 deputowanych w 
450 osobowej izbie, w związku z czym głosowanie w przedmiocie odsunięcia 
go od władzy nie spełniło warunku ¾ głosów w Radzie Najwyższej, tj. 338 
głosów. Odsunięcie prezydenta nie zostało przeprowadzone zgodnie z procedu-
rami impeachmentu przewidzianymi w Konstytucji Ukrainy (art. 108-11121), co 
wywołało kontrowersje i legalność nowych władz. Takie niedemokratyczne 
posunięcie było dogodne dla Moskwy i propagandy Federacji Rosyjskiej. Jed-
nocześnie sytuacja na Ukrainie zaczęła się coraz bardziej destabilizować. W 

                                                 
17

 P. J. Sieradzan, Rosyjska opinia publiczna wobec EuroRewolucji, [w:] Czas EuroMaj-
danu, red. R. Potocki , M. Domagała , D. Miłoszewska , Warszawa 2014, s. 392-401; 
Воскресное Время [program informacyjno-analityczny], Первый канал. Mocква, 
(08.12.2013); Сегодня [program informacyjny], НТВ. Mocква, (08.12.2003); Вести 
недели [program informacyjno-analityczny], Россия-1. Mocква, (08.12.2013). 
18

 <http://www.msz.gov.pl/resource/1c43b04-742e-4e3f-83be-a675d3ba2d7d:JCR> 
(15.11.2015). 
19

 Час. Підсумки дня [program informacyjny], 5 канал. Київ, (21.02.2014); Новости 
[program informacyjny], Россия-1. Mocква, (08.12.2013). 
20

 T. A. Olszański , Koniec reżimu Janukowycza, 
<http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-02-26/koniec-rezimu-janukowycza> 
(15.11.2015). 
21

 Konstytucja Ukrainy uchwalona na piątej sesji Rady Najwyższej 28.06.1996 roku, 
<http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/ukraina.html> (15.11.2015). 
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Charkowie odbył się Zjazd Deputowanych Rady Najwyżej z obwodów połu-
dniowo-wschodniej Ukrainy22. 
 

Kryzys krymski 
 

Przejęcie władzy w Kijowie przez polityków prozachodnich i nacjonali-
stów spotkało się z niechęcią w obwodach, gdzie mieszka duża liczba Rosjan, 
którzy też są obywatelami Ukrainy, ale nie popierają prozachodniego kursu. Na 
wschodzie Ukrainy w obwodach odesskim, charkowskim, donieckim, ługań-
skim rozpoczęły się demonstracje zwolenników Janukowycza. 23 lutego pierw-
sze demonstracje miały miejsce na Półwyspie Krymskim. Wznoszono hasła: 
Faszyzm nie przejdzie!, Chcemy do Rosji!23. 26 lutego domagano się rozpisania 
referendum na Półwyspie Krymskim, którego przeprowadzenie przegłosowano 
dzień później przez parlament Republiki Krymu. Tutaj strona prorosyjska zła-
mała Konstytucję Ukrainy, ponieważ zmiany terytorialne mogą być przepro-
wadzane tylko w referendum ogólnoukraińskim (art. 7424)25.  
 
Tabela 2. Wyniki referendum na Półwyspie Krymskim w dniu 16 marca 2014 r. 

 

Wyniki referendum w Autonomicznej Republice Krymu 

Pytanie 
Ważnych 
głosów 

Czy jesteś za ponownym zjednoczeniem Krymu z Rosją na 
prawach podmiotu Federacji Rosyjskiej? 

97,47% 

Czy jesteś za przywróceniem obowiązywania Konstytucji 
Republiki Krymu z 1992 roku i za statusem Krymu jako 
części Ukrainy? 

2,53% 

Frekwencja 83,01% 

Wyniki referendum w mieście wydzielonym Sewastopol 

Pytanie 
Ważnych 
głosów 

Czy jesteś za ponownym zjednoczeniem Krymu z Rosją na 
prawach podmiotu Federacji Rosyjskiej? 

96,59% 

Czy jesteś za przywróceniem obowiązywania Konstytucji 
Republiki Krymu z 1992 roku i za statusem Krymu jako 

3,41% 

                                                 
22

 Новости [program informacyjny], Россия-1. Mocква, (21.02.2014); Сегодня [program 
informacyjny], НТВ. Mocква, (22.02.2014); ТСН [program informacyjny] 1+1. Київ, 
(21.02.2014). 
23

 Вести [program informacyjny], Россия-1. Mocква, (23.02.2014). 
24

 Konstytucja Ukrainy uchwalona na piątej sesji Rady Najwyższej 28.06.1996 roku, 
<http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/ukraina.html> (15.11.2015). 
25

 Вести [program informacyjny], Россия-1. Mocква, (25.02.2014); Вести [program in-
formacyjny], Россия-1. Mocква, (26.02.2014). 
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części Ukrainy? 

Frekwencja 89,50% 

 
Źródło: <https://archive.is/bvjR6 (15.11.2015), https://archive.is/zbExZ> (15.11.2015). 

 
Sytuacja na Krymie była dalej niespokojna ze względu na pojawienie się 

żołnierzy bez znaków rozpoznawczych. Rosja nie potwierdzała, że są to Rosja-
nie, zaś władze na półwyspie przejął Siergiej Aksionow, którego Kijów uznał 
za separatystę. Te wszystkie wydarzenia władze Ukrainy traktowały jako nie-
zgodne z prawem, pomijając fakt, że same działały z pominięciem prawa26. 

16 marca, podczas referendum, wojna propagandowa osiągnęła apogeum. 
Rosyjskie media zajmowały się tylko referendum na Krymie, mówiąc, że jest to 
milowy krok dla narodu Półwyspu Krymskiego. Strona ukraińska jednym gło-
sem mówiła o pseudoreferendum i fałszerstwie. Tego samego dnia na Krymie 
Ukraina przegrała wojnę propagandową, ponieważ uzbrojeni ludzie zajęli Sta-
cję Przekazową Radia i Telewizji. Wyłączone zostały  ukraińskie kanały 1+1, 5 
Kanał, Pierszyj Nacionalnyj i Inter. Ich miejsce zajęły kanały rosyjskie Pierwyj 
Kanał, Rossija 1, Rossija 24, NTV27. Dwa dni później Putin zatwierdził projekt 
traktatu między Federacją Rosyjską a Krymem o przyjęciu Republiki Krymu28. 
20 marca 2014 roku Duma Państwowa ratyfikowała ustawę o przyjęciu Repu-
bliki Krymu w skład Federacji Rosyjskiej i utworzeniu dwóch nowych części 
składowych: Republiki Krymu i Miasta Federalnego Sewastopol. Za głosowało 
444 deputowanych, jeden był przeciw29. Ukraińskie media informowały jedno-
cześnie o tym, że władze na Krymie sporządziły listę osób z zakazem wjazdu 
na półwysep. Na liście znalazło się m.in. 278 deputowanych, którzy w Radzie 
Najwyższej Ukrainy głosowali za rozwiązaniem parlamentu Krymu30. Na od-
wet Kijowa nie trzeba było długo czekać. Zablokowano wjazd dla władz Kry-
mu, ale także osób, które popierają powrót Krymu w skład Rosji, m.in. zablo-
kowano wjazd dla Olega Gazmanowa, Velerii i Josipa Kobzona.  

Kolejną ofiara Kijowa była ukraińska piosenkarka Ani Lorak – idolka, 
duma Ukrainy, piosenkarka numer 1. Do niedawna najpiękniejsza kobieta 
Ukrainy, najlepsza piosenkarka – trudno zliczyć tytuły i nagrody, jakimi ją ob-
sypano. Dość powiedzieć, że w wieku zaledwie 19 lat otrzymała tytuł Zasłużo-
nego Artysty Ukrainy. Na ukraińskiej scenie pojawiła się mniej więcej wtedy, 
gdy powstawała niepodległa Ukraina. Gdy Ukraińcy wyszli na Majdan, chcąc 

                                                 
26

 ТСН [program informacyjny] 1+1. Київ, (21.02.2014). 
27

 <http://www.ntv.ru/novosti/855557/> (15.11.2015). 
28

 Вести [program informacyjny], Россия-1. Mocква, (18.03.2014); Сегодня [program 
informacyjny], НТВ. Mocква, (18.03.2014); Новости [program informacyjny], Россия-1. 
Mocква, (18.03.2014). 
29

 <http://www.duma.gov.ru/news/273/633271/> (15.11.2015). 
30

 <http://www.ntv.ru/video/748082/> (15.11.2015); <http://news.i.ua/theme/1656491/> 
(15.11.2015). 



 
 

153 
 

wzmocnić swoją niepodległość i zerwać więzy z Rosją, A. Lorak – niespo-
dziewanie dla siebie – znalazła się w centrum skandalu. Jeszcze pod koniec 
2013 roku wystąpiła na konferencji prasowej u boku rosyjskiego kompozytora 
Igora Krutoja, który zasugerował, by ludzie nie uczestniczyli w protestach na 
Majdanie. Nagłówki portali i gazet krzyczały wówczas: „Lorak i Krutoj wzy-
wają, by nie chodzić na Majdan”. Piosenkarka milczała, nie żądała sprostowań. 
Zamiast tego nagrała przepiękną wersję klasycznej ukraińskiej piosenki o wy-
dźwięku antywojennym Malwy. I choć na co dzień nagrywa po rosyjsku, to tym 
razem zaśpiewała w ojczystym języku. 31 maja 2014 roku pojechała odebrać 
dwie nagrody rosyjskiej muzycznej telewizji Ru.tv za swoje ukraińskie show 
„Karolina” i piosenkę Zierkała. Wtedy w jej ojczyźnie zaczęła się już regularna 
nagonka. Pod koniec sierpnia A. Lorak, która długo unikała jednoznacznych 
wypowiedzi, wydała oświadczenie: „Śpiewam dla wszystkich i nie dzielę swo-
jego widza według narodowości albo religii, koloru skóry czy orientacji seksu-
alnej. Dla mnie to wszystko są ludzie, którzy lubią moją muzykę – dla nich 
śpiewam. Nie proszę wszystkich, by zgadzali się ze mną, lecz proszę o szacu-
nek dla mojego stanowiska”. Odcinając się zdecydowanie zarówno od nacjona-
listów ukraińskich spod znaku Prawego Sektora, jak i republik utworzonych 
przez separatystów A. Lorak dodała: „Nikt nie ma prawa mi dyktować, jak 
mam kochać i wspierać swój kraj. Mojego wkładu w sprawę pokoju, wsparcia 
ukraińskich obywateli nie uskuteczniam w błyskach fleszy i kamer, ale tak, jak 
uważam za słuszne i godne”31. 

Kijów zaatakował też pochodzącą z Jekatynburga piosenkarkę Julię Czi-
czerine, która została uznana przez ukraińskie służby bezpieczeństwa za osobę 
poszukiwaną. Jak poinformował przedstawiciel tych służb, Wasyl Wowk, ar-
tystka naraziła się swoimi występami w Ługańsku. 2 stycznia  2015 roku J. 
Cziczerina dała darmowy koncert w ramach charytatywnej akcji zorganizowa-
nej przez klub motocyklowy Nocne wilki32. 

Strona rosyjska również zaatakowała artystów. Głównym wrogiem został 
Andriej Makariewicz. Przyłączenie Krymu uznał za "wielki błąd" i jeszcze w 
marcu 2014 roku najpierw podpisał petycję przeciw wojnie. Już wtedy deputo-
wany do Dumy Michaił Margiełow twierdził, że „człowiek, który przekonuje 
nas, że Krym jest nieodłączną częścią Ukrainy i mieszamy się w jej wewnętrz-
ne sprawy, jest przestępcą”. Relacjonował, że na Krymie ludzie publicznie 
niszczą płyty muzyka i jego zespołu „Maszina Wremieni”. Choć nikt nie po-
twierdził prawdziwości tej relacji, to wraz z kolejnymi wypowiedziami atmos-
fera wokół A. Makariewicza gęstniała. W końcu, gdy pojechał w wakacje na 
Ukrainę zagrać koncert, rozpoczął się publiczny lincz. Legenda rocka szybko 
stała się „wrogiem ludu”, który popiera „faszystów, banderowców i kijowską 

                                                 
31

 <http://muzyka.onet.pl/rock/od-idola-do-zdrajcy-ani-lorak-i-andriej-makariewicz/8r316w 
>, (15.11.2015). 
32

 <http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/rosyjscy-artysci-na-celowniku-ukrainskiej-
wladzy/4c1jb>, (15.11.2015). 
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juntę”, jak w rosyjskich mediach często określa się obecne władze Ukrainy. 
Stąd już tylko krok do oskarżeń o zdradę. I takie się pojawiły. Piosenkarz Josif 
Kobzon uznał, że „można mieć własny pogląd, ale demokracja nie pozwala być 
zdrajcą własnego kraju”33.  

Telewizja NTV pokazała w sierpniu 2014 roku program 13 przyjaciół jun-
ty. Pierwszym z nich był A. Makariewicz. Do akcji wkroczyli szybko politycy. 
Deputowany Jewgienij Fiodorow z Jednej Rosji zaproponował pozbawienia go 
nagród i odznaczeń państwowych (przeciwko tej inicjatywie wypowiedziało się 
ministerstwo kultury). Rozmiary nagonki przybrały takie rozmiary, że zmęczo-
ny nią muzyk najpierw odwołał swoje tournée po Ukrainie, tłumacząc się pro-
blemami ze zdrowiem, a następnie napisał list do Władimira Putina z prośbą o 
wzięcie go w obronę. Muzyk podpisał swój list w bardzo wymowny sposób: 
„Póki co jeszcze Narodowy Artysta Rosji Andriej Makariewicz”34. W obronie 
artysty stanęła Ałła Pugaczowa – największa gwiazda radzieckiej i rosyjskiej 
estrady35, która jednocześnie w dniu swoich urodzin wydała nowy utwór pt. 
„Nas biją, my latamy”, którego tekst oddawał ducha walki z władzą. A. Puga-
czowa takim zachowaniem nie pierwszy raz pokazała, że popiera opozycję. W 
wyborach prezydenckich poparła między innymi Michaiła Prochorowa – głów-
nego kandydata opozycji z partii Obywatelska Platforma36.  

Ukraińska gwiazda Anastazja Prichodźko również została wplątana w 
ostrą, propagandową wojnę między Ukrainą a Rosją. Prichodźko od początku 
wspierała politykę rewolucyjnych władz na Ukrainie, później koncertowała w 
miastach odbitych z rąk separatystów. Dla propagandowych mediów rosyjskich 
szybko stała się wrogiem. Anastazji dostało się za wspieranie ukraińskich żoł-
nierzy. Według podległej Kremlowi telewizji NTV A. Prichodźko „płakała 
przed oprawcami i wspierała ukraińskich wywrotowców”. Została ochrzczona 
„przyjaciółką ukraińskiej junty”. Ten czarny PR sprawił, że na rosyjskich sce-
nach nie ma już dla niej miejsca – choć jeszcze pięć lat temu – gdy reprezento-
wała Rosję na Eurowizji – Rosjanie Anastazję kochali37. 

Kolejną ofiarą Moskwy była legenda sowieckiej estrady i Ukrainy, Sofia 
Rotaru, której odwołano trzy koncerty w Rosji tylko za to, że w Dzień Niepod-
ległości Ukrainy jej syn wrzucił do sieci rodzinną fotografię z ukraińską flagą. 
Zdjęcie, na którym była również gwiazda, podpisano Sława Ukrainie!. S. Rota-
ru była też szykanowana przez Moskwę za to, że nie przyjęła rosyjskiego oby-

                                                 
33

 <http://muzyka.onet.pl/pop/od-idola-do-zdrajcy-ani-lorak-i-andriej-makariewicz/4hxeez> 
(15.11.2015). 
34

 13 друзей хунты, [reportaż], НТВ. Mocква, (24.08.2014). 
35

 <http://www.tvn24.pl/wideo/z-anteny/pugaczowa-uderza-w-
putina,1275225.html?playlist_id=19159> (15.11.2015). 
36

 <http://rus.azatutyun.am/archive/New/20140829/3282/3282.html?id=26556506> 
(15.11.2015); <http://swiat.newsweek.pl/alla-pugaczowa--primadonna-platformy-
obywatelskiej,97948,1,1.html> (15.11.2015). 
37

 <http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/rosyjscy-artysci-na-celowniku-ukrainskiej-
wladzy/4c1jb> (15.11.2015). 
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watelstwa, choć oficjalnie była zameldowana w Jałcie, która po referendum z 
16 marca 2014 roku stała się częścią Federacji Rosyjskiej38. 

 
Konflikt w Donbasie 

 
Za początek konfliktu w Donbasie można uznać 6 kwietnia 2014 roku, 

kiedy to rozpoczęły się protesty w Doniecku39. W kolejnych dniach zajęto bu-
dynki m.in. Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Obwodowej Administracji Pań-
stwowej i Rady Obwodowej40. 7 kwietnia samozwańcze władze Obwodu Do-
nieckiego ogłosiły powstanie Donieckiej Republiki Ludowej.  Obecny przed 
gmachem władz regionu tłum powitał proklamowanie „republiki” okrzykami 
„Rosja! Rosja!”, zaś po wiadomości, iż przyłączy się ona do Federacji Rosyj-
skiej, ludzie zaczęli skandować „Putin! Pomóż!”. Z masztu nad siedzibą władz 
obwodu zdjęto flagę Ukrainy i powieszono czarno-niebiesko-czerwoną flagę 
Donieckiej Republiki Ludowej. Siły prorosyjskie oznajmiły też, że 11 maja 
2014 przeprowadzą referendum niepodległościowe i ostrzegły władze Ukrainy 
przed próbami zablokowania tej inicjatywy41.  

W sąsiednim Obwodzie Ługańskim dopiero 27 kwietnia 2014 roku ogło-
szono powstanie Ługańskiej Republiki Ludowej. Jednak już 21 kwietnia zapro-
ponowano, że 11 maja 2014 roku zostanie przeprowadzone referendum niepod-
ległościowe42. 11 maja 2014 w nocy separatyści porwali szefa lotniska Krama-
torsk i trzy kobiety oficer. Jedną z nich po torturach wypuszczono na wol-
ność43. 12 maja 2014 roku, dzień po referendum niepodległościowym, samo-
zwańcze władze Donieckiej Republiki Ludowej ogłosiły suwerenność i zaape-
lowały do Rosji o rozważenie włączenia regionu w skład Federacji Rosyjskiej, 
aby „przywrócić historyczną sprawiedliwość”. Również w Ługańsku odczytano 
akt niepodległości Ługańskiej Republiki Ludowej. Według organizatorów nie-

                                                 
38

 <http://muzyka.onet.pl/pop/od-idola-do-zdrajcy-ani-lorak-i-andriej-makariewicz/4hxeez> 
(15.11.2015); <http://www.segodnya.ua/culture/stars/direktor-pevicy-sofii-rotaru-rasskazal-
o-situacii-vokrug-grazhdanstva-zvezdy-537429.html> (15.11.2015); 
<http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1510169> (15.11.2015); 
<http://echo.msk.ru/news/1289432-echo/comments.html> (15.11.2015). 
39

 <http://www.cbsnews.com/news/ukrainian-city-of-donetsk-epitomizes-countrys-crisis/> 
(15.11.2015). 
40

 <http://www.reuters.com/article/2014/04/07/us-ukraine-crisis-storm-
idUSBREA350B420140407>, (15.11.2015) 
41

 <https://www.rt.com/news/donetsk-republic-protestukraine-841/>, (15.11.2015). 
42

 <http://www.pravda.com.ua/news/2014/04/21/7023176/>, (15.11.2015). 
43

 <http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/wyeliminowano-wielu-separatystow-
kijow-operacja-antyterrorystyczna-w-koncowej-fazie,427056.html>, (15.11.2015); 
<http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/kto-strzelal-w-krasnoarmiejsku-msw-
ukrainy-to-nie-byl-batalion-dniepr,427171.html>, (15.11.2015). 
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podległość w plebiscytach poparło: w obwodzie donieckim – 89,07% głosują-
cych i w obwodzie ługańskim 96,2% głosujących44. 

W czasie konfliktu propaganda rosyjska nie zmieniła taktyki. Pokazywano 
przykłady, które demaskowali internauci w mediach społecznościowych. 
Skrajnym przypadkiem była Galina Pyszniak, która stała się matką ukrzyżowa-
nego w Słowiańsku trzylatka, jedną z rannych podczas ostrzału w Wołonowa-
sze. G. Pyszniak była też świadkiem wybuchu donieckiego trolejbusu. Wszyst-
kie jej wcielenia chętnie pokazuje państwowy rosyjski Kanał Pierwszy. „W 
centrum Słowiańska, na placu Lenina, zebrano kobiety, bo facetów już nie by-
ło, dzieci i starsze osoby, i wykonano pokazową kaźń. Wzięli trzyletniego 
chłopca, w majteczkach i koszulce, i jak Jezusa przybili do tablicy ogłoszeń. To 
wszystko odbywało się na oczach matki, która widziała, jak jej dziecko się wy-
krwawia” – relacjonowała wtedy Galina. W ukraińskich mediach społeczno-
ściowych użytkownicy zadają sobie pytania, jakim cudem aktorzy i ekipa tele-
wizyjna pojawili się na miejscu tak szybko i od razu tak chętni i gotowi do 
opowiadania o tym, „jak bardzo chcą pokoju?”45. Oprócz Pierwszego Kanału 
telewizji rosyjskiej, jednym z przykładów kłamliwej propagandy był i jest ka-
nał informacyjny Lifenews. Jego reporter, Aleksiej Repin, dramatycznym gło-
sem przekazywał relację z Ługańska, gdzie ponoć zbombardowano siedzibę 
samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej. Telewizja pokazywała smugi 
lecących rakiet i wybuchy na dachu jakiegoś budynku. Reporter opowiadał, że 
atakował ukraiński samolot szturmowy. Potem kamera pokazała uciekających 
w panice ludzi. Reporter mówił, że są ofiary po stronie ługańskich separaty-
stów. W rzeczywistości w tej relacji nic się nie zgadzało. Telewizja pokazała 
ujęcia ataku separatystów na budynki ukraińskiej straży granicznej w osadzie 
Mirnyj na granicy ukraińsko-rosyjskiej. W dach budynku rzeczywiście uderzy-
ła rakieta, ale wystrzelona z granatnika separatystów46.  

Podsumowując ukraińsko-rosyjską wojnę propagandową można stwier-
dzić, że Ukraina przegrała wojnę medialną z Federacją Rosyjską. Do Euromaj-
danu media ukraińskie w większości prowadziły politykę prorosyjską, wyjąt-
kami był między innymi 5 Kanał, który już od czasów pomarańczowej rewolu-
cji stał po stronie zwolenników Naszej Ukrainy czy Bloku Julii Tymoszenko. 
Powodem przegranej po stronie ukraińskiej na froncie medialnym jest też czer-
panie wiedzy z rosyjskiej telewizji przez mieszkańców wschodniej Ukrainy, 
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<http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15949609,Donieck_i_Lugansk_oglas
zaja_suwerennosc__Turczynow_.html>, (15.11.2015); 
<http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-05-14/farsa-referendum-w-donbasie>, 
(15.11.2015). 
45
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którzy są w większości Rosjanami. Strona ukraińska od Eurorewolucji rozpo-
częła dopiero ukrainizację mediów, które były prorosyjskie, jak np. kanał tele-
wizyjny Inter. Ważnym momentem było też utworzenie anglojęzycznego kana-
łu Ukraine Today, jednak porównując kremlowski kanał Russia Today, ukraiń-
ski odpowiednik niestety nie ma szans. 
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THE SEMIOTICS OF CONSCIENTAL WAR IN MODERN UKRAINE: 
TOTAL SIGN SUGGESTION AND MEANS  

OF COUNTERSUGGESTION 
 

Summary: 
Russian information aggression and defending the information sovereignty of 
the nation have become issues of critical importance. This paper looks into the 
semiotics of the worldview war based on an analysis of total sign suggestion. 
Suggestion occurs when the suggestor implants information into the conscience 
of the recipient while bypassing conscious mental checkpoints. We have also 
analyzed suggestion strategies, with special attention given to the destruction of 
language sign’s conventional nature and the creation of vertical discursive 
signs. Counter-measures must be founded on countersuggestion and not coun-
terpropaganda, so a suggestive mapping of society must be done with locating 
vulnerable zones and taking into account areas of potential resonance with the 
suggestor. 

 
Ker words:  
Information aggression, suggestion, defending the information sovereignty, 
countersuggestion 
 
 

Introduction 
 

In response to the challenges of the civilization of today, the modern in-
formation space is characterized by: 

- Intensity (the volume of information doubles every two years); 
- Limited time to process it (the mind’s controlling functions are low-

ered); 
- Involvement of signs from many semiotic systems into communication 

and intertextuality (collaged nature); 
- Discursive laws of communicative flow organization (absolute authori-

ty of the sender and information over the text); 
- Omnipresence, impersonality and flexibility (information moves like 

water or air, it cannot be isolated or stopped). 
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Under these conditions, if an information aggressor intentionally warps the 
information flow, they receive a clear advantage. Therefore, all forms of in-
formation distortion need to be studied, identified and neutralized. In this con-
text, issues of safeguarding the global and regional information space, and also 
issues of countersuggestion, acquire special significance. 

Scientists have always had a keen eye on suggestion (B. Sidis, M. Erick-
son, J. Grinder, R. Bandler, R. Dilts, E. Fromm, L. Clark, V. Bekhterev, A. 
Ukhtomskyi, K. Platonov, L. Grimmak, V. Rozhnov, B. Porshnev, I. 
Cherepanova, T. Kovalevskaya, E. Klimentova to name but a few), whereas 
issues of information aggression (black PR, black rhetoric, semantic and 
worldview wars) gained importance in the late 20th – early 21st century and are 
represented in research by R. M. Blakar, K. Bredemeier, R. Dawkins, P. Ek-
man, F. A. Heydte, P. Levy, G. Lakoff, M. Johnson, H. Weinrich, R. Brodie, 
M. McLuhan, S. Moscovici, J. Wilson, E. Dotsenko, S. Kara-Murza, M. Zhel-
tukhina; in Ukraine it was the works of H. Pocheptsov, S. Zhabotynska, L. 
Kompantseva, V. Zirka and others. This includes also profound inquests by 
Ukrainian politologists and journalists V. Horbulin, S. Datsiuk, V. Portnikov 
and others. 

Information aggression as a new challenge of our times needs our constant 
attention because of the rapidly developing global information space, and be-
cause of lack of political ethics and responsibility in the globalized world.  

The objectives of this paper are as follows: to highlight the role of sugges-
tive messages in worldview wars, to research the nature of suggestive phenom-
ena based on destruction of the language sign, to describe the methods of coun-
tersuggestion 

A constant information aggression is understood as a war. Such a war is 
being waged against Ukraine by the Russian mass media. 

Through decades, the concept of the information war has been changing 
(the term was first used in 1976 and has been actively referred to since 19911) 
and acquiring specific meanings.  

The information aggression of Russian mass media today is: 
- Multichannel (newspapers, radio, television, Internet, advertising); 
- Multi-vector (targeting citizens of a free Ukraine, temporarily occupied 

territories, the ATO zone, Russia, third countries); 
- A result of blending (mixing sign-expressed semiotic systems of indi-

vidual and collective, covert and overt intentions and real and virtual 
communicators); 

- Suggestive/manipulative; 
- Blurred (shares certain attributes with military conflicts (unconvention-

al warfare, irregular warfare, compound warfare, hybrid warfare). 

                                                 
1
 И.М. Попов , Управление информацией и информационная война. Основные 

постулаты теории информационной войны, 2009, <http://www.milresource.ru/Info-
War-Demo.pdf> (03.11.2015). 
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Apart from that, as per J. Darczewska, information space may be the bat-
tleground not just in one, but in several countries; the difference between war 
and peace is blurred; the aggressor’s true intentions are concealed. At the same 
time, huge population groups are involved into the conflict2. 

Any response to information aggression is much less pronounced, is spon-
taneous and individualized. Even more importantly, the war is taking place on 
the territory of Ukraine and against Ukraine, which is why we must discuss first 
and foremost the texts from the aggressor’s side. 

This war is chiefly defined not as an information (sense, semantic) one, but 
as a war of worldviews, or consciental war; that is, the war for worldview-
setting standpoints. According to S. Zhabotynskaya, “the modern information 
war, taking its origin in the postmodern era, does not fit typical standards of an 
information war. It becomes merely part of a war of a new kind, which goes 
under the names »consciental«, from Latin »conscientia«, conscious”3. 

In a worldview war, the battleground is the conscious and the mental setup, 
the attack zone is the secular mass conscious, and the addressee is the adversary 
and potential allies. The goal is ethnocide and identicide. A conceptual war is 
fought for the senses and prospects of the future, whether regional, countrywide 
or even global and cosmic (researched by Yu. Gromyko, S. Zhabotynskaya, S. 
Datsiuk). A conceptual war exposes conflicts which have roots reaching into 
history.  

The present time has laid bare the historic worldview conflict between 
Russia and Ukraine. 

The modernized and western-oriented Ukraine is the result of historic de-
velopment as opposed to just an answer to today’s new challenges. More than 
800 years ago, Suzdal-Vladimir and Galicia-Volyn, as former duchies of the 
Kyiv Rus, chose two very different political courses, they joined two distinct 
and different civilizations. The Suzdal-Vladimir state was included into the 
structure of the Golden Horde, while Galicia-Volyn became a de facto part of 
eastern and central Europe4. The Kyiv Rus, even as its borders changed, at the 
core of its organization had lands with an indigenous population and a western 
model of state management – whether it was the Norman, the Polish, the Hun-
garian or the Lithuanian, it was definitely not the model of the Golden Horde. 
Thus, the Kyiv Rus and the Moscow state chose different management models: 

                                                 
2
 J. Darczewska , The Information War on Ukraine. New Challenges, “Cicero Foundation 

Great Debate Paper”, No. 14/08, 2014, 
<www.cicerofoundation.org/lectures/Jolanta_Darczewska_Info_War_Ukraine.pdf> 
(03.11.2015). 
3
 С.А. Жаботинская , Язык как оружие в войне мировоззрений, 2015, 

<http://uaclip.at.ua/zhabotinskaja-jazyk_kak_oruzhie.pdf> (03.11.2015). 
4
 J. Pelenski , The Contest for the Kievan Inheritance in Russian-Ukrainian Relations: The 

Origins and Early Ramifications, [in:] P. J. Potichnyj , et al. (ed.) Ukraine And Russia in 
Their Historical Encounter, Edmonton 1992, pp. 3-19. 

http://uaclip.at.ua/zhabotinskaja-jazyk_kak_oruzhie.pdf


 

164 
 

a general one (with a prince as the head) and an authoritarian one (with a grand 
duke or czar). 

Any attempts to declare Ukraine as part of the “Russian world” evoke this 
historically founded conflict of worldviews. Today, a resolution of this conflict 
is connected with using suggestion as a weapon in worldview wars. 

Suggestion means the introduction of information into the conscious while 
bypassing rational information control mechanisms. It is a covert and managea-
ble type of influence5. 

Suggestion has been studied since Avicenna until the present day from dif-
ferent angles – religious, artistic, medical, sportive, advertising, political, and 
multipurpose. The consciental war on Ukraine requires that we focus our atten-
tion on a type of suggestion called manipulation, and its manifestations in the 
political sphere. Manipulation is a covert influence on a human conscious de-
signed to benefit the suggestor and harm the recipient. 

Suggestion and manipulation are methods of warping the communicative 
flow, and the warping itself is done through accessing the key to the conscious 
– the SIGN, primarily the sign of language nature. A language sign is a unity of 
form and content that reflects extralinguistic reality. When targeted by manipu-
lation, the structure of a sign is destroyed from the inside out. 
Outside language, the destruction of a sign happens due to the creation of simu-
lacra which make the world appear chaotic and create cognitive dissonances. 
Simulacra are capable of multiplying and diversifying at alarming speeds. 
 

The following represents an effort to classify simulacra used in modern 
consciental warfare: 

 
1. Invented simulacra (not related to a past or present reality) – e.g. weap-

ons in the east of Ukraine are manufactured by separatists in Donetsk or 
Luhansk; 

2. Invented simulacra (threats about the future) – e.g. “Tanks need no vi-
sas”, Dmitryi Rogozin; 

3. Invented simulacra (fostered by political manipulation in the past) – e.g. 
“dukhovnye skrepy”; one nation, friends, brothers (about Ukrainians 
and Russians); 

4. Invented simulacra (modern myths) – e.g. the Crimea, Novorossiya, 
Syria as the ancient cradle of Russia; 

5. Invented simulacra (illogical simulacra resembling chimeras or cen-
taurs): zhydobanderovets (Jewish supporter of Stepan Bandera and 
Neo-Nazi ideologies), pedofascists, ukrofascists, bandero-fascists; 

6. Falsifying simulacra (describing a polar opposite reality): “humanitari-
an convoys” full of ammunitions for pro-Russian rebels; 

                                                 
5
 Н.В. Слухай , Суггестия и коммуникация: лингвистическое программирование 

поведения человека, Киев 2012. 
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7. Falsifying simulacra (result of broadening or narrowing the scope of the 
subject): e.g. the Russian spring, the Russian world, intrinsically Rus-
sian territories, Crimea is Sevastopol, the Kyiv authorities – the Ukrain-
ian people (the Kyiv authorities – a brother nation); 

8. Reverse simulacra (represent reality as unstable and constantly flicker-
ing to and fro): e.g. during several months of 2015, repeated warnings 
of an impending Russian invasion that kept being delayed; threats of 
imaginary Neo-Nazis invading being served to Eastern Ukraine; 

9. Informocide simulacra (the subject is silenced, ignored, matted or 
blurred): the role of Ukrainian emigrants in the  USSR, Russia and 
globally; 

10. Vortex simulacra (circumventing the subject but getting no closer to the 
understanding of it): Russian soldiers in the Crimea – green men, polite 
people, uniformed people, camouflaged people, armed people in uni-
form with no insignia, unidentified forces, local self-defense troops; 

11. Oppositive simulacra with an emotional component: reports of Ukraini-
ans being delighted with the downing of a Russian civilian jet plane in 
Egypt. 

In the 4th-5th century BC the Greek philosopher Plato spoke of two meth-
ods of depicting reality: the true and the distorted. For Plato, “a simulacrum is 
the copy of a copy which distorts its prototype. Because he defines truth basing 
on an object’s similarity or dissimilarity with the idea, simulacra are stripped of 
their ontological status and are disapproved of as fakes, fabrications and spec-
ters”6. Jean Baudrillard updated this simple division with a theory of three lev-
els of simulacra7. Nowadays it is the turn of Baudrillard’s classification to be 
modernized.  

As Vladymyr Gorbulin justly said, simulacra are turning into major weap-
ons of this war as images of something that does not exist in reality. The strate-
gic task of using these simulacra is replacing objective views of the target 
groups about the character of the conflict with “information phantoms benefi-
cial to the aggressor”8. G. Pocheptsov regarded simulacra as the major means of 
influencing the recipient’s mental map during information wars; thus, the image 

                                                 
6
 А.Н. Кирюшин , А.Н. Асташова, Идея симулякра в понимании виртуального: от 

Платона к постмодернізму, „Гуманитарные научные исследования”, No. 8/2012, 
<http://human.snauka.ru/2012/08/1593> (03.11.2015). 
7
 Ж.Бодріяр , Симулякри і симуляція, Київ 2004. 

8
 В. Горбулин , "Гибридная война" как ключевой инструмент российской 

геостратегии реванша, „Зеркало недели”, Украина, 23 января 2015, 
<http://gazeta.zn.ua/internal/gibridnaya-voyna-kak-klyuchevoy-instrument-rossiyskoy-
geostrategii-revansha-_.html> (03.11.2015). 

http://gazeta.zn.ua/internal/gibridnaya-voyna-kak-klyuchevoy-instrument-rossiyskoy-geostrategii-revansha-_.html
http://gazeta.zn.ua/internal/gibridnaya-voyna-kak-klyuchevoy-instrument-rossiyskoy-geostrategii-revansha-_.html
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of an enemy is created “out of nowhere”, as is one of the just warrior, a popula-
tion needing protection, a traitor, a popularly supported hero”9.  

The language framing of a simulacrum is a speech event – information 
about something that was not, is not and never will be. Simulacra pose a dan-
ger: the human mind can detect a game on the level of form or content, but 
finds it difficult to make sense of a fabricated reality, especially if this fabrica-
tion is done on a mass scale, regularly, and through respected channels (mass 
media). As the genius of Russian semiotics and language philosophy Aleksey 
Losev wrote “If something is denoted, that means it exists. Otherwise, what is it 
that we have just denoted?”10. 

The recipient is not prepared for a grand-scale distortion of the world, and 
so becomes a victim of reality simulation as it takes simulacra at face value. 

In comparison with the variety of simulacra expressed in a speech event 
that is false inside out, any work done on the form of the sign is secondary. 
 

Here are results of sign form distortion noted within the past 6 months: 
 

1. The search for a new, emotionally charged inner form: Gayropa 
(gay+Europe), Eurogaystan; 

2. Labelling (slapping on a different mark): Ukrainians are “banderovtsy”, 
“Nazis”, “fascists”. Whoever doesn’t support the policies of the Krem-
lin becomes the 5th column, the others, the enemies of the people. Ac-
cording to S. Datsiuk, previous periods of Ukrainian resistance against 
the Russian Empire gave rise to the simulacra identities of “maze-
pintsy”, “petliurovtsy”, “banderovtsy”11; 

3. Integrative signs as special indirect signs that are interpreted in a broad 
context – the Putin code as per Adrian Karatnycky12: e.g. Putin has al-
ready briefed the rebels on cancelling the pseudo-elections in Donbass; 
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4. Discursive dissonant forms: e.g. in the lands controlled by outlaws of 
the “DNR”, the newspaper “Mirnyi Donbass” (“Peaceful Donbass”) 
spreads messages of separatism and terrorism; 

5. Mirror homonymy: e.g. in response to the popularity of Channel 5 in 
Ukraine, there is now a channel of the same name in Russia; TV host 
Yevgeniy Kyseliov in Ukraine is mirrored by TV host Dmitryi 
Kyseliov in Russia; 

6. Non-human and non-status behaviors (journalist A. Yunashev barking 
in Minsk on 11.02.2015 and Russian Foreign Minister S. Lavrov swear-
ing during a state visit, clearly audible on an amplified track or with lip-
reading); 

7. Integrative semioticity, or collage shaping (propaganda clips, games, 
films, motivators and demotivators, calendars); 

8. Container forms filled with fear and disappointment, especially in head-
lines: e.g. just what happened yesterday, this beggars belief, the event 
can no longer be hidden); 

9. Hypergeneralization forms: e.g. everyone knows, the community sup-
ports the politician, the people are sure, the politician always promises; 

10. Results of nominalization (nouns make the information look more con-
vincing than predicates): e.g. the confidence spreads, an understanding 
dawns, the realization; 

11. Empty forms: e.g. false precedent-setting names (references to a “Ger-
man expert”), false numbers, especially percentile (85, 90, 95 per cent 
of people support); 

12. Forms with a trailing content: e.g. Ukraine and Malorossiya, Moskovi-
ya and Russia (Russia, the name of the Moscow kingdom, is named 
from the Kyiv Rus, a territory of huge wealth and a glorious history that 
‘sort of’ transforms into Russia basing just on the mutation of the 
name). 

Working with the form of suggestion has a meaning of its own. As Ale-
ksey Losev rightly said, “Language denotation is an active factor in forming, 
or, I rather say, reforming of what is being denoted, and thus of the meaning 
itself”13.  

Even though the current information war has been called a war of senses 
and semantics, actually work on the content of the sign is not as active as work 
on creation of simulacra. 
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А.Ф. Лосев, Знак. Символ. Миф, Москва 1982, p. 11. 
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Results of working on the content are following: 

 
1. Simplification and primitivization of the worldview: the Crimea (Don-

bass, Russian-speaking Ukrainians, ALL Russians) support the policies 
of the Kremlin. Putin is Russia, Russia is Putin; 

2. Stereotypifying the worldview and forming fixed associations: support-
ers of the new government of Ukraine are “ukrofascists, zhydoban-
derovtsy”. The USA is the “archenemy”. Europe is “full of decay and 
moral filth”; 

3. Broadening / installing new symbols and attacking the symbol: the 
georgiivsky stripes, the idea of Ukrainians killing bullfinches or cutting 
down birch trees in their hate of Russia; 

4. Cognitive metaphors with dominant models of war, sickness, artifice: 
information war, army, special forces; afflicted with nationalism; the 
fascist virus; cardboard Ukraine, the cardboard army, the cardboard 
government, cardboard clowns, cardboard holiday; 

5. Political new language: hactivists, “received from the black cuckoo in 
the white hut” (the rude words quoted from Russian writer Arsen Mar-
tirosyan); 

6. Other results of content management on the sign level are traditional 
ones: word play, presuppositives, repetitions, expressives (evaluative 
language, emotionally and stylistically marked units, inclusives), lan-
guage stamp, information structuring etc. 

Destroying a language sign, just as that of signs from other systems, is the 
foundation of manipulation. As concerns other semiotic systems, components 
of visual or auditory signs are easily fabricated, and the victim will find it diffi-
cult to notice the difference. 

In TV showrooms one often asks: why are Ukrainians more resistant to the 
deluge of lies coming from mass-media than the Russians, despite the total 
suggestion of the language sign? The answer is, Ukrainians have been vaccinat-
ed against lies by the Orange Revolution, and have tasted freedom. 

Apart from that, according to Vladymyr Gorbulin, Russians shelter them-
selves from the truth because they fear a cognitive dissonance14, and according 
to Ukrainian journalist Vitalii Portnikov, Russians are waiting for a sign from 
above to interpret any information15. American journalist Toddy Wood claims 
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“ordinary Russians don’t know what is happening there [in Ukraine] and don’t 
want to”16. 

Russian physiologist Ivan Pavlov gave a brilliant explanation of why Rus-
sians (not Russian citizens) are so receptive to manipulation17: “Ladies and 
gentlemen, you see, the Russian thought… does not at all check the sense of the 
words, does not go beyond the curtain of the word, does not like to look at true 
reality. What we do is collect words instead of studying life… We mainly take 
an interest in and operate with words, having little regard for reality… The 
Russian mind is not tied to facts. It loves words far more and operates with 
them… “We are deaf to objections not only from the side of those who think 
otherwise, but also from reality itself”. 

However, the grand-scale information war that we see now is the result of 
precepts applied by the Russian authorities and the retrospective influence of 
Soviet propaganda, not a preformed function of the Russian psyche. Apart from 
that, as G. Pocheptsov justly said, “an average person hears what they want to 
hear”18. 

Key historically formed features of the Russian psyche are the following: 
collectivism, naturalistic and materialistic core, passivity, extraversion, irra-
tionality19. As we can see, the list objectively describes features of an ethnic 
group. At the same time, in Russia we also find other nations that represent 
other worldviews. 

It would also be fair to say that this list is layered with imperial and com-
munist ideas that have taken hold in Russia. Here is the list of precepts accord-
ing to S. Datsiuk: collectivism, togetherness, upholding the state over society, 
control of the state over business, state social protectionism, cultural paternal-
ism of the state, disowning of bourgeois values, disregard for human rights20.   

Finally, Russians are held in the power of the cognitive precepts of the cur-
rent Russian government, such as: 

- Imperial ambition with a mind to avenge past losses; 
- Animosity towards the West and Ukraine as its “agent”; 
- Geopolitical dominance of Eurasia; 
- “The Russian world” as something exceptional; 
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- Fundamentalist Orthodox religion, which is claimed to be superior over 
all other confessions and faiths21. 

This mixture of precepts and tenets makes the recipient likely to trust the 
information coming from the suggestor; total suggestion of the information 
flow during this stage of the information wars is achieved via an assault on the 
sign unit, which has a conventional nature resulting from a long period of lin-
guistic and cognitive evolution. Thus, any manipulations on the sign carry dire 
consequences for the human psyche. 

Disruption of the conventional language sign is also accompanied by a dis-
ruption of normal text-building categories; imposed discourse (promoting the 
imperial and colonial discourse, the discourse of neoarchaization and neomy-
thologization, historical and geopolitical right, fundamentalist Orthodox reli-
gion), which also needs researching. 

Working with the sign, the text and discourse is done through applying 
various manipulative psychotechniques to the addressee. 

Using special manipulative psychotechniques to affect the individual or a 
group recipient has generated such results: 

- Chaotization of world image (Lord Beaverbrook’s Law); 
- Distortion of world image (mainly through shortening and stereotypical 

primitivization); 
- Application of mass technologies of personality suppression; 
- Formation of tunnel vision conscious based on generated emotions of 

fear and hate; achieved via a nimbus or demon effect; 
- Passive soviet and pre-soviet dominants activated; 
- New settings and dominants formed and introduced; 
- Fixed associations formed. 
All of the above has been achieved by using hypnotic and non-hypnotic 

suggestion via a broad range of access channels into the sensory systems and 
the cognitive sphere of man. 

This is a challenge of the new times, of which Ukraine is on the receiving 
end. British historian and political scientist Andrew Wilson calls Ukrainians the 
UNEXPECTED NATION22. We were the first to take the full blow of infor-
mation and worldview warfare. 

Even so, as Ukrainians are loyal to their ethnic precepts of pluralism, toler-
ance and philosophy of the heart, they stay respectful towards the Russian cul-
ture and people, except for their involvement with the war and susceptibility to 
information attacks. 

Supreme Allied Commander Europe of NATO Allied Command Opera-
tions Philip M. Breedlove said that this is the most extraordinary information 
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blitzkrieg we have ever seen in the history of information warfare23. V. Gorbu-
lin specified: “This is no blitzkrieg, but a well thought-through and prepared act 
of information aggression”24. 

The scope and scale of the information war that is already creeping into 
Western Europe, (especially the Baltics, Poland and Slovakia), Belarus and 
Kazakhstan, shows that Ukraine is not the only target of the information attack. 
Pocheptsov dedicated an article to this issue25. We need to join forces to stop 
this war of words.  
 

Here are effective means of countersuggestion (not counterpropaganda): 
 

- Exposing the interest area of the aggressor by opinion leaders: imperial 
ambitions, geopolitical domination of Eurasia, fundamentalist Ortho-
doxy, neomythologization, neoarchaization; 

- Activating the emotive channel of perception: an asymmetrical re-
sponse would take generating not fear but a resonance with sensitive 
section of the recipient’s emotive map: spirituality, collective responsi-
bility, contrition that are alive deep within the Russian psyche; 

- Firm platforming of the ethnic and national image of Ukraine; strength-
ening ethnic stereotypes. Ukrainians are a humane people: we need to 
make known the treatment of prisoners of war, which, as a Ukrainian 
private remarked, are “treated like princes”. Ukrainians as a heroic na-
tion; cyborg soldiers need to be made popular outside Ukraine; 

- Creative replaying of events, as is done by the group Mirko Sablic, 
comic enterprise 95 Kvartal and other artists; 

- Building a dialog with a healthy part of the Russian society: aside from 
Rossiya channel and AIA “Novosti” and “TASS”, there are also “No-
vaya Gazeta” and “Dozhd” channel; aside from aggressors, there are al-
so proponents of B. Nemtsov, who must be thanked for their support; 

- Hard work done by the privates of the information war who actively 
join the countersuggestion movement and provide a multiplicity of 
voices. According to Russian media tycoon Herman Klymenko, the 
blogosphere and social networks are to a large degree accountable for 
the “84 per cent support of Putin”; 

- Support to Internet projects like “Crimea: anatomy of the annexation”; 
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- Discussing mistakes (benderovtsy – banderovtsy), the ignorance of In-
ternet trolls, lack of historical knowledge (history of the Kyiv Rus and 
Crimea); 

- Discussing language analogy as instances of analogous thinking: 
Krymnash, Novorossiya nasha; Novosyria, Russirya; Crimea as Rus-
sia’s sacred land, Syria as Russia’s sacred land; 

- Using the resources of social advertising: filling the information void, 
overcoming censorship of topics and discourses and unequal rights to 
communication. 

Retired US Army General and Former Supreme Headquarters of Allied 
Powers Europe Wesley Clark gives us the universal recommendation: WRITE 
THE TRUTH26. You couldn’t say it better. 
 

Conclusions 
 

Sophisticated forms of manipulating the public conscious during a 
worldview war are based on suggestion. The language sign is the leading meth-
od of suggestive messaging. Destruction of the conventional nature of the sign 
mainly is done via simulacra, and also via work on the sign form. So, a consci-
ental war can no longer be called just semantic; it is a simulacra war squared: 
the speech event describes something that is not there; in itself, the speech 
event has an unstable, malleable, flowing, inadequate chameleon form. 
Worldview wars are also waged with suggestion, which is why to counter them 
we need not counterpropaganda, which is just as immoral as propaganda, but 
rather only countersuggestive work.  
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„WOJNA HYBRYDOWA” JAKO INSTRUMENT KLUCZOWY 
ROSYJSKIEJ GEOSTRATEGII REWANŻU 

 
(“Hybrid war” as a key instrument of Russian revenge geostrategy) 

  
Streszczenie:  
Konflikt rosyjsko-ukraiński charakteryzuje się jako logiczne zakończenie 
geostrategii rewanżu, którą w ciągu długiego czasu była opracowywana przez 
decydentów z Kremla. Akcentowane jest, że agresja Rosji przeciwko Ukrainie 
zademonstrowała lekceważenie przez Rosję prawa międzynarodowego i zagro-
ziła bezpieczeństwu międzynarodowemu. Artykuł poddaje pod analizę strukturę, 
treść, właściwości i skutki rosyjsko-ukraińskiej „wojny hybrydowej”. 
 
Summary:  
The Ukrainian-Russian conflict is being characterized as a logical end of the 
revenge geostrategy, which has been working out for a long period of time by 
representatives of power in Kremlin. It is emphasized that Russian aggression 
against Ukraine has demonstrated neglect towards the international right and 
has put in danger the world’s safety. The structure, the content, peculiarities 
and consequences of Russian-Ukrainian “hybrid war” are being ascertaining.  

 
Słowa kluczowe:  
geostrategia rewanżu, wojna hybrydowa, agresja, Rosja, Ukraina, Krym, 
Wschód Ukrainy, porządek światowy. 
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the revenge geostrategy, the hybrid war, aggression, Russia, Ukraine, the Cri-
mea, East of Ukraine, world order.  

 
 

Agresja Rosji przeciwko Ukrainie przyciągnęła uwagę całego świata. 
Agresorem było bowiem państwo, które w zamian za rezygnację Ukrainy z 
broni jądrowej, wzięło na siebie zobowiązanie bycia gwarantem jej 
suwerenności. Obecnie jednak postawiło ambicje geopolityczne ponad prawem 
międzynarodowym i bezpieczeństwem swoich i obcych obywateli.  

„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 
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Powyższy problem wywołuje zainteresowanie wśród polityków, 
wojskowych, naukowców, dziennikarzy. Pewny wkład w jego analizę wnieśli 
J.Butusow, S. Hakman, W. Holowko, W. Horbulin, W. Hruzyn, R. Zwarycz, 
S.Kulczyćkyj, S.Nemyrycz, S. Rahmanin i inni autorzy, publikacje których 
wykorzystane zostały w tym artykule. Celem tekstu jest próba charakterystyki 
niektórych aspekty rosyjsko-ukraińskiej „wojny hybrydowej”. 

Politycy i społeczeństwo krajów zachodnich spodziewali się, że państwa, 
które powstały wskutek rozpadu Związku Radzieckiego, będą się demokraty-
zowały. Jednak, jak się miało okazać, w największym z nich – Rosji – dokonała 
się restytucja reżimu dyktatorskiego, opartego na innej niż sowiecka, ale tak 
samo imperialistycznej podstawie ideologicznej. Pojawiło się poważne 
zagrożenie dla istnienia i rozwoju cywilizacji euroatlantyckiej. Sąsiad Rosji – 
Ukraina – znalazła się tym samym na pierwszym polu walki z imperializmem 
rosyjskim1.  

Jak wiadomo, Rosja jesienią 2003 r. niespodziewanie zaczęła budować w 
Cieśninie Kerczeńskiej groblę do ukraińskiej wyspy Tuzła, celem przyłączenia 
jej do swojego Półwyspu Tamańskiego. Była to pierwsza po rozpadzie ZSRR 
poważna sprzeczka graniczna pomiędzy dwoma postsowieckimi państwami, 
która omal nie przerodziła się w działania zbrojne2. Ówczesny szef admini-
stracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej Aleksandr Wołoszyn tak wyjaśnił 
zachowanie się Kremla: „Rosja nigdy nie zostawi Ukrainie Cieśniny Kerczeń-
skiej. Wystarczy, że Krym jest dziś ukraiński. Dość kpin z nas. Jeśli będzie 
potrzebne, zrobimy wszystko co jest możliwe i niemożliwe. Jeśli będzie 
potrzeba, rzucimy tam bombę”3.     

Prasa powiązała to oświadczenie z pojawieniem się nowej doktryny Rosji, 
która dopuszczała możliwość ataku prewencyjnego na strefy niestabilności4. 

23 października 2003 r. Prezydent Ukrainy Leonid Kuczma podpisał 
dekret, w którym zaznaczone zostało, że przekroczenie przez państwo sąsiednie 
linii granicy w Cieśninie Kerczeńskiej będzie potraktowane jako naruszenie 
całości terytorialnej Ukrainy i pociągnie za sobą odpowiednie działania, czyli 
odpowiedź siłową. Oprócz tego, oficjalny komunikat Kijowa przewidywał 
zwrócenie się  z prośbą o pomoc do NATO, ONZ, OBWE, a także do państw 
posiadających broń jądrową, które zobowiązały się, w memorandum budapesz-
tańskim, do zapewnienia bezpieczeństwa i suwerenności Ukrainy. Jak się jed-
nak okazało, ukraińskie problemy nie były priorytetowe dla państw zachod-

                                                 
1
 S. Kulczyćkyj , Suspilno-polityczne j socialno-ekonomiczne stanowyszcze Ukrajiny w 

2010 – perszij polowyni 2015 r., „Ukrajinśkyj istorycznyj żurnał”, 2015, nr 3, s. 175.  
2
 L. Kuczma, Tolko silnaja i dejesposobnaja wlast’ i krepkoje gosudarstwo sposobny 

zaszczitit’ teritorialnuju celostnost’ i suwerenitet strany, „Fakty”, 8.08.2015, s. 4. 
3
 Cyt. za L. Kuczma, Posle maidana: Zapiski prezidenta. 2005-2006, Kijów 2008, s. 402. 

4
 Ibidem. 
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nich5. „Dali nam do zrozumienia – wspominał L.Kuczma – żebyśmy radzili 
sobie sami. A publicznie »nabrali wody w usta«”6.  

Po próbie sił jesienią 2003 r. Federacja Rosyjska rozpoczęła aktywne 
przygotowania do przyszłego konfliktu: zakładane były sieci agenturalne, opra-
cowywano możliwość dywersji i destabilizacji państwa ukraińskiego, paraliżu 
ukraińskiej służby państwowej, sił zbrojnych, organów bezpieczeństwa7. 

Konflikt o Tuzłę można nazwać „zwiadem przed bojem”, czyli przed 
okupacją Krymu. Władze rosyjskie z kryzysu w Cieśnienie Kerczeńskiej mogły 
wyciągnąć dwa wnioski – 1) Ukraina gotowa jest stawić opór zbrojny; 2) 
wsparcie Zachodu dla państw postsowieckich najprawdopodobniej będzie 
opóźnione w czasie i mało efektywne. Swoistą bezkarność działań Federacji 
Rosyjskiej potwierdziły po 5 latach od sporu o Tuzłę wydarzenia w Gruzji8.  

Wielu autorów za moment przełomowy dla kształtowania przez Moskwę 
geostrategii rewanżu, celem której jest stopniowa, ale konsekwentna odbudowa 
rosyjskej strefy wpływów i znaczenia na arenie międzynarodowej, uważa 
przyjście do władzy Władimira Putina, wywodzącego się z radzieckich 
organów bezpieczeństwa9. Zdaniem analityków ukraińskich, Rosja, reagując na 
wyzwania globalizacji, stara się zahamować albo nawet odwrócić procesy 
światowe i wrócić do XIX-wiecznego „koncertu mocarstw” i „walki żelaznych 
kanclerzy”. A jeśli to się nie uda – odizolować samych siebie od postępu, 
odgrodziwszy się od świata cywilizowanego peryferiami, czyli tzw. poduszką 
bezpieczeństwa. Ma to być prawdziwy sens koncepcji „szczególnej drogi Ro-
sji” i jej unikalnej cywilizacji10. Jak oświadczył we wrześniu 2015 r. były szef 
polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej Janusz Onyszkewicz, Putin realnie 
uważa za swą misję stworzenie na poziomie globalnym przeciwwagi wobec 
potęgi Stanów Zjednoczonych. Gospodarz Kremla uważa, że misją Rosji jest 
przeciwstawianie się „ideologii amerykańskiej” i stworzenie alternatyw, wresz-
cie umocnienie tego, co nazywa się cywilizacją rosyjską, która powinna objąć 
nie tylko wszystkich etnicznych Rosjan, lecz cały słowiański – lub 
przynajmniej prawosławny – świat11.    

Jednak, w obliczu skomplikowanych relacji międzynarodowych, a także ze 
względu na istotny deficyt potrzebnych zasobów (od stricte wojskowo-

                                                 
5
 L. Kuczma, Tolko silnaja …, s. 4. 

6
 L. Kuczma, Posle maidana …, s. 405. 

7
 S. Nemyrycz , Ostatoczna realnist’, „Dzerkało tyżnia. Ukrajina”, 2015, nr 19, s. 15. 

8
 L. Kuczma, Tolko silnaja …, s. 4. 

9
 W. Horbul in, „Hibrydna wijna” jak kliuczowyj instrument rosijsśkoji geostrategiji 

rewanszu, „Dzerkało tyżnia. Ukrajina” , 2015, nr 2, s. 3. 
10

 S. Nemyrycz , Rosijśko-ukrajinśkyj konflikt: promiżni pidsumky, „Dzerkało tyżnia. 
Ukrajina”, 2015, nr 40, s. 4.  
11

 B. Bondarenko , „Rosija – ce bandytśka krajina”. Eks-ministr oborony Polszczi – pro 
sud nad Nadijeju Sawczenko, plany separatystiw ta zmicnennia sankcij proty Rosiji, 
„Ekspres”, 2015, nr 70, s. 15. 
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gospodarczych do informacyjno-komunikacyjnych), podstawą rosyjskiej 
„geostrategii rewanżu” mogło być tylko podejście asymetryczne12. 

Żeby zdobyć popularność w społeczeństwie rosyjskim, prezydent Putin w 
dorocznym posłaniu do Zgromadzenia Federalnego w roku 2005 podkreślił: 
„Powinniśmy uznać, że rozpad Związku Radzieckiego stał się największą 
katastrofą geopolityczną stulecia. Dla narodu rosyjskiego stał się on praw-
dziwym dramatem. Dziesiątki milionów naszych współobywateli znalazły się 
poza granicami kraju”13. 

Analizując przystosowanie przez kremlowskich decydentów obiektywnych 
trendów geopolitycznych i geogospodarczych do subiektywnego odczucia 
nostalgii za utraconym, W. Horbulin zauważył: „Można nawet powiedzieć, że 
rewizjonistyczne nastroje W. Putina i jego twarda opozycja wobec jakich-
kolwiek »rewolucyjnych« politycznych zmian są uwarunkowane jego doświad-
czeniem osobistym: on widział upadek muru berlińskiego, z którym upadł cały 
świat, który Putin rozumiał i który uważał za swój”14. 

Prezydent Rosji wskazał na konieczność odbudowania ZSRR w innej po-
staci, na przykład w postaci Związku Celnego. Suwerenność Ukrainy, jak i 
innych krajów postradzieckich, w tym modelu była zagrożona. To zagrożenie 
stało się szczególnie widoczne po roku 201015. 

Jest rzeczą coraz bardziej pewną, że Putin postrzega niepodległość 
Ukrainy jako czasową anomalię, nie ukrywając zbytnio swych poglądów. Zna-
ne są jego słowa wypowiedziane do Prezydenta USA George’a W. Busha po 
szczycie NATO w Bukareszcie na początku kwietnia 2008 r.: „Ukraina – to 
nawet nie państwo. Co to jest mianowicie Ukraina? Część jej terytorium – to 
Wschodnia Europa, a część, i dosyć dużą, podarowaliśmy my”16. Dziś Putin 
usiłuje zabrać te „prezenty” za „nieposłuszeństwo władzy kijowskiej”. 

Niestety, jak zauważył O. Wołowycz, nie wiemy, co Bush odpowiedział 
przywódcy Rosji. Najprawdopodobniej dyplomatycznie milczał. W pewnej 
mierze tą linię „unikania ostrych kątów” w stosunkach z Moskwą kontynuuje 
Barack Obama, od kiedy w 2009 r. poparł politykę resetu stosunków z Federa-
cją Rosyjską17.  

Ważnym kamieniem milowym w drodze do realizacji „geostrategii 
rewanżu” stało się Walne Zgromadzenie Akademii Nauk Wojskowych w 
styczniu 2013 r., na którym z referatem wystąpił Szef Sztabu Generalnego Sił 
Zbrojnych FR gen. Walerij Gierasimow. Wołodymyr Gorbulin wyciągnął z 
tego wystąpienia następujący wniosek: „Był to swoisty wynik długotrwałej 

                                                 
12

 W. Horbul in, op. cit., s. 4. 
13

 Cyt. za Ibidem. 
14

 Ibidem, s. 3. 
15

 W. Kulczyćkyj , op. cit., s. 155. 
16

 Op. cit.; O. Wołowycz , Istorija jak połe zmahannia „Ukrajinśkoho switu” i „Russkogo 
mira”, „Zowniszni sprawy. Istoryczni nauky”, 2014, nr 12, s. 20. 
17

 Ibidem. 
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pracy analityków wojskowych i fachowców-sztabowców, którzy przez 
okreslony czas prowadzili konceptualizację danego problemu i poszukiwali 
mechanizmu jego rozwiązania. Właśnie referat generała Gierasimowa był swo-
istym »punktem zwrotnym« w manifestowaniu rosyjskich poglądów na temat 
współczesnej wojny. W nim wskazano, jak powinien rozwijać się współczesny 
konflikt wojskowo-polityczny, które elementy muszą zostać w nim zaangażo-
wane i na jakich etapach. W referacie zaakcentowano zwiększenie roli 
niewojskowych metod presji na przeciwnika, przede wszystkim poprzez 
elementy polityczne, ekonomiczne i humanitarne. Zaś walkę informacyjną w 
ogóle określono jako działalność obecną na wszystkich etapach konfliktu: jego 
początku, rozwoju oraz w okresie poza kończeniu konfliktu. Zwrócono uwagę 
na »przedsięwzięcia asymetryczne«, do których zaliczono działalność jednostek 
specjalnych, rozbudowę opozycji wewnętrznej, a także bezustanny wzrost dzia-
łalności informacyjnej”18. 

Ponieważ ekipa Wiktora Janukowycza wykazywała stałe tendencje 
autorytarne, Kreml był pewny, że Unia Europejska nie zdecyduje się na 
podpisanie układu stowarzyszeniowego z Ukrainą. Jednak w lipcu 2013 r. stało 
się jasnym, że Bruksela jest przygotowana do tego kroku, traktując stowarzy-
szenie jako narzędzie mogące zahamować rozwój autorytaryzmu na Ukrainie. 
W reakcji na te trendy, od sierpnia 2013 r. Moskwa zastosowała potężną presję 
na władze ukraińskie, celem niedopuszczenia do podpisania odpowiedniej 
umowy podczas II Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. 

Podczas kilku spotkań na najwyższym szczeblu Putin nie tylko 
przekonywał Janukowycza do zawieszenia rozmów stowarzyszeniowych z UE, 
ale i żądał przyłączenia się Ukrainy do Unii Celnej. W dniu 9 listopada 2013 r. 
rosyjski prezydent wysunął w tym względzie ultimatum19. W późniejszym 
okresie przewodniczący specjalnej komisji śledczej Rady Najwyższej Ukrainy 
Gienadij Moskal zaznaczał: „Znalazłem człowieka, który był obecny na za-
mkniętych naradach Janukowycza w końcu zeszłego roku. Spotkałem się z tym 
człowiekiem w Moskwie, i on opowiedział, że po spotkaniu z Putinem 9 
listopada i po powrocie na Ukrainę Janukowycz zwołał zamkniętą naradę 
zaufanych osób i powiadomił, że nie podpisze układu stowarzyszeniowego z 
UE w Wilnie. Na głosy, że to wywoła nowy Maidan i – być może – 
doprowadzi do rewolucji, Janukowycz odpowiedział dosłownie tak: »Jakoś z 
maidanem i rewolucją poradzimy sobie. Putin powiedział wyraźnie, że po 
podpisaniu stowarzyszenia zabierze Krym z Sewastopolem, potem Ługańsk, 
Donieck, Chersoń, Mikolajów, Odessę, Zaporoże, Charków«. O tym ultimatum 
Putina dobrze wiedzieli Jakymenko, Zacharczenko i inne bliskie Janukowiczo-
wi osoby, które teraz ukrywają się w Moskwie. O tym musi wiedzieć SBU. 

                                                 
18

 W. Horbul in, op. cit., s. 4. 
19

 W. Hołowko , Ukrajina w umowach antyterorystycznoji operaciji ta rosijskoji zbrojnoji 
agresiji, „Ukrajinśkyj istorycznyj żurnał”, 2015, nr 3, s. 180. 
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Czyli sytuacja ta nie spadła na kraj przed kilkoma miesiącami, jak snieg na 
głowę, była znana już od dawna. Jednak ci, którzy mogli uprzedzić o niebez-
pieczeństwie, milczeli”20. 

Ucieczka prezydenta Janukowycza i odsunięcie go od władzy oznaczały, 
że Ukraina ostatecznie wychodzi z orbity wpływów Rosji. Przed Kremlem stał 
dylemat – pogodzić się z upadkiem swojego projektu imperialnego albo uciec 
się do agresji. Wybór padła na to drugie21. 

20 lutego 2014 r., kiedy stało się jasnym, że władza Janukowycza zmierza 
ku upadkowi, Kreml podjął decyzję o realizacji planu aneksji Półwyspu 
Krymskiego. Właśnie ta data jest wybita na rosyjskim medalu „Za przywróce-
nie Krymu”. „Znienacka pojawiły się wyszkolone, wyposażone we współcze-
sną broń, zresztą bez żadnych znaków rozpoznawczych, „zielone ludziki”. – 
zauważył Stanisław Kulczyćkyj – Kiedy dziennikarze cudzoziemscy 
zapytywali rosyjskiego prezydenta, co to za ludzie, czyi oni, on odpowiadał, że 
jego kraj jest niezaangażowany w wydarzenia na półwyspie, a broń i amunicję 
można niby kupić w jakimkolwiek sklepie. Krymskie garnizony zniszczonej 
przez Wiktora Janukowycza ukraińskiej armii były zablokowane, rosyjska 
agentura stworzyła alternatywne »organy władzy« i zorganizowała 16 marca 
tak zwane »referendum na temat statusu Krymu« z zawczasu znanymi 
wynikami. Dwa dni później na Kremlu podpisano umowę o przyjęciu Krymu i 
Sewastopola w skład Federacji Rosyjskiej. Cała operacja zajęła niepełny 
miesiąc”22. 

Swoją drogą, rosyjski historyk, politolog i religioznawca Andriej Zubow w 
artykule „To już było” porównał rosyjską okupację Krymu z nazistowskim 
Anschlussem, za co został błyskawicznie zwolniony ze stanowiska profesora 
MGIMO. „Historia powtarza się. – pisał Zubow – Na Krymie rzeczywiście żyją 
Rosjanie. Ale kto niby ich uciskał, czyż byli tam oni ludźmi drugiej kategorii, 
pozbawionymi prawa do języka i prawosławnej wiary? Przed kim mają ich 
bronić żołnierze rosyjskiej armii? Któż na nich napadał? Wprowadzenie wojsk 
obcego państwa na terytorium innego państwa bez jego zezwolenia – to agresja, 
zagarnięcie parlamentu przez umundurowanych ludzi bez znaków rozpoznaw-
czych – to bezprawie. Przyjęcie jakichkolwiek postanowień przez parlament 
Krymu w takich okolicznościach – to farsa. Najpierw zajęto parlament, potem 
zmieniono przewodniczącego na prorosyjskiego, wreszcie nowy przewodniczą-
cy poprosił Rosję o pomoc, a przecież ta pomoc jest już tutaj, bo już cały dzień 
półwysep jest pod kontrolą. Jak dwie krople wody podobne do anschlussu 
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 Ibidem, s. 181. 
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 Ibidem, s. 182. 
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 S. Kulczyćkyj , op. cit., s. 165. 
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1938. I nawet referendum, za miesiąc, pod przyjacielskimi bagnetami Tam 10 
kwietnia, tutaj 30 marca”23. 

Zdaniem niektórych ukraińskich analityków, aneksja terytorium Autono-
micznej Republiki Krymu była możliwa nie tylko dzięki dokładnie opraco-
wanemu planowi działań, ale też właściwie wybranemu momentowi dla jego 
realizacji Pod tym ostatnim należy rozumieć: 

- osłabienie władzy centralnej i częściowy „bezwład” w okresie zmiany 
politycznej; 

- narastający konflikt między centrum a regionami Ukrainy;  
- niedostateczny stan psychiczny i materialno-techniczny ukraińskich 

struktur obronnych; 
- antagonizm pomiędzy różnymi strukturami siłowymi na Ukrainie; 
- szczególnie aktywną działalność informacyjno-propagandową Rosji na 

Krymie przez cały okres niepodległości Ukrainy. 
Warto jednak zauważyć, że już w wydarzeniach na wschodzie Ukrainy 

duża część powyższych warunków nie została zrealizowana, co zmusiło Fede-
racje Rosyjską do zastosowania tradycyjnej inwazji wojskowej24. 

Rosja stosowała na Ukrainie koncepcję „wojny hybrydowej”, która, zda-
niem Wołodymyra Horbulina, jest unikalną w kontekście strukturalno-
funkcjonalnym: w formie „hybrydową”, a w treści „asymetryczną”. Najlepiej 
nowy typ wojny ilustruje aneksja Krymu przez Rosję, a następnie – inspiracja 
lokalnych elementów radykalnych i inwazja jednostek armii rosyjskiej na 
wschodne obwody Ukrainy. „Już samo wprowadzenie wojskowej techniki na 
wielką skalę w różnych formach (prosty przerzut przez granicę, przewożenie 
przez „konwoje humanitarne”), przy niezmiennym wypieraniu się własnych 
działań, zasadniczo odróżnia konflikt rosyjsko-ukraiński od wszystkich innych. 
Charakteru priorytetowego nabrały działania rosyjskich grup zwiadowczo-
dywersyjnych, przeprowadzanie ataków terrorystycznych i stosowanie party-
zanckich metod walki z wykorzystaniem tzw. ochotników rekrutujących się z 
ludności miejscowej i elementu kryminalnego, a także najemników rosyjskich. 
Wykorzystywane są przeciwko ukraińskiej armii także batalionowe grupy 
taktyczne wojsk rosyjskich”25. 

Tak więc wiosną 2014 r., jak słusznie dostrzegł Walerij Hruzyn, miało 
miejsce – jak na razie – główne wydarzenie polityczne w XXI wieku – został 
zniszczony istniejący porządek światowy. Przez czterdzieści lat europejskie 
kraje żyły według reguł, które same wprowadziły. Jedna z nich to uznanie nie-
naruszalności granic, bez względu na to, czy zostały wytyczone sprawiedliwie, 
czy nie, czy występują roszczenia terytorialne względem sąsiada i czy na 
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 Op. cit.; S. Hakman , Rosijśko-ukrajinśkyj konflikt szczodo terytorialnoji prynależnosti 
Krymu: miżnarodno-prawowi ta heopolityczni aspekty, „Zowniszni sprawy. Polityczni 
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terytorium państw ościennych żyją rodacy. Podpisany przez 1 sierpnia 1975 r. 
w Helsinkach przez 35 państw akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie prawnie zatwierdził zakończenie II wojny światowej 
tworząc barierę bezpieczeństwa przed wybuchem kolejnego konfliktu. „Mijały 
lata i raptem w biały dzień jeden kraj zagarnął 15% terytorium drugiego kraju. I 
to jakiego! Ze strefami subtropikalnymi, z szelfem bogatym w złoża nafty, 
portami które nie zamarzają i w ogóle. I nawet nie o bogactwa chodzi. Chodzi o 
to, że żadne reguły już nie działają. Z Helsinek wyjechaliśmy – to jasne, ale 
gdzie dojedziemy – na razie nie wiadomo. II światową zakończyliśmy, ale czy 
zaczęliśmy następną? A wojna już trwa. Nowa, niewidzialna, hybrydowa”26.   

Warto zaakcentować, że w 18 marca 2014 r., w liście „z okazji 
przyłączenia Krymu”, prezydent Rosji sformułował główne tezy „doktryny 
Putina”: równowaga sił w świecie zmieniła się; waga Zachodu w polityce 
światowej maleje; prawo międzynarodowe to nie dogmat, a zestaw wariantów, 
z których Kreml będzie wybierał stanowią te, które są dla niego korzystnie; 
kraje dzielą się na silne i słabe; całość terytorialna i suwerenność słabych jest 
płaszczyzną porozumienia silnych; przyszedł czas dla kardynalnych zmian; 
Rosja – oddzielne państwo-cywilizacja, mająca swoje unikalne wartości, która 
będzie usiłowała tworzyć swoje reguły gry w polityce międzynarodowej27.  

Wraz z aneksją Półwyspu Krymskiego Federacja Rosyjska rozpoczęła tzw. 
wojnę hybrydową przeciwko Ukrainie. Jej cel polega na maksymalnym 
osłabieniu przeciwnika. Kijów wg oczekiwań Moskwy powinien zrezygnować 
z odbudowy integralności terytorialnej, i ta rezygnacja powinna wyglądać jak 
dobrowolna. Tylko w taki sposób Kreml może uniknąć  oskarżeń o naruszenie 
porządku światowego i uniknąć sankcji ze strony wspólnoty międzynarodo-
wej28.  

Zdaniem S. Kulczyćkiego, plany rosyjskiego prezydenta na legalizację 
aneksji Krymu były zbudowane na piasku. Władze ukraińskie zademonstrowa-
ły, że nie będą ustępowały przed wolą Moskwy. Drugi problemem Putina była 
odbudowa, po kilku miesiącach i na dosłownie nagich fundamentach, ukraiń-
skiej armii, która zaczęła powstrzymywać najemników rosyjskich w Donbasie. 
Trzecią porażką Putina było zmaterializowanie społeczeństwa światowego w 
postaci konkretnych sankcji29. 

Jak wypowiedział się w sierpniu 2014 r. ówczesny szef polskiego Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, Rosja przegra, jeśli dojdzie 
do jej ekonomicznej konfrontacji na wielką skalę z UE i NATO. „Europejska 
gospodarka generuje miliardy euro, my jesteśmy osiem razy silniejsi od Rosji 

                                                 
26

 W. Hruzyn, Hriznyj okryk doli, „Dzerkało tyżnia. Ukrajina” , 2015, nr 9, s. 5. 
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 B. Jaremenko, O. Biełokołos , O. Chara , Amerykano-rosijśki widnosyny – strate-
hiczna nesumisniśt’, „Dzerkało tyżnia. Ukrajina”, 2015, nr 9, s. 15. 
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 S. Kulczyćkyj , op. cit., s. 166.  
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 Ibidem. 



 
 

183 
 

(w sensie gospodarczym). Razem z NATO jesteśmy silniejsi 16 razy. Jeśli 
odbędzie się walka sankcji, to wiemy, kto będzie zwycięzcą…”30. 

Trzeba podkreślić, że sankcje Zachodu zaczęły działać, i skutki inwazji w 
pełnej skali są obecnie dla kremlowskich władz nieprzewidywalne. Rosja to nie 
ZSRR i jej zasoby do prowadzenia wojny na szeroką skalę są ograniczone. 
Obecnie wymienić można dwa warunki działań wojennych – spełnienie przez 
Kijów żądań Rosji, albo poniesienie przez Rosję takich strat, że kontynuowanie 
działań bojowych stanie się nieopłacalne31. Przecież jest aksjomatem, że kiedy 
przeciwnik zaczyna uświadamiać sobie, że określony cel działań wojennych nie 
usprawedliwia ofiar i ceny wojny – to automatycznie oznacza to jego 
przegraną. Ze spadkiem ducha bojowego znika jego efekt mobilizacyjny i sy-
nergetyczny, i żeby minimalizować skutki klęski wojennej, nieprzyjaciel 
zmuszony jest szukać dróg do zawarcia pokoju32. 

Sankcje gospodarcze, wprowadzone przez UE i USA po aneksji Krymu i 
ze względu na wojnę na wschodzie Ukrainy, są dosyć skuteczne. Jednak 
wpływają one negatywnie na gospodarkę państw Zachodu. Dlatego w Europie 
pojawiają się głosy na rzecz wstrzymania sankcji. Przeciwne głosy mówią jed-
nak, że Ukraina nie jest celem ostatecznym dla Putina, tak samo, jak 
Czechosłowacja nie była celem ostatecznym dla Hitlera33. 

Paryskie spotkanie „normandzkiej czwórki”, które odbyło się na początku 
października 2015 r., zarysowało ciąg tendencji wymagających głębszej 
analizy. Na uwagę zasługują rozmyślania Serhija Rachmanina, zawarte artykule 
pt. „Symulakr”. Uważa on, że Niemcy są zainteresowane tym, żeby konflikt na 
Ukrainie został zamrożony jak najszybciej i z minimalnymi stratami. Angeli 
Merkel nie jest potrzebna gorąca strefa na granicy UE, stąd jest ona 
zainteresowana w stworzeniu warunków, które pozwolą jeśli nie skasować, to 
bodaj osłabić sankcje wobec Rosji. Kanclerz RFN uważa się za odpowiedzialną 
nie tylko za los własnego kraju, a także całej UE. Dlatego wstrzymanie działań 
bojowych na przedpolu Unii i ożywienie gospodarki wspólnotowej poprzez 
odbudowę handlu z Rosją jest kwestią priorytetową. Realizacja mińskich usta-
leń wytycza drogę do osiągnięcia tych celów. Już mało kto pamięta, że 
pretekstem początkowym do wprowadzania sankcji była okupacja Krymu. 
Teraz za kluczowy warunek do zniesienia ograniczeń wobec Rosji w stolicach 
zachodnich uważa się wykonanie ustaleń z Mińska. Oprócz tego, sukces planu 
mińskiego oznacza formalne przekształcenie konfliktu w Donbasie z problemu 
międzynarodowego w problem wewnętrzny Ukrainy. Odnośnie Rosji, to wg 
Rachamina z jednej strony, chce ona domagać się zniesienia albo choćby zła-
godzenia sankcji. Z drugiej – nie zamierza zrezygnować z kontroli nad okupo-
wanymi terytoriami Donbasu. Pełnego wykonania umów mińskich (które 

                                                 
30

 Ibidem; A. Hanus, Moskowśka mośka proty, „Ekspres”, 28.08.2014, s. 10. 
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przewidują wznowienie przez Ukrainę pełnej kontroli nad granicą państwową, 
wyprowadzenie sprzętu wojskowego i rozbrojenie wszystkich bezprawnych 
formacji militarnych) rzecz jasna, w planach Rosji nie ma. Moskwa nie ma nic 
przeciwko temu, żeby otwarty konflikt przekształcić w tlący się, byle mieć 
możliwość znów podpalić knot, kiedy zajdzie potrzeba. Putin będzie się 
domagał utrzymania wpływu Rosji na sytuację w Donbasie. Ale jednocześnie 
chce, żeby Ukraina legalizowała tamtejszą władzę poprzez lokalne wybory pod 
zwierzchnictwem Kijowa i wprowadzenie odpowiednich zmian do konstytucji, 
wreszcie przyjęła na siebie finansowanie regionu, który de facto nie jest pod 
kontrolą władz centralnych34. 

Wojna hybrydowa (doktryna Gierasimowa), którą zastosowała Rosja w 
konflikcie, ma pewne ograniczenia w czasie. Jeśli konflikt, w którym została 
zastosowana, przeciąga się, prędzej czy później zapada moment krytyczny, 
kiedy należy podejmować trudną decyzję albo o eskalacji, albo o wycofaniu 
się.  

W lecie 2015 r. Kreml stał właśnie przed tym dylematem – albo 
zintensyfikować działania wojenne, aż do szerokiego wykorzystania lotnictwa i 
broni rakietowej, i domagać się wojskowego zwycięstwa nad Ukrainą z 
odpowiednimi skutkami politycznymi, albo przejść do strategii wycieńczenia, 
zaktywizowawszy działania wywrotowe wewnątrz Ukrainy. Obecnie jest 
oczywistym, że wówczas Putin wybrał drugi scenariusz35. 

„Dla Rosji podbój Ukrainy jest krokiem do przebudowy porządku 
światowego i realizacji własnych interesów, potrzebną przesłanką dla dalszej 
ofensywy na Europę, przykładem dla zastraszenia niepokornych, a nie celem 
samym w sobie. – zauważa ukraiński analityk Serhij Nemyrycz – Kijów walczy 
przede wszystkim i przeważnie o swoją przyszłość, ale, wygrawszy tę 
kampanię i otrzymawszy do rozporządzenia zasoby Ukrainy, Rosja stanie się o 
wiele pewniejszą siebie i bardziej agresywną. Wszyscy zobaczą naprawdę inną 
Rosję. Zachód będzie musiał powstrzymywać ją nie na Siwerskim Dońcu i nie 
na Dnieprze, a na Bugu i Wiśle, jeśli nie na Odrze. I zapłacą swoim życiem już 
nie tylko Ukraińcy. Więc, o wiele bardziej racjonalnie, jest pomóc Ukrainie. I 
to warto by uświadomić wszystkim, i w Europie, i w Ameryce Północnej. Woj-
na rosyjsko-ukraińska ma w swojej podstawie konflikt wartości, a nie 
interesów, co kardynalnie obniża prawdopodobieństwo jego rozwiązania za 
pomocą środków dyplomatycznych. Trudno się rozmawia z partnerem, który 
nie uznaje twojego istnienia”36. 

Zarazem agresja zbrojna Rosji przeciwko Ukrainie demonstruje słabą 
zwartość Europy wobec zagrożeń zewnętrznych, czego przyczyną jest 
rozbieżność interesów krajów członkówskich UE w kwestiach priorytetów ich 
polityki zagranicznej w ogóle, a na kierunku wschodnioeuropejskim w 
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szczególności. Euromajdan i rosyjsko-ukraińska „wojna hybrydowa” nie 
spowodowały wytworzenia się szerokiego konsensusu w sprawach wschodnich 
w zjednoczonej Europie37. Ukraina nie ma teraz sojuszników wojskowo-
politycznych w rozumieniu klasycznym, a jedynie przychylnych partnerów, 
potencjalnych sojuszników, którzy będą pomagać tylko wtedy i na tyle, na ile 
to odpowiada ich własnym interesom. Sfera wartości w polityce państw 
zachodnich jest niewątpliwie obecna, ale zakładanie, że Ukrainy ktoś będzie 
bronił zamiast niej samej, jest co najmniej lekkomyślne38. 

Agresja zbrojna Rosji przeciwko Ukrainie zademonstrowała lekceważenie 
przez Moskwę prawa międzynarodowego, stawia pod znakiem zapytania 
podstawy systemu bezpieczeństwa, stworzonego po II wojnie światowej, stała 
się też logicznym zwieńczeniem „geostrategii rewanżu”, która w ciągu dłuż-
szego czasu była opracowywana przez kremlowskich strategów. Podczas 
„hybrydowej” z formy i „asymetrycznej” z treści wojny rosyjsko-ukraińskiej, 
Rosji udało się zagarnąć Krym, przeprowadziwszy jego bezprawną aneksję, 
stworzyć przyczółek dla późniejszej ofensywy na Ukrainę w rejonach 
obwodów donieckiego i ługańskiego, oraz poważnie skomplikować sytuację 
wewnętrzną w państwie ukraińskim. Jednocześnie konflikt przyśpieszył proces 
konsolidacji państwowości ukraińskiej, wzmocnienie zdolności obronnej 
Ukrainy, zlikwidował ideologię braterstwa Ukraińców i Rosjan, stał się 
katalizatorem integrowania narodu ukraińskiego, który z bronią w ręku broni 
swojego prawa do wolności i niepodległości, otrzymując pewną pomoc od 
przychylnych partnerów i potencjalnych sojuszników. 
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PATOLOGIA INFORMACJI – JEDEN Z ELEMENTÓW WOJNY HY-

BRYDOWEJ 
 

(Pathology of Information as a Part of the Hybrid Warfare)  
 
Streszczenie: 
Celem artykułu jest próba wyjaśnienia czynników i mechanizmów wpływają-
cych na społeczeństwo w okresie kryzysu – konfliktu, ponadto określenie udzia-
łu danych czynników w powstawaniu i podtrzymywaniu nieprawidłowych form 
funkcjonowania takiego społeczeństwa, całego bądź jego części. Mówiąc o pa-
tologii informacji mam na myśli wpływ owej informacji na jednostkę oraz całą 
strukturę społeczną. W sytuacji, kiedy informacja staje się dobrym samym w 
sobie zaczynają tworzyć się nowe dziwaczne twory społeczne a wszystkie dzia-
łania podejmowane przez społeczeństwo są odzwierciedleniem wpływu infor-
macji na jednostkę i całą strukturę społeczną. Patogenem jest tu informacja, 
ilość tych informacji oraz treść tych informacji i ich wpływ. Mimo iż żyjemy w 
świecie, który jest nacechowany nową technologią i mamy szybki dostęp do 
informacji, to właśnie ten szybki dostęp do informacji stanowi tu ognisko za-
palne, które sprzyja rozwijaniu się konfliktu. 
 
Summary: 
The aim of the article is an attempt to explain the factors and mechanisms that 
affect the society during the crisis – conflict, moreover, to determine the share 
of certain factors in the development and sustaining of abnormal forms of such 
society functioning, the whole or part thereof. Speaking about pathology of 
information I mean the impact of this information on the unit and the entire 
social structure. In a situation where information becomes a good in itself, 
there begin to create new, bizarre social formations and all actions taken by 
the society are a reflection of the effect of information on the unit and the entire 
social structure. Information, amount of information, content of this infor-
mation and its impact is here the pathogen. Although we live in the world that 
is characterized by new technology and we have a rapid access to information, 
this rapid access to information is an inflammatory focus here – which is con-
ducive to the development of the conflict. 
 

„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 
2016, nr 1(6) 
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Wstęp 
 

W niniejszym artykule poszukuję odpowiedzi na pytanie, czym właściwie 
jest patologia informacji?   

Żyjemy w świecie, który przepełniony jest nowymi technologiami i dzięki 
temu możemy się cieszyć niezwykle szybkim przepływem informacji, ale para-
doksalnie łatwość i powszechność dostępu do informacji stanowi ognisko za-
palne, sprzyjając rozwijaniu się nowych typów zachowań dewiacyjnych. Jako 
patologię informacji rozumiem wpływ owej informacji na jednostkę oraz całą 
strukturę społeczną. W sytuacji, kiedy informacja staje się dobrem samym w 
sobie, zaczynają tworzyć się nowe, dziwaczne podziały/reakcje społeczne.    

Działania podejmowane przez społeczeństwo są odzwierciedleniem wpły-
wu informacji zarówno na jednostkę, jak i na całe grupy społeczne. Patogenem 
stać się tu może sama informacja, ilość przepływających informacji oraz treść 
owych informacji i ich wpływ na społeczeństwo.  

 
Patologia 

 
Termin ,,patologia” ma szerokie zastosowanie Słowo wywodzi się z grec-

kiego pathos (choroba, cierpienie) i logos (słowo, nauka)1. O patologii możemy 
mówić w różnorodnych kontekstach, najczęściej jednak termin stosuje się w 
naukach medycznych i społecznych, gdzie został swoiście zreinterpretowany.  

W ujęciu medycznym patologia stała się obiektem zainteresowania odręb-
nej dziedziny naukowej – patomorfologii. Bada ona przyczyny, mechanizmy, 
objawy oraz skutki choroby na poziomie molekularnym, biochemicznym i mor-
fologicznym2. Pod terminem „choroba” kryje się natomiast zespół reakcji orga-
nizmu na działanie czynników chorobotwórczych, które zapoczątkowują reak-
cję i determinują jej kierunek, lecz nie muszą przez cały czas brać w niej udzia-
łu. Patomorfologię umiejscowić można pomiędzy teoretycznymi naukami me-
dyczno-biologicznymi, a kliniką; staje się ona więc kluczem do zrozumienia 
istoty choroby i jej objawów3.  

                                                 
1
 W. Domagała , Diagnostyka patomorfologiczna – zasady i cele, [w:] Podstawy patologii, 
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W naukach społecznych wyodrębniono poddziedzinę zwaną „patologią 
społeczną”. Zajmuje się ona zjawiskami patologicznymi zachodzącymi w obrę-
bie relacji społecznych, a obszar jej badań obejmuje etiologię, symptomatologię 
i profilaktykę4. Patologię społeczną możemy więc rozumieć jako „ten rodzaj 
zachowania, ten typ instytucji, ten typ funkcjonowania społecznego, czy ten 
rodzaj struktury, który pozostaje w zasadniczej, niedającej się pogodzić 
sprzeczności ze światopoglądowymi wartościami, które w danej społeczności 
są akceptowane”5. Patologia społeczna jest zjawiskiem wyraźnie negatywnym, 
„są to zagrożenia społeczne, które przyczyniają się do powstania zachowań 
patologicznych i prowadzą do dysfunkcji całych grup społecznych”6. Inna defi-
nicja określa ją natomiast, jako zjawisko społeczne, które jest niezgodne z wzo-
rami zachowań (postaw), zawartymi w systemach normatywnych społeczności, 
stale się nasila i jest dysfunkcjonalne, wyraźnie zakłóca bowiem funkcjonowa-
nie danej społeczności7.  
 

Informacja 
 

Słowo „informacja” jest wieloznaczne i sprawia trudności przy próbach 
jednoznacznego zdefiniowania. Wywodzi się z łacińskiego informatio (przed-
stawienie, wizerunek) oraz informare (kształtować, przedstawiać), które w tym 
kontekście rozumieć można jako formułowanie treści komunikatu i nadawanie 
sensu przekazywanej wiadomości8. Informacja to także „własność pewnych 
składowych stanu świata (jako systemu, jego fragmentu), wartościujących 
pewne zdanie pytające, polegająca na możliwości wartościowania na tej pod-
stawie innego zdania pytającego, dotyczącego innych składowych stanu świata 
(innego fragmentu), wynikająca ze spełniania przez stany świata relacji wiążą-
cych wartości tych stanów”9. W rozumieniu potocznym oznacza zarówno sam 
komunikat, jak i przekazanie wiadomości na jakiś temat indywidualnemu lub 
zbiorowemu odbiorcy.  

Pojęcie informacji możemy rozpatrywać w dwóch ujęciach: ilościowym i 
jakościowym. Ujęcie ilościowe polega na badaniu ilościowym danych informa-
cji, które zostają dookreślone znaczeniowo, dzięki czemu podlegają procesowi 
wartościowania, a w konsekwencji możliwe staje się rozróżnienie informacji 

                                                 
4
 L. Pytka, Patologia społeczna, [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy 

socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Warszawa 1999, s. 175–177. 
5
 A. Podgórecki , Patologia życia społecznego, Warszawa 1969, s. 24.  

6
 A. Lewandowska , Efektywność Instytucji Pomocy Społecznej a bezpieczeństwo socjal-

ne obywateli, [w:] „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje”, Kraków 2015, 
Nr 17, s. 137. 
7
 J. Wódź , Zjawiska patologii społecznej a sankcje społeczne i prawne, Wrocław- War-

szawa- Kraków- Gdańsk 1973, s.13-15. 
8
 M. P. Jankowski , Pojęcie informacji, ilość informacji, maszyny informacyjne, 

<http://pts.edu.pl/teksty/mpj.pdf> (30. 11. 2015). 
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prawdziwej i fałszywej. Taka perspektywa umożliwia uwzględnienie w anali-
zach konkretnych sytuacji, które w oczywisty sposób rzutują na proces podej-
mowania decyzji10. Ujęcie jakościowe (zwane inaczej psychologicznym) skupia 
się natomiast na semantycznych i pragmatycznych funkcjach znaku językowe-
go, czyli informacja rozumiana jest tu jako znaczenie pewnej wypowiedzi, a 
także element wiedzy11. 

Przez patologię informacji możemy rozumieć zarówno komunikaty o spe-
cjalnie modyfikowanej  treści, w tym także celowo  pomijające pewne wątki, 
jaki i pluralizm informacyjny, który w konsekwencji doprowadza do dezinfor-
macji. 
 

Wojna hybrydowa 
 

W rozumieniu Franka G. Hoffmana wojna hybrydowa jest zbieżnością fi-
zyczną i psychologiczną bojowników oraz cywilów, czyli sił zbrojnych i spo-
łeczności, państw i aktorów niepaństwowych12. Inni badacze zauważają, że 
hybrydowość to logiczna kombinacja strategii i taktyki, zmierzająca do wymie-
szania różnych typów działań zbrojnych13. John J. McCuen ujmuje hybrydo-
wość jako kombinację wojny symetrycznej oraz asymetrycznej14. W świetle 
teorii wojen buntowniczych Jewgienija Messnera hybrydyczność jawi się na-
tomiast, jako połączenie zarówno starych, jak i nowych różnorodnych rodzajów 
oddziaływań wojennych15.  

Uogólniając, aby zaistniała wojna hybrydowa, potrzeba całego szeregu 
działań: mobilizacji elementów, wykorzystywania skomplikowanej, nowocze-
snej aparatury wojennej, współpracy z podzielającymi podobne przekonania, 
pozyskiwania sojuszników, umieszczenia specyficznych informacji w prze-
strzeni medialnej, a także swoistej dystrybucji idei wśród społeczeństwa, mają-
cej na celu zróżnicowanie społeczeństwa i stworzenie sztucznych podziałów, 
aby w konsekwencji wpłynąć  na różnorodne sfery społeczne. Mamy więc do 
czynienia ze skrzyżowaniem odmiennych myśli strategiczno-operacyjnych. W 
działaniach strategicznych chodzi o wyznaczenie celu, do którego się zmierza. 
Strategia zaś to termin zapożyczony przede wszystkim z filozofii i wspólny dla 
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 Z. Błasiak , M. Koszowy, Informacja, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 
<http://www.ptta.pl/pef/pdf/i/Informacja.pdf>, (19. 11. 2015). 
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 L. F lor id i , Outline of a Theory of Strongly Semantic Information, 
<http://www.philosophyofinformation.net/publications/pdf/otssi.pdf>, (19. 11. 2015). 
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 F. G. Hoffman, Hybrid Warfare and Challenges, „Joint Force Quarterly”, Issue 52, 
2009, s. 34-39. 
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 D. T. Lasica , Strategic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory, Fort Leaven-
worth 2009, s. 1-7. 
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 J. J. Mccuen, Hybrid Wars, 
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191 
 

wielu dziedzin naukowych. Definiuje się ją jako planową procedurę, której 
następstwem jest teoretyczna i praktyczna linia postępowania16. Taktyka wojny 
hybrydowej sprowadza się do praktycznego sposobu osiągnięcia założonego 
celu. Współcześnie walki toczą się w różnych miejscach i w jednej linii czaso-
wej. Na poziomie taktyki decydujący okazuje się wybór właściwego kierunku 
uderzenia, a także umiejscowienie go w czasie i przestrzeni, zgodnie z założe-
niami strategicznymi.  
 

Wojna hybrydowa i patologia informacji 
 

Aby lepiej zrozumieć patologię informacji oraz jej związek z wojną hy-
brydową, należy zwrócić szczególną uwagę na pewne aspekty. Wojna hybry-
dowa posiada charakterystyczne cechy. Jej istotę przyrównać można do działa-
nia układu, który funkcjonuje w przestrzeni materialnej i jest oddzielony od 
świata rzeczywistą bądź abstrakcyjną granicą. Jest więc zbiorem węzłów-
obiektów, w jakim każda część odgrywa konstytutywną rolę w obrębie całości, 
współtworzy ją oraz określa jej działania w stosunku do innych zjawisk spo-
łecznych. Niezwykle istotna staje się tutaj autonomia. Każdy element (aktor) 
posiada bowiem swój własny sposób działania, konceptualizowania świata, 
wywierania wpływu, a także inaczej zorientowany jest na wspólny przecież cel 
– zwycięstwo17. Układ hybrydowy to ciało wytwórcze, które kreuje nowe ro-
dzaje działań wojennych; w procesie generowania owych działań pewne zabie-
gi prowadzone są jednak niezależnie od siebie, ale jednakowo pracują na 
wspólny kolektor oraz wykorzystane zostają zbiorowo w owej jednostce wy-
twórczej18. System ten funkcjonuje w sieci translacyjnej19. Sieć translacyjna 
określa charakter okresowego uporządkowania w przestrzeni elementów, a 
więc „stanowi nieskończony zbiór punktów przestrzeni uporządkowanych w 
ten sposób, że przy obserwacji układu z dowolnego należącego doń punktu 
wzajemne rozmieszczenie punktów układu i jego orientacja są zawsze takie 
same”20.    

Istotną cechą hybrydowego układu jest również zdolność do samokontroli. 
W podstawowym schemacie wygląda to następująco: sygnały z wewnątrz zo-
stają przekształcone na swoisty język układu. Przekształcone sygnały następnie 
integruje się według jakiegoś planu (danego z wewnątrz w postaci zaprogra-
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 S. Mossor , Sztuka wojenna w warunkach nowoczesnej wojny, Warszawa 1986, s. 185. 
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mowania). Wynik integracji w postaci rozkazu trafia do efektorów (np. komó-
rek operacyjnych). W ich obrębie sygnał wewnątrzukładowy zostaje prze-
kształcony w sygnał zewnątrzukładowy. Język własny układu zmienia się na 
język zrozumiały dla otoczenia. Zdolność układu do samokontroli to ostatni 
etap w wymianie sygnałów między układem a jego otoczeniem21. Zachodzi tu 
sprzężenie zwrotne, które polega na tym, że część sygnałów wychodzących z 
układu wraca do niego. „Poprzez to plan układu nie jest nigdy utrwalony; 
zmienia się zależnie od sygnałów powracających, które informują o tym, jak 
został on wykonany i jakie zmiany wywołał w otoczeniu”22. Skutkuje to wpro-
wadzeniem wielu nowych funkcji oddziaływania, a każda nowa forma interak-
cji z otoczeniem połączona jest adekwatnie z najbardziej efektywnym sposo-
bem działania dla danej grupy, zorientowanym na osiągnięciu celu.  Działania 
te koncentrują się głównie na właściwej selekcji informacji dochodzących z 
zewnątrz i z wnętrza ustroju oraz na wyborze odpowiedniej formy wywierania 
presji23.  

Wojna hybrydowa przestaje być jedynie ciałem tekstowym czy też kultu-
rowym, a nabiera znaczenia wojenno-prawno-politycznego. Podstawowym 
źródłem ją zasilającym staje się jej medialność.  

Jako symbol polemiki słownej w zakresie polityki międzynarodowej nale-
ży jeszcze do przestrzeni przedstawienia24. Interakcja z otoczeniem w sensie 
przyjmowania jego sygnałów i odpowiadania na nie, w której to wymianie raz 
jest się zwyciężonym, a raz zwycięzcą, stanowi konieczny warunek nasycenia 
metabolizmu informacyjnego, bez którego nie mógłby się rozwinąć metabolizm 
energetyczny (produkowanie informacji) i kontakt reprodukcyjny (oddziaływa-
nie). Metabolizm informacyjny charakteryzuje się dwoistością. Jest jednocze-
śnie odruchowo bezwarunkowy (informacje żyjące własnym życiem w świecie 
medialnym), jaki odruchowo warunkowy (specjalnie modyfikowana treść 
umieszczana w przestrzeni medialnej).  Również w tym przypadku patologia 
informacji może być rozumiana w dwojaki sposób – jako zafałszowane infor-
macje umieszczane w przestrzeni publicznej oraz jako informacje „złe”, a za-
tem patologiczne właśnie.  Informacja patogenna w ujęciu behawioralnym to 
taka, która wywołuje swoistą reakcję oraz przyczynia się do powstania konflik-
tu. Niezgodny z oczekiwaniami odbiorcy komunikat, którego się on nie spo-
dziewa, powoduje frustrację i prowadzi do patologicznych zachowań.  

Zbadanie patologii informacji w dwóch powyższych ujęciach wymaga do-
boru odrębnej metodologii dla każdego z nich. 
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Metodologia 
 

W niniejszym artykule skupię się wyłącznie na ujęciu behawioralnym. 
Jednym z podstawowych założeń behawioryzmu jest zbadanie, jak zachowuje 
się społeczeństwo pod wpływem danych komunikatów. Wiąże się to z poję-
ciem manipulacji. Obecnie stosowane socjotechniki pozwalają tak manipulo-
wać człowiekiem, a więc sterować nim, odpowiednio kształtując jego świado-
mość, by w efekcie podejmował decyzje zgodne z oczekiwaniami nadawcy 
informacji. Mało kto zdaje sobie sprawę, że pewne zachowania występujące w 
społeczeństwie są właśnie rezultatem patologii informacji.   

Analizę poprzedzić winno precyzyjne określenie sytuacji komunikacyjnej. 
Składają się na nią następujące elementy: nadawca, odbiorca, typ kontaktu 
między nadawcą a odbiorcą, okoliczności sytuacyjne.  W tym przypadku na-
dawcami informacji są osoby pełniące ważne funkcje społeczne, odbiorcami 
zaś zwykli obywatele, kontakt między nadawcą a odbiorcą zależny jest nato-
miast przede wszystkim od nadawcy jako osoby wyżej postawionej. Z kolei 
okoliczności sytuacyjne określić można jako specyficzne, informacja posiada 
bowiem zdolność wykreowania pozytywnej wizji świata.  

 
Analiza 

 
Analiza obejmuje filmy przedstawiające bezpośrednie wydarzenia na 

Ukrainie, znajdujące się głównie na serwerze YouTube25. Na dobór badanego 
materiału wpływ miał fakt, iż film ukazuje stricte materialną rzeczywistość26. 
Filmy na YouTube można porównać do klasycznej kroniki filmowej. Celem 
kroniki jest pokazanie aktualnych wydarzeń27. Zdjęcia ukazujące się w kronice 
są zwykle spontaniczne i stanowią w pewnym stopniu „migawkę” ważnych 
wydarzeń. 

Wybrane przeze mnie filmiki przedstawiają zdarzenia, które zazębiają się 
jedno w drugie, a ich jedyną cechą wspólną są okoliczności powstania. Składa-
ją się one z obrazów i szczegółów ukazujących daną rzeczywistość. Film wy-
dobywa na jaw świat nigdy przedtem niewidziany, świat nieuchwytny, to wła-
śnie filmowy materiał czyni widzialnym to, czego dawniej nie widzieliśmy lub 
nie mogliśmy zobaczyć, a więc skutecznie pomaga nam w odkryciu nowego 
świata28. 

Analiza filmów została przeprowadzona w dwóch ujęciach: psychoanali-
tycznym i teoretycznym. Ujęcie psychoanalityczne skupia się na sposobach 
przedstawienia głębszych treści (ważna jest tu symbolika połączeń) oraz tzw. 
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etapach przejścia (szczegóły zostają odczytane jako znaki)29. Zaprezentowana 
analiza filmów wyzyskuje także założenia teoretyczne charakterystyczne dla 
metody o tzw. ambicjach teoretycznych. W tym przypadku analiza może mieć 
na celu weryfikację teorii, budowanie teorii lub przedstawienie torii30. Połączo-
ne sposoby analizy pozwalają na uzyskanie jednocześnie wniosków i teorii, 
czyli wnioski stają się tu teorią i punktem wyjściowym analizy. Pozwala nam to 
na odkrycie pewnych schematów zachowania się grup społecznych, a nawet 
całego społeczeństwa. Jeśli zestawić kilka filmów równolegle i odczytać je jako 
całość, zauważyć możemy pewne charakterystyczne cechy oraz kolejno poja-
wiające się etapy, a więc w tym przypadku stadia reakcji społeczeństwa. Dzięki 
temu zaobserwujemy, jak istotną rolę odgrywa informacja i jaki jest jej wpływ 
na społeczeństwo. Możliwy do uchwycenia staje się także problem zniekształ-
conego odbioru informacji, co może być przyczyną powstania konfliktu zbroj-
nego.  
 

Wnioski 
 

Na podstawie połączonej analizy możemy wyróżnić trzy stadia wpływu 
patologicznej informacji na społeczeństwo: stadium owładnięcia, degradacji 
oraz adaptacji. 
 

Stadium – owładnięcie 
 

Cechą pierwszego stadium jest mniej lub bardziej gwałtowne przejście ze 
świata normalnego w inny, nieznany świat kreowany przez informację. Pojawia 
się nowa wizja świata, nowy ład, nowy porządek. Społeczeństwo staje się inne 
– zmienione, odkrywa wszystko, na nowo, a przy tym ogarnia je chaos, pustka, 
„własne zło”. Jeśli zmiany mają charakter gwałtowny, ludzie nagle znajdują się 
w innym świecie zmienionych barw i proporcji. Koloryt otaczającego świata 
staje się bardziej tajemniczy i złowrogi, a ludzie coraz mniej rozumieją owe 
przemiany, gubią się i chcą uciekać. Wówczas w społeczeństwie zaczynają się 
wyłaniać określone typy jednostek, które na swój sposób próbują dostosować 
się do otaczającego nowego świata. Okres owładnięcia charakteryzuje się mo-
mentami frenetycznymi, lecz gdyby się przyjrzeć głębiej to można zauważyć, 
że dominuje tu groza, wywołana pluralizmem informacyjnym.  
 

Stadium – degradacja 
 

Degradacja społeczeństwa zaczyna się tu od rozpadu tożsamości, otępienia 
uczuciowego i trwa aż do rozpadu intelektualnego. Warunkiem przetrwania 
każdego układu społecznego jest określony porządek. Rozpad społeczeństwa, 
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jako cecha charakterystyczna tego etapu, polega właśnie na utracie tożsamości 
na skutek rozbicia określonego dla danej społeczności ładu. Zbiorowość traci 
swoją logiczną spójność i zaczyna składać się z poszczególnych typów jedno-
stek, oderwanych od siebie i otaczającego świata. W tym stadium możemy wy-
różnić następujące fazy: otępienie uczuciowe, intelektualne oraz oderwanie od 
rzeczywistości. Otępienie uczuciowe rodzi się, gdy ludzie przestają współod-
czuwać, czyli integrować się i solidaryzować. Społeczeństwo w konsekwencji 
coraz bardziej się rozwarstwia, wyłaniają się nowe podziały społeczne (klasy, 
kasty, grupy interesu), nie liczy się już dobro ogółu. Prowadzi to do unice-
stwienia panującego porządku i wyłonienia się nowego, który rządzi się chao-
tycznymi zasadami. Nie wiadomo już, co jest dobre dla społeczeństwa, a co dla 
jednostki. Z kolei otępienie intelektualne następuje w skutek zamętu informa-
cyjnego, jaki panuje w społeczeństwie. W wyniku natłoku informacji nie ma 
już prawdy uniwersalnej, nie ma zasad, nie ma norm, nie ma prawa, wszystko 
wywróciło się do góry nogami – czarne stało się białym a białe czarnym31.  
Kolejna faza to oderwanie od rzeczywistości. Charakteryzuje je stan dominacji 
nowych zasad społecznych, które w warunkach normalnych zostałyby odrzu-
cone jako nierealne.  

Rzeczywistość to domena myśli, marzeń, uczuć, które wpływają na per-
cepcję i wywołują określone działania32. Świat realny zaczyna wypełniać in-
formacja, w skutek której teraźniejszość, przyszłość i przeszłość zlewają się w 
bezkształtną figurę. Współczesny świat realny nie znosi pustki, dlatego też co-
dziennie dociera do nas nieograniczona ilość produkowanych, nadawanych i 
odbieranych informacji. Rzeczywistością staje się to, co nią nie jest, a jest tylko 
sztucznym tworem. Pojawiają się nowe schematy działania, nowe zasady funk-
cjonowania społeczeństwa. Dla danej społeczności czas stanął. Informacje, 
które do społeczeństwa docierają, wprowadzają je w nieustanny ruch, a wręcz 
dają wrażenie, że świat przyśpieszył i napędzają rytm życia. Jednak to tylko 
pozory.  

 
Stadium – adaptacja 

 
Społeczeństwo przyzwyczaja się do nowych zasad funkcjonowania. Inny, 

nowy świat staje się czymś zwykłym i codziennym33. W tym stadium możemy 
wyróżnić fazy: podwójna orientacja, perseweracja społeczna oraz dziwacz-
ność34. Patologia podwójnej orientacji polega na tym, że dana grupa bądź cała 
społeczność żyje jakby w dwóch światach jednocześnie. Społeczeństwo nie 
może tak funkcjonować, dlatego musi dokonać wyboru, w której rzeczywi-
stości chce żyć. 

                                                 
31

 A. Kępiński , Schizofrenia, Kraków 1992, s. 44-69. 
32

 Ibidem. 
33

 Ibidem. 
34

 Ibidem. 
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W tym stadium mamy do czynienia z „perseweracją społeczną”. Charakte-
ryzuje się ona powtarzaniem określonych zachowań, nawyków, utartych sche-
matów. Pojawia się, gdy dochodzi do ponownego owładnięcia przez informa-
cję, gdy w nowych okolicznościach i pod wpływem nowych informacji nastę-
puje rozpad panującego porządku, co przyczynia się do zaburzenia rytmu funk-
cjonowania danej struktury społecznej. Wtedy społeczeństwo zaczyna wprowa-
dzać tak zwane rytuały. „Rytuał jest swoistą obroną przed nieznanym”35. Spo-
łeczeństwo powtarza pewne już znane schematy zachowań, które na pierwszy 
rzut mogą się wydać naocznym obserwatorom bezcelowe i bezsensowne lub też 
trafne i racjonalne. Rytuały są potrzebne społeczeństwu do obrony przed zej-
ściem z wyznaczonego toru funkcjonowania, do którego zdążyło się już przy-
zwyczaić. W przypadku, kiedy społeczeństwo często stosuje owe rytuału, oto-
czenie odczuwa je jako upór i fanaberię. Trudno jest tego typu społeczeństwo 
nawrócić na tak zwaną normalną drogę. Gdy się to jednak udaje, po pewnym 
czasie tego typu społeczeństwo może znów wrócić do swych starych, stereoty-
powych zachowań36. 

Taka zbiorowość jest osobliwa. Z jednej strony imponuje, a z drugiej prze-
raża. Ponadto cechuje się nieprzewidywalnością. Na skutek powtarzania utar-
tych schematów zachowania owa nieprzewidywalność staje się dziwacznością, 
a zamiast lęku i grozy wywołuje tylko uśmiech politowania37.  

 
Podsumowanie 

 
Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz wyciągniętych wniosków mo-

żemy zaobserwować, jak na przykładzie społeczeństwa ukraińskiego funkcjo-
nuje patologia informacji w ujęciu behawioralnym.    

Dla Ukraińców faktem konstytuującym nową wizję świata, nowy ład, no-
wy porządek było przybliżenie do Unii Europejskiej poprzez podpisanie umo-
wy stowarzyszeniowej. Można zauważyć, że jedna informacja w znacznym 
stopniu wpłynęła na społeczeństwo. Gdy otrzymało ono wiadomość o tym, że 
umowa nie dojdzie do skutku cała nowa wizja świata rozpadła się w niwecz. W 
wyniku natłoku informacji doszło do rozpadu społeczeństwa i podzielenia go 
na dwie połowy: prozachodnią i prorosyjską. Społeczeństwo ukraińskie utraciło 
własną tożsamość na skutek rozbicia określonego dla danej społeczności po-
rządku. Widać tu wyraźnie fazy degradacji społeczeństwa ukraińskiego, takie 
jak otępienie uczuciowe, które przejawia się tym, że ludzie należący do jednej 
zbiorowości nie solidaryzują się między sobą, znajdujemy zarówno zwolenni-
ków, jak i przeciwników rządu ukraińskiego. Prowadzi to do coraz większego 
rozwarstwienia. Pojawiają się nowe podziały społeczne. Przykładem może tu 
być kształtująca się ówcześnie nowa elita rządząca, która chce walczyć o swoje 

                                                 
35

 Ibidem. 
36

 Ibidem. 
37

 Ibidem. 
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interesy. Z kolei otępienie intelektualne przejawia się w tym, że w wyniku za-
mętu informacyjnego, który panuje w społeczeństwie ukraińskim, zrodził się 
chaos i zaczęła panować dezorientacja. W skutek pluralizmu informacyjnego 
społeczeństwo ukraińskie już nie posiada prawdy uniwersalnej, nie ma zasad, 
nie ma norm, nie ma prawa, wszystko wywróciło się do góry nogami. Stabili-
zacja legła w gruzach. Nie wiadomo, czy Unia Europejska i Stany Zjednoczone 
pomogą. Nie wiadomo, jak zachowa się Rosja i czy sama Ukraina poradzi so-
bie, przezwyciężając trudności. Widać też wyraźnie fazę adaptacji. Społeczeń-
stwo przywykło już do nowych zasad, do nowej rzeczywistości, ale nie jest już 
takie samo.  

Bardzo dobrze na przykładzie narodu ukraińskiego widać tzw. fazę perse-
weracji społecznej.  

Przykładem może być Ukraińska pomarańczowa rewolucja, której w cza-
sie kampanii wyborczej Wiktora Juszczenki patronował ten właśnie kolor, na-
tomiast kolorem obozu Janukowycza był niebieski. Ukraina podzieliła się 
wówczas na dwa obozy. Lwów stał się stolicą ,,Pomarańczowych". Centrum 
obozu Janukowycza był natomiast Donieck. W wyborach wygrał Janukowycz. 
Opozycja uznała jednak, iż były to sfałszowane wybory i domagano się po-
nownych. Na początku doszło do licznych protestów ludności. Na kijowskim 
Placu Niepodległości przez kilka tygodni protestowali zwolennicy opozycji, 
tzw. ,,Pomarańczowi”, domagając się przemian polityczno-gospodarczych w 
kraju. Społeczeństwo ukraińskie utrwaliło już pewien rytuał, pewien styl za-
chowania, co w pełni widoczne było w trakcie wydarzeń na Majdanie w 2014 
roku. Skupiły one sporą uwagę obserwatorów, co z jednej strony wzbudziło 
podziw, a z drugiej odbierane było przez otoczenie jako uporczywe i męczące. 

Pojawia się pytanie, czy w przypadku silnie utrwalonych schematów za-
chowań grup społecznych można dzięki odpowiednim działaniom zewnętrz-
nym wpłynąć na reakcje danej społeczności i wywołać pożądane postępowanie, 
które byłoby zgodne z oczekiwaniami sterującego, czyli wywierającego  
wpływ? W moim odczuciu tak. Należy jednak przy tym pamiętać, że „hybryda 
wprowadza bliznę tam, gdzie nie ma dla niej miejsca”38. Blizna ta zniszczy 
każdy jednoznaczny ład, „zdekonstruuje każdy system, spowoduje jego awarię, 
zaburzy i zdegraduje narzucane jej znaczenia”39 po to, by różnicować społe-
czeństwa, narody i państwa, w imię woli wolności. Osiągnąć to można właśnie 
poprzez patologię informacji oraz znajomość słabych i mocnych stron danego 
społeczeństwa. Tylko trzeba byłoby założyć, że w takim ujęciu wszystko od-
działuje na siebie wzajemnie, a przypadek jest tylko błędem statystycznym, 
dopuszczalnym jedynie przy początkowych obliczeniach.  
 
 

                                                 
38

 M. Kłosiński , op.cit., 158. 
39

 Ibidem. 
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ROSYJSKA WOJNA ZASTĘPCZA W DONBASIE 
 

(Russian Proxy War in Donbas) 
 
Streszczenie:  
Konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy przez jednych jest postrzegany jako 
konflikt wewnętrzny, w którym siły rządowe walczą z separatystami. Dla in-
nych, jest to międzynarodowy konflikt rosyjsko-ukraiński. Głównym problemem 
badawczym tego artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: w jaki spo-
sób Federacja Rosyjska jest zaangażowana w konflikt zbrojny w Donbasie? 
Celem niniejszego artykułu jest próba wyjaśnienia konfliktu na wschodzie 
Ukrainy w oparciu o teorię wojny zastępczej, oraz ukazanie praktycznego za-
stosowania tej strategii przez Federację Rosyjską. 
 
Summary:  
For some, armed conflict in eastern Ukraine is considering as a civil war 
where government fights against separatists. For others, it is an inter-state war 
between Ukraine and Russia. The main question of this research is how Russia 
is involved in armed conflict in Donbass? The aim of this paper is attempt to 
explain situation in eastern Ukraine base on proxy war theory and to present 
practical adoption of this strategy by Russia. 
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Ukraina 
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Wstęp 
 

Od rozpadu ZSRR celem strategicznym Federacji Rosyjskiej (FR) wobec 
Ukrainy jest utrzymanie tego państwa w swojej strefie wpływów. Wynika to z 
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geostrategicznego położenia Ukrainy, która pełni rolę „sworznia geopolitycz-
nego” (ang. geopolitical pivot)1. Przez lata FR skutecznie realizowała ten cel 
wykorzystując instrumenty polityczne, dyplomatyczne i ekonomiczne. Sytuacja 
uległa diametralnej zmianie pod koniec 2013 r., kiedy to prezydent Wiktor Ja-
nukowycz odmówił podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską 
(UE), co doprowadziło do silnego niezadowolenia społeczeństwa i masowych 
protestów zwanych „Euromajdanem”. Proeuropejskie demonstracje przerodziły 
się w największy kryzys polityczny w historii kraju, a Plac Niepodległości w 
Kijowie stał się krwawym polem bitwy. W wyniku „rewolucji godności” do-
szło do zmiany reżimu, co spotkało się ze zdecydowaną, agresywną reakcją FR. 

W obawie przed integracją Kijowa z UE, a w dalszej perspektywie z NA-
TO, Rosja postanowiła zdestabilizować Ukrainę uniemożliwiając tym samym 
realizację tego scenariusza. Pierwszym krokiem było zajęcie Krymu, który ma 
strategiczne znaczenie ze względu na stacjonującą w Sewastopolu bazę floty 
czarnomorskiej, dzięki której Rosja odgrywa kluczową rolę w basenie Morza 
Czarnego. Kiedy reżim Janukowycza został zastąpiony przez władze proeuro-
pejskie, FR rozpoczęła operację przejęcia półwyspu. Tzw. lokalne oddziały 
samoobrony wsparte przez nieoznakowane oddziały rosyjskich żołnierzy 
SpecNazu przejęły kontrolę nad infrastrukturą krytyczną. Lokalne władze ogło-
siły niepodległość, a w marcu 2014 r. Krym został anektowany przez FR, która 
złamała tym samym szereg umów międzynarodowych2. Kryzys krymski prze-
biegł bez ani jednego wystrzału, przy całkowicie biernej postawie władz Ukrai-
ny i społeczności międzynarodowej. 

Jeszcze w trakcie „Euromajdaniu” we wschodnich i południowych regio-
nach Ukrainy dochodziło do antyeuropejskich i prorosyjskich protestów zwa-
nych „Antymajdanami”. Sukces aneksji Krymu zachęcił rosyjskojęzyczną 
część społeczeństwa do dalszej secesji. W wielu miastach dochodziło do de-
monstracji, w trakcie których prorosyjscy aktywiści żądali przyłączenia po-
szczególnych regionów do FR. Od kwietnia 2014 r. demonstracje zaczęły pole-

                                                 
1
 Sworzniami geopolitycznymi są państwa, których znaczenie nie wynika z ich potęgi, czy 

ambicji lecz ważnego położenia geograficznego i skutków ich potencjalnej niestabilności 
dla zachowań graczy geostrategicznych. Rosja (gracz geostrategiczny) bez Ukrainy (swo-
rzeń geopolityczny) przestaje być imperium eurazjatyckim: może wciąż próbować zdobyć 
status imperialny, lecz byłaby wówczas imperium głównie azjatyckim. Jeżeli jednak Mo-
skwa ponownie zdobędzie władzę nad Ukrainą, wraz z jej potencjałem ludnościowym, 
ogromnymi bogactwami naturalnymi oraz dostępem do Morza Czarnego, automatycznie 
odzyska możliwość stania się potężnym imperium spinającym Azję i Europę. Za: Z. Brze-
ziński , Wielka Szachownica, przeł. T. Wyżyński , Warszawa 1999, s. 41-46. 
2
 Memorandum Budapesztańskie z 5.12.1994 r. (w którym Federacja Rosyjska, Wielka 

Brytania, Stany Zjednoczone, potwierdzają respektowanie niepodległości, suwerenności i 
nienaruszalności granic Ukrainy); Układ o Przyjaźni, Współpracy i Partnerstwie pomiędzy 
Federacją Rosyjską a Ukrainą z 31.05.1997 r. (w którym strony zobowiązują się do posza-
nowania integralności terytorialnej i nienaruszania istniejących granic pomiędzy nimi); 
Traktat pomiędzy Federacją Rosyjską dotyczący granicy rosyjsko-ukraińskiej z 28 stycznia 
2003 r. (według którego Krym był i pozostanie nieodłączną częścią Ukrainy). 
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gać na fizycznym zajmowaniu budynków administracji rządowej. Reakcja sła-
bych władz ukraińskich była pasywna. Najbardziej agresywna, a zarazem sku-
teczna irredenta miała miejsce w obwodzie donieckim i ługańskim, gdzie sepa-
ratystom wspieranym przez rosyjski SpecNaz udało się przejąć kontrolę nad 
budynkami administracji państwowej, milicji i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy 
(SBU). Na okupowanych przez siebie terenach, separatyści proklamowali 
utworzenie Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) i Ługańskiej Republiki Lu-
dowej (ŁRL), i zapowiedzieli chęć przyłączenia ich do FR. 

Nowe elity polityczne w Kijowie okazały się słabe i niezdolne do sprawo-
wania kontroli w porewolucyjnym państwie. Tę sytuację wykorzystali separa-
tyści, którzy poszerzyli kontrolowaną przez siebie strefę. Czynnikiem, który w 
największym stopniu przyczynił się do destabilizacji wschodnich regionów 
Ukrainy było zaangażowanie FR, która inspirowała, a następnie wspierała roz-
wój konfliktu w Donbasie poprzez działalność swoich służb wywiadowczych i 
wojsk specjalnych. Ukraińskie władze nie mogąc dopuścić do realizacji scena-
riusz krymskiego we wschodnich regionach kraju, rozpoczęły działania w celu 
odzyskania kontroli nad okupowanym terytorium. Sytuacja przeobraziła się w 
konflikt zbrojny, który jest obecnie jednym z głównym elementów destabilizu-
jących państwo ukraińskie. 
 

Wojna zastępcza – prowadzenie wojny „czyimiś rękami” 
 

Wielu analityków stara się wyjaśnić sposób działania FR na Ukrainie w 
oparciu o teorię wojny hybrydowej, która zakłada, że zastosowany przez Rosję 
modus operandi jest czymś nowym. Tymczasem, według poglądów rosyjskich, 
stosowana w Donbasie strategia jest wykorzystywana od dawna (również przez 
państwa zachodnie). Rusłan Puchow udowadnia, że tzw. wojny hybrydowe to 
nic innego jak dobrze znane z okresu zimnej wojny konflikty o niskiej inten-
sywności. Występowanie zagranicznych ochotników, najemników, oraz sił 
zbrojnych bez dystynkcji wojskowych w konfliktach ma długą historię. Prak-
tycznie podczas każdej wojny domowej dochodzi do sytuacji, w której ktoś z 
zewnątrz wspiera siły biorące udział w konflikcie. Rosjanie przypominają 
zresztą, że jednym z głównych zadań amerykańskich „Zielonych Beretów” jest 
organizowanie i wspieranie „sojuszniczego” ruchu partyzanckiego i powstań-
czego. Zdaniem Puchowa, operacja FR na Ukrainie jest klasycznym przykła-
dem działania siły zewnętrznej w celu wspierania „przyjacielskich” sił w we-
wnętrznym konflikcie zbrojnym3. 

Niektóre elementy stosowane przez FR na Ukrainie w przeszłości były in-
tegralną częścią interwencji ZSRR. Kombinacja wykorzystania nieoznakowa-
nych oddziałów szturmowych, lokalnych agentów i groźba zewnętrznej agresji, 

                                                 
3
 Zob. M. Dura, Wojna hybrydowa. Powtórka z historii, [online] 

<http://www.defence24.pl/>, (02.06.2015). 
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zostały zastosowane w 1924 r. w celu obalenia niezależnego rządu w Estonii. 
Podobnie w 1979 r. sowiecka inwazja na Afganistan rozpoczęła się operacją 
700 żołnierzy SpecNazu przebranych w mundury afgańskie. Ich zadanie pole-
gało na przejęciu kontroli nad kluczowymi obiektami wojskowymi, mediami i 
budynkami rządowymi (łącznie z pałacem prezydenta Amina)4. 

W dalszej części niniejszego artykułu, postaramy się wyjaśnić rosyjskie 
zaangażowanie na wschodzie Ukrainy w oparciu o koncepcję wojny zastępczej 
(ang. proxy war). Jedną z pierwszych definicji wojny zastępczej sformułował w 
1964 r. Karl W. Deutsch, który zdefiniował to zjawisko jako konflikt między-
narodowy pozornie mający charakter konfliktu wewnętrznego, rozgrywany 
pomiędzy dwoma mocarstwami na terytorium państwa trzeciego. Zdaniem 
Deutscha prowadzenie wojny zastępczej polega na wykorzystywaniu potencja-
łu ludnościowego, zasobów oraz terytorium państwa pogrążonego w wojnie 
domowej, jako narzędzia służącego realizacji celów strategicznych podmiotów 
zewnętrznych5. Powyższa definicja odzwierciedla kontekst zimnej wojny, kie-
dy dwa supermocarstwa dysponujące arsenałem nuklearnym unikały bezpo-
średniej konfrontacji przenosząc ją na terytorium „trzeciego świata”. Do po-
średnich walk między supermocarstwami dochodziło w strefach peryferyjnych 
(na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowo-Wschodniej), gdzie dążono do 
osiągnięcia geopolitycznej przewagi nad adwersarzem poprzez powiększanie 
swojej strefy wpływów. Chociaż konflikty w Korei, Wietnamie, Angoli, Jeme-
nie Północnym, czy Afganistanie miały charakter lokalny, to wynikały przede 
wszystkim z rywalizacji między supermocarstwami i ich sojusznikami. 

Definicja sformułowana w 1964 r., nie do końca odzwierciedla współcze-
sne realia. Po pierwsze, Deutsch ograniczył możliwość prowadzenia wojen 
zastępczych do mocarstw, pomijając rolę podmiotów regionalnych, które 
współcześnie odgrywają istotną rolę na arenie międzynarodowej. Dowodem 
tego jest chociażby zaangażowanie podmiotów regionalnych w Syrii, które 
wspierają różne strony konfliktu. Po drugie, jednym z warunków Deutscha 
wystąpienia zjawiska wojny zastępczej jest konflikt pomiędzy dwoma podmio-
tami zewnętrznymi. Jednak wojna zastępcza może być również realizowana 
przez jednego aktora zewnętrznego, który wspiera swojego proxy zaangażowa-
nego w konflikt. Dowodem tego jest chociażby wykorzystywanie Hezbollahu 
przez Iran w walce z Izraelem. Oczywiście, zazwyczaj w momencie kiedy je-
den z podmiotów zewnętrznych angażuje się pośrednio w konflikt, automa-
tycznie inne podmioty włączają się i dostarczają wsparcie dla swoich proxies. 
Przykładem tego jest chociażby zaangażowanie Arabii Saudyjskiej w Jemenie 
jako odpowiedź na wspieraną przez Iran rebelię Hutich. Ostatnim elementem, 
który nie został podkreślony przez Deustscha jest rola aktorów pozapaństwo-

                                                 
4
 A. Rácz , Russia’s Hybrid War in Ukraine. Breaking the Enemy’s Ability to Resist, Hel-

sinki 2015. 
5
 K. W. Deutsch, External Involvement in Internal Wars, [w]: H. Eckstein, Internal 
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wych, którzy we współczesnym środowisku bezpieczeństwa pełnią bardzo 
istotną rolę. To właśnie takie podmioty, jak: organizacje terrorystyczne, ugru-
powania paramilitarne, organizacje przestępcze, prywatne korporacje wojskowe 
itp., najczęściej odgrywają rolę proxies we współczesnych konfliktach zbroj-
nych. 

Dlatego też, autor artykułu uważa za właściwe stosowanie definicji zapro-
ponowanej przez Chrisa Lovemana, który przez wojnę zastępczą rozumie po-
średnie zaangażowanie w konflikt zbrojny stron trzecich, które dążą do wpły-
wania na strategiczny rezultat tego konfliktu. W tym ujęciu, wojny zastępcze są 
swego rodzaju relacją pomiędzy zewnętrznym darczyńcą (ang. benefactor) a 
aktorem zastępczym (ang. proxy), który może być zarówno aktorem państwo-
wym jak i niepaństwowym, otrzymującym od darczyńcy m.in. uzbrojenie, 
szkolenie i wsparcie finansowe6. Z definicją Chrisa Lovemana koresponduje 
definicja Maxim Worcester, który dodaje, że wojny zastępcze to pośrednie an-
gażowanie się w konflikt jednego państwa, które zatrudnia aktora zastępczego 
w innym państwie do prowadzenia działań wywrotowych w jego imieniu7. 

Tego rodzaju pośrednie interweniowanie w konflikty ma na celu maksy-
malizowanie możliwych zysków przy minimalizowaniu ryzyka i strat. Wojny 
zastępcze pozwalają państwom realizować ich interesy strategiczne bez potrze-
by bezpośredniego angażowania się w kosztowne i krwawe działania wojenne. 
Dzięki wykorzystywaniu strategii wojny zastępczej, państwa nie muszą prze-
konywać opinii publicznej do zaangażowania swoich wojsk w miejsca konflik-
tów zbrojnych, nie muszą tłumaczyć się z ofiar poległych na polu bitwy, oraz 
angażować znacznych środków finansowych, które wiążą się z przerzuceniem 
ludzi i sprzętu do strefy wojny. 

Wojny zastępcze są stosunkowo łatwe i tanie do przeprowadzenia, ale bar-
dzo trudno jest się z nimi uporać i bronić przeciwko tego typu agresji. Strategia 
prowadzenia wojny za pośrednictwem proxies może być realizowana w przy-
padku konfliktów, które wybuchły bez ingerencji podmiotów zewnętrznych, jak 
i w wyniku ich inspiracji. Państwa zainteresowane zmianą nieprzychylnego 
sobie reżimu, mogą eskalować napięcia na tle religijnym, etnicznym, terytorial-
nym i każdym innym, który doprowadzi do wybuchu wojny domowej. Prawo 
międzynarodowe zakazuje użycia i groźby użycia siły we wzajemnych stosun-
kach. Inspirując konflikt, lub też pośrednio wspierając poszczególne strony 
tego konfliktu realizuje się tzw. agresję podprogową8, dzięki której można 
uniknąć politycznej i prawnej odpowiedzialności. 

                                                 
6
 Ch. Loveman, Assesing the Phenomenon of Proxy Intervention, “Conflict, Security and 

Development” volume 2 issue 3, 2002, s. 30. 
7
 M. Worcester , Putin’s Proxy Warf are Strategy, “ISPSW Strategy Series: Focus on 

Defense and International Security”, Issue No. 282, Berlin 2014. 
8
 Agresja podprogowa – działania wojenne, których rozmach i skala są celowo ograniczane 

i utrzymywane przez agresora na poziomie poniżej dającego się w miarę jednoznacznie 
zidentyfikować progu regularnej, otwartej wojny. Celem agresji podprogowej jest osiąganie 
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Wojna zastępcza w Donbasie – zarys problemu 

 
Rebelia, która wybuchła we wschodnich regionach Ukrainy od początku 

była inspirowana i wspierana przez FR, która dostarcza separatystom uzbroje-
nie, sprzęt wojskowy, wsparcie osobowe i finansowe. Zbrojne powstanie „lo-
kalnych sił samoobrony” utworzonych w ramach samozwańczych republik było 
wspierane przez pozbawione znaków rozpoznawczych oddziały rosyjskiego 
SpecNazu, które prowadziły operacje dywersyjne w obwodzie Ługańskim i 
donieckim. Ich działaniom towarzyszyła bierność lub otwarte wsparcie ukraiń-
skiej milicji oraz akceptacja ze strony części mieszkańców. Obok wsparcia ze 
strony Rosji, kluczowym czynnikiem w tej fazie konfliktu było poparcie ze 
strony znacznej części miejscowej elity władzy, w tym niektórych oligarchów 
(m.in. Rinata Achmetowa), struktur Partii Regionów, komunistów, a także 
członków rodziny Wiktora Janukowycza, którzy w ostatnich tygodniach prze-
znaczyli znaczne środki finansowe dla zdestabilizowania sytuacji w regionach 
wschodnich9. 

W połowie kwietnia 2014 r. ukraińskie władze rozpoczęły operację anty-
terrorystyczną (ATO), którą przerwano w wyniku ustaleń międzynarodowych 
w Genewie. Taka decyzja była spowodowana realną chęcią strony ukraińskiej 
do ustabilizowania sytuacji na wschodzie, oraz obawą przed bezpośrednią ro-
syjską agresją militarną. Obawiano się, że potencjalne ofiary wśród rosyjskoję-
zycznej ludności cywilnej mogłoby posłużyć za pretekst do rosyjskiej inter-
wencji. FR argumentowała swoje zaangażowanie na Krymie „ochroną prześla-
dowanej ludności rosyjskojęzycznej”. Jeszcze w trakcie aneksji półwyspu FR 
skoncentrowała na granicy rosyjsko-ukraińskiej znaczne siły (ok. 50 000 żoł-
nierzy). W momencie, kiedy ATO została zawieszona, separatyści przeszli do 
ofensywy i przejęli kontrolę nad większością miast w Donbasie. Sytuację do-
datkowo pogorszyło pojawienie się uzbrojonych oddziałów kozaków dońskich 
(ok. 150 osób)10 oraz działalność batalionu „Wostok”11. 

                                                                                                                            
przyjętych celów z jednoczesnym powodowaniem trudności w uzyskaniu konsensusu decy-
zyjnego w międzynarodowych organizacjach bezpieczeństwa. Za: (Mini)słownik BBN: 
propozycje nowych terminów z dziedziny bezpieczeństwa, BBN [online] 
<https://www.bbn.gov.pl/>, (17.11.2015). 
9
 W. Konończuk , Ukraina coraz bliżej utraty wschodniej części kraju, Ośrodek Studiów 

Wschodnich [online] <http://www.osw.waw.pl/>, (16.11.2015). 
10

 W. Konończuk , Wschodnia Ukraina: ofensywa separatystów w oczekiwaniu na „refe-
rendum”, Ośrodek Studiów Wschodnich [online] <http://www.osw.waw.pl/>, 
(16.11.2015). 
11

 Batalion „Wostok” to formacja podlegająca DRL. Nawiązuje do czeczeńskiego batalionu 
o tej samej nazwie, który walczył po stronie FR w wojnie z Gruzją w 2008 r. W batalionie 
służą Czeczeni, którzy potrafią wystąpić także przeciwko samym separatystom. Zasłynęli 
„rajdem” na grupę, która stała za ograbieniem donieckiego supermarketu Metro. Za: A. 
Pawło wska , Strony konfliktu: separatyści – Raport z Ukrainy cz. III [online] 
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Na początku maja formacje ukraińskiego MSW wspierane przez armię 
ukraińską i bataliony ochotnicze przystąpiły do tzw. aktywnej fazy ATO w 
okolicach Słowiańska i Kramatorska. Od tego czasu mogliśmy obserwować 
eskalację walk w Donbasie, albowiem w odpowiedzi na ATO, FR wysłała do 
Donbasu ok. 3 tysięcy najemników, którzy przejęli kontrolę nad lokalnymi 
grupami separatystów12. Po wyborze na prezydenta Petra Poroszenki, działania 
w ramach ATO zostały zintensyfikowane. W czerwcu odbito z rąk separaty-
stów kilka miast (w tym Mariupol). Z kolei w lipcu, separatyści wycofali się ze 
Słowiańska i Kramatorska. Miało to duże znaczenie psychologiczne i symbo-
liczne dla strony ukraińskiej, albowiem stacjonowali tam główni liderzy DRL. 
Dzięki odzyskaniu tego obszaru Ukraina przejęła inicjatywę (udało się odciąć 
Donieck od komunikacji z Ługańskiem i zepchnięto separatystów do defensy-
wy)13. Sukcesy ukraińskiej kontrofensywy spotkały się z kolejną odpowiedzią 
FR, która zaczęła dostarczać separatystom ciężkie uzbrojenie (czołgi, transpor-
tery opancerzone, systemy artyleryjskie i przeciwlotnicze, w tym system kie-
rowanych rakiet ziemia-powietrze Buk-M1, z którego zestrzelono malezyjski 
samolot pasażerski Boeing 777 lotu MH-17)14. Pomimo tego wsparcia, okazało 
się, że rosyjska wojna zastępcza na wschodzie Ukrainy ma pewne ograniczenia 
pod względem siły militarnej. Wszystko wskazywało na to, że nieregularne 
milicje nie będą w stanie długo powstrzymywać naporu ukraińskiej armii. FR 
musiała zwiększyć swoje zaangażowanie, aby zapobiec porażce swoich 
proxies. Wówczas do Donbasu wkroczyły regularne jednostki armii rosyjskiej 
(od 3,5-6,5 tys.), co spowodowało znaczne straty po stronie ukraińskiej. 
Wsparcie osobowe i materialne dotarło do separatystów przez otwartą granicę 
rosyjsko-ukraińską. W dniach 11-13 sierpnia Kijów utracił kontrolę nad blisko 
100-kilometrowym odcinkiem granicy wzdłuż obwodu Ługańskiego, przez 
który 14 sierpnia wojska rosyjskie wkroczyły na terytorium Ukrainy pod pre-
tekstem konwoju z „pomocą humanitarną” dla ludności cywilnej. Konwój skła-
dał się z ok. 270 ciężarówek wojskowych, które wyjechały z Naro-Fominska, 
gdzie stacjonuje 4. Gwardyjska Kantemirowska Brygada Pancerna. Wszystko 
wskazuje na to, że zamiast „pomocy humanitarnej” ciężarówki były załadowa-
ne sprzętem wojskowym i żołnierzami regularnej armii rosyjskiej15. Zdaniem 
Lawrenca Freedmana do sierpnia 2014 r. mogliśmy uznawać konflikt na 
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wschodzie Ukrainy za zewnętrznie sponsorowane powstanie, jednak sytuacja 
uległa zmianie wraz ze zdecydowanym zwiększeniem zaangażowania FR16. 

Eskalacja konfliktu, a co za tym idzie większa liczba ofiar po obu stronach, 
doprowadziła do podpisania 5 sierpnia porozumienia w Mińsku. Zawieszenie 
broni było przestrzegane tylko częściowo. W grudniu 2014 r. prezydent Repu-
bliki Czeczeńskiej Ramzan Kadyrow ogłosił gotowość wysłania swoich ludzi 
ze struktur siłowych na wschodnią Ukrainę. Kadyrowcy dołączyli do batalionu 
„Wostok” dowodzonego przez Aleksandra Chodakowskiego. Ponadto czeczeń-
scy bojownicy utworzyli własny batalion "Śmierć", który liczy ok. 300 osób 
(90% składu osobowego to dawni separatyści walczący przeciwko FR, którzy 
złożyli broń, otrzymali azyl i wstąpili do struktur siłowych Kadyrowa). Przy-
jazd czeczeńskich bojowników miał wesprzeć separatystów w walkach o lotni-
sko w Doniecku, które eskalowały 11 stycznia. W lutym podpisano kolejne 
porozumienie Mińk-2, które przewidywało m.in. zawieszenie broni od 15 lute-
go, wycofanie ciężkiego sprzętu i cudzoziemskich formacji wojskowych. Poro-
zumienie ponownie nie doprowadziło do przerwania walk, a w Debalcewe do-
szło do ich eskalacji. Ofensywa na ten strategiczny węzeł kolejowy łączący 
Ługańsk z Donieckiem została poprzedzona dostawami dodatkowego uzbroje-
nia i personelu. W styczniu 2015 r. liczba rosyjskich oddziałów wzrosła do ok. 
10 tys., a ich zadania nie ograniczały się tylko do wsparcia logistycznego, szko-
leniowego, wywiadowczego, ale przede wszystkim miało charakter bojowy. W 
celu zamaskowania obecności rosyjskich żołnierzy, mieszano poszczególne 
oddziały z siłami separatystów. Dzięki temu obserwatorzy OBWE mogli od-
nieść wrażenie, że na Ukrainie walczą pojedynczy ochotnicy wywodzący się z 
rosyjskich sił zbrojnych. Np. w walkach o Debalcewe brali udział separatyści 
przemieszani z żołnierzami rosyjskich sił zbrojnych z 5. Brygady Pancernej i 
37. Brygady Piechoty Zmotoryzowanej z Buriacji. Według szacunków armii 
Stanów Zjednoczonych w marcu 2015 r. na wschodzie Ukrainy obecnych było 
12 tys. rosyjskich doradców wojskowych, operatorów broni i oddziałów bojo-
wych, wspierających prorosyjskich separatystów w obwodzie Donieckim i Łu-
gańskim17. 
 

Rosyjskie wsparcie w Donbasie 
 

Władze na Kremlu konsekwentnie zaprzeczają wspieraniu separatystów i 
zaangażowaniu swoich wojsk w konflikt w Donbasie. Warto podkreślić, że 
podobną retorykę stosowano na Krymie, gdzie wg rosyjskich władz blokadę i 
przejęcie kontroli nad budynkami administracji przeprowadziły tzw. lokalne 
oddziały samoobrony. Oddziały te były ubrane w umundurowanie stosowane 
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mander, Reuters [online] <http://www.reuters.com/>, (04.11.2015). 
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przez rosyjskie siły zbrojne, jednak wg strony rosyjskiej wynikało to z dostęp-
ności tego rodzaju ubioru w sklepach. W rocznicę po aneksji półwyspu w fil-
mie Krym - powrót do ojczyzny prezydent Putin przyznał jednak, że FR była 
bezpośrednio zaangażowana w operację przejęcia kontroli nad półwyspem18.  

FR potwierdza, że w Donbasie walczy setki rosyjskich obywateli, którzy 
są „ochotnikami”. Moskwa podkreśla, że na wschodzie Ukrainy nie ma rosyj-
skich sił zbrojnych. Jednak wsparcie FR dla separatystów oraz obecność regu-
larnych wojsk rosyjskich jest ewidentna. Najskuteczniejsze oddziały walczące 
w Doniecku i Ługańsku, składają się z tych samych dobrze wyszkolonych i 
zdyscyplinowanych „zielonych ludzików”, ubranych w rosyjskie umundurowa-
nie i wyposażonych w rosyjskie uzbrojenie, których mogliśmy zobaczyć na 
Krymie19. Obecność rosyjskich żołnierzy potwierdzają wypowiedzi naocznych 
świadków, a nawet przywódców samozwańczych republik. Aleksander Zachar-
czenko (premier DRL) stwierdził, że rosyjskie wsparcie odegrało decydującą 
rolę w kontrofensywie przeciwko siłom ukraińskim w sierpniu 2014 r. W po-
dobnym tonie brzmiały wypowiedzi Igora Girkina „Striełkowa” (byłego mini-
stra obrony DRL), który podkreślał rolę „urlopowiczów” (rosyjskich żołnierzy 
przebywających oficjalnie na urlopie) wspierających separatystów. Obecność 
rosyjskich żołnierzy potwierdzają również zeznania schwytanych przez SBU 
Rosjan, którzy przyznali się, że służą w rosyjskiej armii lub służbach specjal-
nych20. 
 

Wsparcie osobowe 
 

Od samego początku konfliktu na Ukrainie obywatele rosyjscy współtwo-
rzyli ugrupowania paramilitarne lub przystępowali do już istniejących oddzia-
łów. Wśród nich byli dawni i obecni oficerowie służb specjalnych: wywiadu 
wojskowego (GRU), Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), Służby Wy-
wiadu Zagranicznego (SWR), oraz oddziałów specjalnego przeznaczenia 
(SpecNaz). Ich zadaniem było współorganizowanie prorosyjskich demonstracji 
oraz podburzanie społeczeństwa do powstania przeciwko nowym władzom w 
Kijowie. Oddziały SpecNazu prowadziły również na ograniczoną skalę bojowe 
operacje specjalne, których celem było wspieranie separatystów przy zajmowa-
niu budynków administracji państwowej.  

W początkowej fazie konfliktu rosyjski wywiad i wojsko wspierały separa-
tystów przede wszystkim organizacyjnie. Rosyjscy oficerowie pełnili rolę do-
wódców i doradców wojskowych. Szkolili separatystów z obsługi dostarczane-
go z Rosji sprzętu wojskowego, oraz zapewniali wsparcie wywiadowcze. Po-
nadto, osoby powiązane z rosyjskimi służbami pełniły kluczową rolę w struktu-
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rach oddziałów separatystów m.in. Igor „Striełkow” Girkin  pułkownik rezerwy 
SpecNazu GRU, był dowódcą oddziałów separatystów w Słowiańsku,  
a następnie Ministrem Obrony DRL, a tym samym naczelnym wodzem wszyst-
kich oddziałów separatystów. Z kolei „premierem” DRL był Aleksander Boro-
daj – rosyjski konsultant polityczny z Moskwy i generał major FSB. Zarówno 
Girkin, jak i Borodaj zostali jednak zmuszeni do powrotu do Rosji. Dowódcą 
batalionu „Sparta” jest weteran wojny czeczeńskiej Arseni Pawlow „Motorola”, 
a dowódcą batalionu „Śmierć” Apti Denisułtanowicz Bołotchanow – major, 
wcześniej dowódca 3. Kompanii Patrolowej w Batalionie Południe MSW FR. 
Komendant oddziału w Gorłówce jest Igor Biezler – były żołnierz SZFR podej-
rzewany o zestrzelenie MH-1721. 

Ponadto, FR organizuje na swoim terytorium rekrutację „ochotników” do 
walki w Donbasie. Rekrutacja prowadzona jest m.in. przez komisje wojskowe, 
organizacje zrzeszające weteranów, organizacje zrzeszające Kozaków. Przed 
przystąpieniem do oddziałów separatystów „ochotnicy” odbywają szkolenie w 
Rostowie nad Donem. Wyposażenie „wolontariuszy” to zazwyczaj stare uzbro-
jenie radzieckie. Umundurowanie pozbawione jest oznaczeń, a nawet metek 
producentów, aby uniemożliwić identyfikację. „Ochotnicy” są tak naprawdę 
najemnikami opłacanymi przez rosyjskie władze. „Wolontariusze” w randze 
szeregowych otrzymują wynagrodzenie rzędu od 60-90 tys. rubli miesięcznie. 
Z kolei starsi stopniem otrzymują od 120-150 tys. rubli miesięcznie. Dla po-
równania średnia pensja w Rosji wynosi ok. 30 tys. rubli, widzimy zatem, że 
oferta zarobku walcząc w Donbasie jest bardzo atrakcyjna22. 

Szacuje się, że w początkowej fazie konfliktu rosyjskie wsparcie osobowe 
wynosiło od 250-1000 osób23. Jednak liczba ta szybko zaczęła rosnąć. W maju 
2014 r. mogliśmy odnotować ok. 3 tys. najemników, którym można przypisać 
różny status: byłych oficerów rosyjskich służb i wojska, tzw. „urlopowiczów”, 
czyli osób służących w rosyjskiej armii ale oficjalnie przebywających na urlo-
pach, „ochotników”/„wolontariuszy” głównie Rosjan, Kozaków i Czeczenów, 
czy też „turystów” , czyli osób, które wyjeżdżają do Donbasu, by „wspierać 
separatystów w walce z banderowcami i kijowską juntą”. Część z nich to 
członkowie radykalnych ugrupowań, ale nie wszyscy kierują się motywacją 
ideologiczną. Sporo jest też młodych ludzi, których pociąga możliwość udziału 
w rebelii i sięgnięcia po broń, którą dysponują separatyści, a sam wyjazd trak-
tują w kategoriach przygody24. Wśród tych osób znajdują się również Polacy. 

W trakcie sierpniowej ofensywy separatyści zostali wsparci napływem 
żołnierzy z rosyjskiej regularnej armii25. Wówczas liczba zewnętrznego wspar-

                                                 
21

 An Independent..., op. cit. 
22

 Ibidem. 
23

 I. Daalder , et al., Preserving Ukraine’s..., op. cit. 
24

 A. Pawłowska, Strony konfliktu..., op. cit. 
25

 Rosyjscy żołnierze walczący w Donbasie należą m.in. do następujących jednostek woj-
skowych: 17. Brygada Strzelców Zmotoryzowanych, 18. Gwardyjska Brygada Strzelców 
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cia osobowego wzrosła o kolejne 6,5 tys. osób. W styczniu 2015 r. łączna licz-
ba wynosiła10 tys., a w marcu 12 tys. osób. Według różnych szacunków siły 
separatystów wraz ze wsparciem zewnętrznym liczą od 30-54 tys.26 

 
Wykres 1. Rosyjskie wsparcie osobowe dla separatystów w Donbasie 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wykorzystanych w artykule. 

 
Rosyjskie uzbrojenie 

 
Oddziały separatystów posiadają szeroki asortyment rosyjskiego uzbroje-

nia. Są to m.in. czołgi (IS-3, T-34/85, T-64A, T-64B, T-64BM, T-64-BV, T-
72B, T-72B3, T-72BA), pojazdy opancerzone (BMD-1, BMD-2, BMP-1, 
BMP-1KSh, BMP-2, BMP-2K, BMP-2K, BRDM-2, BRM-1K, BTR-4E, BTR-

                                                                                                                            
Zmotoryzowanych, 33. Górska Brygada Strzelców Zmotoryzowanych, 247. Pułk Desanto-
wo-Szturmowy (7. Dywizja Desantowo-Szturmowa), 104. Pułk Desantowo-Szturmowy 
(76. Dywizja Desantowo-Szturmowa), 331. Pułk Powietrzno-Desantowy (98. Dywizja 
Powietrzno-Desantowa), 137. Pułk Powietrzno-Desantowy (106. Dywizja Powietrzno-
Desantowa), 31. Brygada Desantowo-Szturmowa, 2. Samodzielna Brygada Specjalnego 
Przeznaczenia, 10. Samodzielna Brygada Specjalnego Przeznaczenia, 45. Pułk Rozpo-
znawczy Specjalnego Przeznaczenia, 173. Kompania Rozpoznawcza (106. Dywizja Po-
wietrzno-Desantowa), Batalion Rozpoznawczy 9. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych 
(dawniej 84. Samodzielny Batalion Rozpoznawczy), Batalion Rozpoznawczy 18. Brygady 
Strzelców Zmotoryzowanych (dawniej 18. Samodzielny Batalion Rozpoznawczy). Zob. I. 
Sutyagin, Russian Forces in Ukraine, London 2015. 
26

 Por. An Independent..., op. cit.; M. Czuperski , J. Herbst , E. Higgins , A. Polyako-
va, D. Wilson, Hiding in Plain Sight. Putin's War in Ukraine, Waszyngton 2015; I. 
Daalder , et al., Preserving Ukraine’s..., op. cit.; Cz. Kosior , Scenariusz wojny na Ukrai-
nie, Ośrodek Analiz Strategicznych [online] <http://oaspl.org/>, (18.11.2015). 
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4K, BTR-82AM, BTR-60PB, BTR-70, BTR-80, BTR-D, GT-MU, MT-LB, 
MT-LB-6MA, MT-LBVM, MT-LBVMK, PTS-2, KamAZ-43269 „Dozor”, 
1RL232, 1RL239, 1V14, 1V18, BRDM-2RKhB, BREM-1, BTS-4, GMZ-3, 
IMR-2, MDK-3, K1Sh1, PRP-3), działa samobieżne (2S1 Goździk, 2S19 
MSTA-S, 2S3 Akacja, 2S5 Hiacynt, 2S9 Nona, 2A18 D-30, 2A65 MSTA-B), 
systemy rakietowe (BM-21 Grad, BM-27 Uragan, BM-30 Smiercz), samobież-
ne zestawy przeciwlotnicze (9K33 Osa, 9K35 Strieła-10, 9K37 Buk, Pancyr-
S1), przenośne rakietowe zestawy przeciwlotnicze (9K38 Igła, 9K32 Strieła-2), 
oraz różnorodną broń palną, przeciwpancerną, granaty ręczne, moździerze i 
miny27. 

FR oficjalnie zaprzecza dostarczaniu sprzętu wojskowego do Donbasu. 
Przywódcy separatystów twierdzą, że uzbrojenie i sprzęt wojskowy to trofeum 
zdobyte w starciach z ukraińską armią. Wg raportu niezależnych ekspertów 
bazujących na materiałach Borysa Niemcowa28, we wrześniu 2014 r. siły DRL i 
ŁRL posiadały 83 czołgów, 83 bojowych wozów piechoty, 68 transporterów 
opancerzonych, 33 dział samobieżnych, 31 armatohaubic, 11 wieloprowadni-
cowych wyrzutni pocisków rakietowych oraz 4 zestawy rakietowe z pociskami 
ziemia-powietrze. Przy czym strona ukraińska poinformowała o utracie na 
rzecz separatystów 23 czołgów, 56 bojowych wozów piechoty, 26 transporte-
rów opancerzonych, 19 samopowtarzalnych systemów artyleryjskich, 17 arma-
tohaubic oraz 2 wieloprowadnicowych wyrzutni pocisków rakietowych. Wi-
dzimy zatem, że część uzbrojenia musiała zostać dostarczona przez FR (Tabela 
1). 
 
Tabela 1. Uzbrojenie prorosyjskich separatystów we wrześniu 2014 r. 

 

Rodzaj uzbrojenia W posiadaniu 
separatystów 

Przejęte od 
ukraińskich SZ 

Dostarczone 
przez FR 

Czołgi 83 23 60 

Bojowe wozy piechoty 68 56 12 

Transportery opancerzone 80 26 54 

Działa samobieżne 33 19 14 

Armatohaubice 31 17 14 

MRLS 11 2 9 

SAM 4 - 4 

 

                                                 
27

 Dokładną analizę rosyjskiego sprzętu wojskowego wykorzystywanego przez separat-
ystów można znaleźć w raporcie think-tanku ARES. Zob. J. Ferguson, N.R. Jenzen-
Jones, Raising Red Flags: An Examination of Arms & Munitions in the Ongoing Conflict 
in Ukraine, ARES Armament Research Services, Research Report no. 3 [online] 
<www.armamentresearch.com>, (22.11.2015). 
28

 An Independent Expert Raport - Putin.War - Based on Materials from Boris Niemtsov, 
Free Russia [online] <http://4freerussia.org/putin.war/Putin.War-Eng.pdf>, (17.11.2015). 
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Źródło: An Independent Expert Raport - Putin.War - Based on Materials from Boris 
Niemtsov, Free Russia [online] <http://4freerussia.org/putin.war/Putin.War-Eng.pdf 
(17.11.2015)>. 

 
Zidentyfikowanie i określenie aktualnej liczby sprzętu wojskowego, który 

został przerzucony do Donbasu z FR jest bardzo trudne, albowiem obie armie 
używają w dużej mierze podobnego uzbrojenia. Ponadto, przed wysłaniem 
uzbrojenia do Donbasu, usuwane są oznaczenia fabryczne, insygnia i tablice 
rejestracyjne w celu ukrycia faktu, że sprzęt jest własnością SZ FR. Jednak 
trzeba podkreślić, że takie uzbrojenie jak m.in. czołgi T-72B3, bojowe wozy 
piechoty KamAZ-43269 „Dozor”, czy granatniki MRO-A nie było nigdy eks-
portowane na Ukrainę. 

Dzięki rosyjskiemu wsparciu materialnemu, separatyści mają przewagę 
nad armią ukraińską w wielu obszarach. Rosjanie zapewniają rebeliantom sku-
teczną łączność, rozpoznanie i oczywiście dowodzenie. Właściwie cały C3I 
(command, control, communication and intelligence) to sfera działania Rosjan. 
Separatyści używają bezpiecznych, zaszyfrowanych systemów komunikacyj-
nych i własnej sieci telefonii komórkowej. Z kolei Ukraińcy nie posiadają sys-
temów do przechwytywania lub zakłócania tych systemów. Dzięki rosyjskim 
bezzałogowcom separatyści prowadzą rozpoznanie obrazowe, które ułatwia 
prowadzenie ostrzału artyleryjskiego i ocenę skuteczności tych ataków. Ponad-
to, bezzałogowce przechwytują sygnał niezaszyfrowanych systemów komuni-
kacyjnych armii ukraińskiej. Separatyści posiadają zaawansowane systemy do 
prowadzenia walki elektronicznej, dzięki czemu zakłócają ukraińską komuni-
kację, sygnał GPS, system dowodzenia i kontroli. To uniemożliwia siłom ukra-
ińskim manewrowanie siłami, wyznaczenie celów oraz prowadzenie operacji 
powietrznych. Ze względu na skuteczność separatystów wykorzystujących broń 
przeciwlotniczą, siły ukraińskie musiały wstrzymać wszelkie operacje po-
wietrzne29. 

Dowodów na zaangażowanie w konflikt FR nie brakuje. Świadczą o tym 
chociażby zdjęcia satelitarne potwierdzające budowę obozów wojskowych 
wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej, z których wysyłane jest uzbrojenie. Ro-
syjskie obozy są kluczowym zapleczem szkoleniowym i logistycznym dla sepa-
ratystów. Ze zdjęć satelitarnych wynika, że po aneksji Krymu zostały one 
znacznie rozbudowane. Trzy główne obozy znajdują się w obwodzie rostow-
skim30. Mieszczą się w nich tysiące rosyjskich żołnierzy i sprzętu wojskowego 

                                                 
29

 I. Daalder , et al., Preserving Ukraine’s..., op. cit. 
30

 Pawlowka - obóz znajduje się zaledwie 2 km od granicy z Ukrainą i powstał po "Euro-
majdanie". W czerwcu 2014 r. rozlokowano tam 7. Dywizję Desantowo-Szturmową (jw. 
54801). Ok. 1 km od obozu rozlokowane są systemy GRAD. Kubiszewo - obóz znajduje 
się 3km od granicy z Ukrainą, skąd prowadzony jest ostrzał artyleryjski. W Kubiszewie 
stacjonują m.in. żołnierze z 291. Brygady Artylerii. Kuzminka - obóz znajduje się 46 km od 
granicy z Ukrainą, 
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przygotowanego do działań na Ukrainie. To właśnie z tych obozów, setki żoł-
nierzy rosyjskich podróżowały w dużych konwojach na wschodnią Ukrainę. 
Ponadto, w trakcie kluczowych ofensyw separatyści otrzymywali wsparcie 
artyleryjskie i rakietowe wystrzelone z okolic obozów czyli de facto z teryto-
rium FR31. Latem 2014 r. ukraińska straż graniczna i Narodowa Rada Bezpie-
czeństwa i Obrony odnotowały ponad 120 ataków artyleryjskich przeprowa-
dzonych z terytorium Rosji32. 
 

Zakończenie 
 

Teoria wojny zastępczej w pewnym stopniu wyjaśnia stosowany na 
wschodzie Ukrainy rosyjski modus operandi. Separatyści z DRL i ŁRL są dla 
FR aktorami zastępczymi (proxies) wykorzystywanymi w walce przeciwko 
Ukrainie. FR jest „sponsorem” konfliktu w Donbasie, ponieważ wspiera rebe-
liantów dozbrajając ich, szkoląc, oraz zapewniając im wsparcie osobowe i ma-
terialne. Rosyjska pomoc wojskowa jest permanentna, instrumentalna i ko-
niunkturalna. FR zwiększa swoje zaangażowanie wówczas, kiedy egzystencja 
DRL i ŁRL jest zagrożona, lub kiedy władze w Kijowie podejmują nieprzy-
chylne Rosji decyzje polityczne. Warto zaznaczyć, że stosowana przez FR stra-
tegia nie jest nastawiona na przyłączenie samozwańczych republik do FR, tak 
jak miało to miejsce w przypadku Krymu. Konflikt w Donbasie jest przede 
wszystkim narzędziem w rękach Moskwy służącym do wywierania nacisków 
na władze w Kijowie. Rosja zastosowała na Ukrainie podobną strategię two-
rzenia „para-państw” jaką zrealizowała w Gruzji (Abchazja, Osetia Południo-
wa), czy w Mołdawii (Naddniestrze). Celem strategicznym FR wobec Ukrainy 
jest narzucenie rozwiązań politycznych i systemowych gwarantujących Rosji 
kontrolę ukraińskiej polityki. FR stara się utrzymać Kijów w strefie swoich 
wyłącznych wpływów. Dzięki sterowaniu konfliktem w Donbasie, FR może 
przez lata uniemożliwiać Ukrainie integrację z UE i NATO. Z całą pewnością 
FR zrobi wszystko, aby nie dopuścić do budowy natowskich baz na obszarze 
tak ważnego „sworznia geopolitycznego” jakim jest Ukraina. 

Wszystko wskazuje na to, że rosyjska strategia jest skuteczna. Wynika to 
w dużej mierze z pasywnej postawy państw zachodnich. Dopóki konflikt w 
Donbasie będzie postrzegany jako konflikt lokalny, znaczna część europejskich 
i światowych przywódców będzie dążyła przede wszystkim do uspokojenia 
sytuacji, a nie jej rozwiązania. Moskwa liczy na zmęczenie Zachodu konfliktem 
ukraińskim i stopniowe łagodzenie sankcji. W tym celu świetnie wykorzystuje 
aktualną sytuację międzynarodową (zamachy w Paryżu i walkę z „Państwem 
Islamskim”). Dlatego też, zadaniem państw Europy Środkowej i Wschodniej 
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 M. Czuperski , et al., Hiding..., op. cit. 
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 Cross-border artillery attacks from Russia to Ukraine JulyAugust 2014 FULL DATA 01-
01-15.xlsx [online] <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FxrMBTanKcVff6gcIjr-
kZSkwlfY8GnikeJdbCOh3RQ/edit#gid=535700578>, (17.11.2015). 
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(zwłaszcza Polski), jest zwracanie uwagi społeczności międzynarodowej na 
niestabilną sytuację w Donbasie. Kluczowym elementem jest utrzymanie sank-
cji wobec Rosji, oraz aktywne wspieranie Ukrainy na drodze do poprawy sytu-
acji politycznej, gospodarczej i społecznej. Nie da się tego jednak osiągnąć bez 
rozwiązania konfliktu zbrojnego w Donbasie. Priorytetem dla Ukrainy powinno 
być przywrócenie kontroli nad granicą ukraińsko-rosyjską, aby ograniczyć 
możliwość zasilania separatystów przez Rosję. Ten cel należałoby zrealizować 
wykorzystując organizacje międzynarodowe. 

Obecnie Rosja dąży do „zamrożenia” konfliktu, który będzie mogła w do-
wolnym czasie „odmrozić”. Sukces Rosji w Donbasie nie tylko podminuje 
Ukrainę, ale również może zachęcić Rosję do sprawdzania europejskiego bez-
pieczeństwa w przyszłości. Doktryna ochrony ludności rosyjskiej może zostać 
wykorzystana również w państwach bałtyckich, które są członkami NATO. 
Ponadto, w razie potrzeby FR może kontynuować wspieranie innych separaty-
zmów na Ukrainie, zwłaszcza w obwodzie charkowskim i odeskim, a także w 
Besarabii i Bukowinie. 

Powyższa analiza pokazuje jednak, że zaangażowanie FR wykracza poza 
ramy strategii wojny zastępczej. Wsparcie osobowe w większości wypadków 
nie ogranicza się do działalności doradczej, szkoleniowej, czy też dowódczej, 
ale polega przede wszystkim na prowadzeniu działań bojowych przez pozba-
wione dystynkcji regularne oddziały rosyjskich SZ. Ponadto, prowadząc ostrzał 
artyleryjski i rakietowy z baz wojskowych na terytorium FR, Rosja stała się 
stroną bezpośrednio zaangażowaną w ten konflikt. Społeczność międzynaro-
dowa powinna zwracać na to szczególną uwagę. 
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Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 
 
 
WYKORZYSTANIE ARTYLERII W KONFLIKCIE UKRAIŃSKIM 
 

(The usage of artillery in the Ukrainian conflict) 
 
Streszczenie: 
W ostatnich latach zapanowało błędne przekonanie, że królowa broni – artyle-
ria – utraciła swoje dotychczasowe znaczenie na nowoczesnym polu walki; 
dotyczyło to zwłaszcza uzbrojenia o trakcji ciągnionej. Tymczasem przebieg 
działań zbrojnych na terenach wschodniej Ukrainy, nagminne użycie broni 
artyleryjskiej przez obie strony konfliktu – w tym właśnie artylerii holowanej – 
dowodzi, że w konflikcie konwencjonalnym ten rodzaj uzbrojenia nie odszedł 
jeszcze do lamusa. Analiza wykorzystania środków artyleryjskich przez obie 
strony konfliktu, wysoka skuteczność działania ognia artyleryjskiego, powodu-
jącego – według różnych danych – do 85% ofiar po obu stronach konfliktu, 
wskazują na ogromną rolę, jaką na polu walki odrywa ten rodzaj wojsk.  

 
Summary: 
Not long time ago it seemed that on the modern battlefield some categories of 
weaponry – including artillery – will not play a major role. The conflict in the 
eastern Ukraine shows how wrong we were and that this view should be quickly 
revised. Undoubtedly the war in Donbas region showed, that the artillery still 
plays an important role in the conventional conflict. Moreover, we can con-
clude, that in certain cases the artillery usage is almost crucial. The im-
portance of artillery usage is emphasized by the experts in military and observ-
ers of the Ukrainian conflict – some of them cite the data, that up to 85% of 
casualties on both sides are caused by the artillery fire. 
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Artyleria na świecie i w Polsce 
 

Artyleria wykorzystywana jest na szeroką skalę w trakcie konfliktów kon-
wencjonalnych, symetrycznych, o dużym natężeniu bojowym, gdzie jej użycie 
stanowi nieraz zasadniczą siłę obronną lub wspomaga siłę przełamania. W kon-
fliktach asymetrycznych ogień artylerii wykorzystywany jest w mniejszym 
stopniu, głównie do zwalczania rozpoznanych stanowisk, zgrupowań, baz prze-
ciwnika. Ponieważ możliwość wystąpienia konfliktu konwencjonalnego w Eu-
ropie uważano za znikomą, w państwach Starego Kontynentu przeprowadzono 
w ostatnim dziesięcioleciu znaczną redukcję liczby uzbrojenia i materiału wo-
jennego. Niemały wpływ na tę sytuację miał kryzys ekonomiczny z 2008 r., 
który wymusił cięcia budżetowe i przyspieszył rozbrojenie państw NATO1. 
Inną przyczyną reorganizacji struktury uzbrojenia państw europejskich, a 
zwłaszcza państw Europy Zachodniej, były zachodzące w ostatnich latach 
zmiany w myśli wojskowej i doktrynie użycia artylerii, zmierzające w kierunku 
zapewnienia wysokiej mobilności i szybkiego osiągnięcia przez oddziały arty-
lerii gotowości bojowej, czego nie spełniała artyleria holowana.  

Wyposażenie jednostek w działa samobieżne pozwala na zwiększenie ich 
autonomiczności, broń ta jest także znacznie łatwiej dostosowywana do potrzeb 
sieciocentrycznego pola walki. Jednakże koszt wyprodukowania jednego działa 
samobieżnego, jego eksploatacji i zaopatrzenia logistycznego zdecydowanie 
przewyższa koszty użytkowania tradycyjnej artylerii o trakcji ciągnionej. 
Obecnie niewiele państw na świecie wprowadza do użytkowania, na szerszą niż 
symboliczna skalę, artylerię samobieżną. Według zestawienia przygotowanego 
przez portal Global Firepower (GFP) pod koniec 2014 r. jedynie 80 ze 126 pań-
stw świata posiadało jednostki wyposażone w działa samobieżne, przy czym 15 
z nich posiadało na stanie mniej niż dwadzieścia sztuk tego rodzaju uzbrojenia. 
Niekwestionowanym liderem tego zestawienia jest Rosja, która w omawianym 
okresie posiadała 5.972 sztuk artylerii samobieżnej. Na dalszych miejscach 
uplasowały się: Korea Północna (2.250 szt.), Korea Południowa (1.950 szt.), 
Stany Zjednoczone (1.934 szt.), Chiny (1.710 szt.), Ukraina (1.302 szt.), Turcja 
(1.013 szt.), Egipt (889 szt.), Izrael (650 szt.) oraz Białoruś (583 szt.). Siły 
Zbrojne RP, posiadające na wyposażeniu 443 działa samobieżne sklasyfikowa-
no na wysokim, 18. miejscu2.  

Z drugiej strony zmiany koncepcji taktycznych, idące w kierunku opero-
wania niewielkimi, ale samowystarczalnymi zgrupowaniami, zwykle w sile 

                                                 
1
 M. Fryc, Strategiczne konsekwencje cięć w wydatkach obronnych państw członkowskich 

NATO, „Bezpieczeństwo Narodowe”, III/2015, s. 51-66. Nie można pominąć również kwe-
stii wcześniej redukcji liczby uzbrojenia w Europie, spowodowanej ratyfikowanym w 1992 
r. Traktatem o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, (Conventional Forces in 
Europie Treaty – CFE). Zob. M. Mróz , Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w 
Europie, „Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz”, Raport nr 74, 05.1995. 
2
 Self-Propelled Gun (SPG) Strength by Country, <http://www.globalfirepower.com/armor-

self-propelled-guns-total.asp> (10.12.2015). 
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batalionu, określanymi jako „siły zadaniowe” (eng. task forces) wymusiły ewo-
lucję środków wsparcia ogniowego. „Dla osiągnięcia samowystarczalności w 
środowisku operacyjnym zgrupowania tych wojsk [„sił zadaniowych” – J.Ż.] 
muszą posiadać własne środki wsparcia ogniowego, nieograniczające ich zdol-
ności manewru. Dlatego nie nadają się dla nich klasyczne, wielotonowe armaty 
samobieżne czy wyrzutnie rakietowe na podwoziach gąsienicowych, ze wzglę-
du na swe parametry trudne do przerzucenia, rozmieszczenia i ukrycia w tere-
nie. W takich warunkach lepiej sprawdzają się armaty holowane, znacznie lżej-
sze i o mniejszych rozmiarach.”3 

Mimo pewnej przewagi artylerii samobieżnej nad holowaną na całym 
świecie pozostaje w użyciu kilkadziesiąt tysięcy sztuk lufowej artylerii holo-
wanej, a systemy te są nadal szeroko wykorzystywane przez siły zbrojne wielu 
państw. Analiza GFP z grudnia 2014 r. wykazała, że 108 ze 126 wziętych pod 
uwagę państw posiadało w ramach swoich sił zbrojnych oddziały artylerii wy-
posażone w działa o trakcji ciągnionej. W czołówce zestawienia uplasowały 
się: Indie (7.414 szt.), Chiny (6.246 szt.), Korea Południowa (5.374 szt.), Rosja 
(4.625 szt.), Korea Północna (4.300 szt.), Pakistan (3.278 szt.), Egipt (2.360 
szt.), Wietnam (2.200 szt.), Syria (2.150 szt.) oraz Iran (2.078 szt.)4. Większość 
spośród państw członkowskich NATO posiada w swoich zasobach i wykorzy-
stuje artylerię ciągnioną5, przy czym liczba posiadanych dział nie zawsze od-
powiada wielkości sił zbrojnych, a wynika bądź z braku wystarczających środ-
ków na wymianę artylerii ciągnionej na samobieżną (zaszłości sprzętowych – 
np. Rumunia i Bułgaria), bądź z doktryny wojskowej. Siły Zbrojne RP wymie-
niono na 80. pozycji, wskazując 72 szt. artylerii ciągnionej (moździerze 120 
mm 2B11)6. Za wschodnią granicą Polski (oprócz wspomnianej Rosji) artyleria 
o trakcji ciągnionej używana jest w dużej ilości przez armię ukraińską – 1.669 
szt. (11 miejsce w zestawieniu) i w ograniczonej liczbie przez Białoruś – 290 
szt. (36). 

W Polsce całkowicie zrezygnowano z posiadania artylerii lufowej holowa-
nej. Już w latach 90. zapanowało przeświadczenie o bardzo niskiej przydatności 
tego rodzaju uzbrojenia na nowoczesnym polu walki, głownie z powodu jego 

                                                 
3
 Ł. Banaś , Przyszłość artylerii holowanej, „Narodowe Centrum Studiów Strategicz-

nych”, Warszawa, 01.2014, s. 3. 
4
 Towed Artillery Strength by Country, < http://www.globalfirepower.com/armor-towed-

artillery-total.asp> (10.12.2015). 
5
 Według zestawienia: Stany Zjednoczone 1.299 szt. (12 miejsce na liście), Turcja 697 szt. 

(20), Grecja 463 szt. (25), Rumunia 413 szt. (27), Bułgaria 350 szt. (30), Węgry 300 szt. 
(34), Francja 233 szt. (46), Kanada 161 szt. (55), Hiszpania 143 szt. (64), Wielka Brytania 
138 szt. (65), Czechy 93 szt. (74), Włochy 92 szt. (75), Polska 72 szt. (80), Chorwacja 70 
szt. (82), Estonia 66 szt. (84), Portugalia 60 szt. (86), Słowenia 54 szt. (88), Litwa 54 szt. 
(89), Łotwa 20 szt. (103). Albania, Austria, Belgia, Dania, Holandia, Niemcy i Słowacja nie 
posiadają tego rodzaju uzbrojenia. W zestawieniu nie uwzględniono Islandii i Luksembur-
ga. Ibidem.  
6
 Ibidem. 
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małej mobilności, a więc dużego ryzyka zniszczenia w wyniku precyzyjnego 
uderzenia lotnictwa, ognia kontrbateryjnego czy przełamania frontu7. Podsta-
wowym wyposażeniem oddziałów polskiej artylerii lufowej są haubice samo-
bieżne kal. 122 mm 2S1 Goździk (342 szt.), produkowane w Polsce w latach 
1984-1994, oraz samobieżne haubicoarmaty kal. 152 mm wz. 1977 Dana (111 
szt.), produkcji czechosłowackiej. Oddziały artylerii rakietowej wyposażone są 
w wieloprowadnicowe systemy artyleryjskie BM-21 Grad (75 szt.), RM-70 (30 
szt.) oraz WR-40 Langusta (75 szt.)8. Program wieloletni „Priorytetowe Zada-
nia Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ra-
mach programów operacyjnych,”, przyjęty w 2014 r. przewiduje, w ramach 
modernizacji artylerii, pozyskanie: 

- modułów dywizjonowych 155 mm haubicoarmat KRAB wraz z inteli-
gentną amunicją; 

- modułów dywizjonowych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych 
HOMAR; 

- modułów ogniowych 120 mm moździerzy samobieżnych KTO-M120 
RAK; 

- radiolokacyjnych zestawów rozpoznania artyleryjskiego LIWIEC; 
- Zautomatyzowanego Zestawu Kierowania Ogniem TOPAZ dla modułu 

ogniowego WR-40 Langusta9. 
Jak widać z powyższego zestawienia plany modernizacyjne artylerii SZ RP 

przewidują wyposażenie oddziałów w nowoczesny środki rażenia, odznaczają-
ce się wysoką mobilnością oraz szybkością osiągania gotowości bojowej, co 
podkreślał w 2014 r. płk Jarosław Kraszewski, ówczesny szef Zarządu Wojsk 
Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalne-
go Rodzajów Sił Zbrojnych, stwierdzając: „To jest koniec statycznej artylerii, 
która potrzebowała sporo czasu na przystąpienie do działania. Dzięki nowemu 
uzbrojeniu nasze pododdziały będą w stanie otworzyć ogień do przeciwnika 
błyskawicznie po zajęciu pozycji.”10 
 

 
 

                                                 
7
 M. Trojan, Artyleria wychodzi z lamusa, 

<http://www.kresy.pl/publicystyka,analizy?zobacz%2F-artyleria-wychodzi-z-lamusa> 
(10.12.2015). 
8
 B. Poli towski , Świętują Wojska Rakietowe i Artylerii, <http://www.polska-

zbrojna.pl/home/articleshow/10663?t=Swietuja-Wojska-Rakietowe-i-Artylerii> 
(10.12.2015). 
9
 Dz. U. z 15.07.2014 r., poz. 558, Uchwała nr 123 Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Tech-
nicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”. W 
ramach programu na modernizację artylerii planuje się przeznaczyć 6.967,2 mln złotych. 
10

 K. Wilewski , Artyleria przyszłości, <http://www.polska-
zbrojna.pl/home/articleshow/14390?t=Artyleria-przyszlosci> (10.12.2015). 
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Artyleria w Siłach Zbrojnych Ukrainy 
 

Pod koniec 2013 r. ukraińskie wojska lądowe składały się 16 brygad, 11 
samodzielnych pułków bojowych oraz 9 pułków wsparcia, licząc ok. 57 tys. 
żołnierzy. Jednostki artylerii tworzyły 26. i 55. Brygada Artylerii Lufowej, 19. 
Brygada Artylerii Rakietowej oraz 15., 27. i 107. Pułki Artylerii Rakietowej. 
Strona ukraińska deklarowała posiadanie ok. 450 wieloprowadnicowych wy-
rzutni rakiet BM-21 Grad, 100 szt. BM-30 Smiersz, 76 szt. BM-27 Uragan, a 
także pewnej liczby rakietowych systemów operacyjnych Toczka i Toczka-U. 
Artyleria lufowa liczyła 638 szt. haubic samobieżnych 2S1 Goździk, 501 szt. 
haubicoarmat samobieżnych 2S3 Akacja, 100 (lub 99) szt. armat samobieżnych 
2S7 Pion, 24 szt. haubicoarmat samobieżnych 2S5 Hiacynt, 40 szt. haubic sa-
mobieżnych 2S19 MSTA-S, 64 szt. moździerzy samobieżnych 2S9 Nona, także 
haubice holowane 2A65, 2A36 i D-3011.  

W trakcie uporczywych walk w Donbasie w 2014 r. Siły Zbrojne Ukrainy 
utraciły bezpowrotnie niemal 400 systemów artyleryjskich – rakietowych, lu-
fowych samobieżnych i ciągnionych. Według różnych danych straty wynosiły: 
90 szt. 2S3, 80 szt. 2S1, 80 szt. BM-21, 20-30 szt. 2S9, 26 szt. 2S19 (w tym 
dwa uszkodzone), 10 szt. BM-27, oraz ok. 200 szt. dział holowanych12. Sytua-
cja na froncie wymusiła konieczność wprowadzenia do linii części zmagazy-
nowanego sprzętu, co pozwoliło na częściowe uzupełnienie strat. Stan artylerii 
posiadanej przez armię ukraińską pod koniec 2014 r. obrazuje tabela 1. 
 
Tabela 1. Stan uzbrojenia artyleryjskiego Sił Zbrojnych Ukrainy w latach 1995-
2014. 
 
Rodzaj uzbrojenia 1995 2000 2005 2010 2014 

Artyleria holowana 1095 1130 1143 1140 1140 
D-30 haubica 122 mm 400 437 443 443 443 
M-30 haubica 122 mm --- --- 3 2 2 
D-20 haubicoarmata 152 mm 220 219 216 215 215 
2A65 haubicoarmata 152 mm 185 185 185 185 185 
2A36 armata 152 mm 290 289 289 287 287 
ML-20 haubicoarmata 152 mm --- --- 7 7 7 

Artyleria samobieżna 1368 1363 1372 1293 1293 
2S1 Goździk, haubica 122 mm 640 640 638 600 600 
2S3 Akacja, haubicoarmata 152 mm 500 496 496 463 463 

                                                 
11

 E. Januła , M. Kasińska , Siły Zbrojne Ukrainy – potęga czy fikcja?, 
<http://geopolityka.org/analizy/eugeniusz-janula-malgorzata-kasinska-sily-zbrojne-
ukrainy-potega-czy-fikcja> (10.12.2015); Ukraine – Ground Forces Equipment, 
<http://www.globalsecurity.org/military/world/ukraine/groundforces-equipment.htm> 
(10.12.2015). 
12

 E. Januła , M. Kasińska , op. cit. 
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2S5 Hiacynt, haubicoarmata 152 mm 24 24 24 24 24 
2S19 Msta-S, haubicoarmata 152 mm 40 40 40 40 40 
2S7 Piwonia, armata 203 mm 100 101 100 99 99 
2S9 Nona, moździerz 120 mm 64 62 74 67 67 
Wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe 640 603 588 554 556 
BM-21 Grad, 122 mm 375 346 332 315 315 
9P138 Grad-1, 122 mm 25 20 20 20 20 
BM-13 Katiusza, 132 mm 5 4 3 2 2 
BM-27 (9P140) Huragan, 220 mm 140 139 139 137 139 
BM-30 (9A52) Smiercz, 300 mm 95 94 94 80 80 

Moździerze holowane 580 604 600 437 437 
2S12, 120 mm 330 346 342 318 318 
PM-38, 120 mm 250 257 257 119 119 
M-160, 160 mm --- 1 1 --- --- 

Rakiety balistyczne ~272 ~272 ~272 ~272 ~272 
8K14 (R-17 Scud) 132 72 72 72 72 
2K6 Łuna (Frog) ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 
OTR-21 Toczka (SS-21) ~90 ~90 ~90 ~90 ~90 

Armaty przeciwpancerne holowane --- ~500 ~500 ~500 ~500 
T-12/MT-12, 100 mm --- ~500 ~500 ~500 ~500 
 
Źródło: Ukraine – Ground Forces Equipment, 
<http://www.globalsecurity.org/military/world/ukraine/groundforces-equipment.htm> 
(10.12.2015). 

 
Powyższe zestawienie w znakomity sposób przedstawia charakterystykę 

uzbrojenia posiadanego przez armię ukraińską. Jak widać w 100% jest to wy-
posażenie proweniencji sowieckiej, powstałe przeważnie po 1970 r., chociaż 
zdarzają się także konstrukcje sięgające swoją historią II wojny światowej, jak 
haubica M-30, haubicoarmata ML-20, moździerz PM-38 czy osławiona Katiu-
sza (aczkolwiek reprezentowane w symbolicznych ilościach). Dysproporcje 
pomiędzy wykazami z 2013 i 2014 r. wynikają głównie z wprowadzenia do 
linii sprzętu przechowywanego w okresie pokojowym w magazynach i skła-
dach materiału wojennego. Brak wiarygodnych danych nie pozwala jednak 
jednoznacznie stwierdzić czy podane liczby na rok 2014 ukazują rzeczywisty 
stan ukraińskiej artylerii, gdyż – w wielu przypadkach – władze w Kijowie 
same nie posiadały pełnej wiedzy o aktualnej liczbie posiadanego/utraconego 
sprzętu. Powodów takiego stanu rzeczy było kilka: 1) część sprzętu utracono po 
przejęciu Krymu przez Federację Rosyjską, a proces przekazywania Ukrainie 
zajętego materiału wojennego nie został w pełni przeprowadzony przed rozpo-
częciem działań zbrojnych w Donbasie; 2) wysokość strat w Donbasie, których 
kulminacja przypadła na sierpień 2014 r., nie zawsze była możliwa do pełnego 
określenia (część sprzętu po wyremontowaniu na zapleczu frontu trafiała po-



 
 

225 
 

nownie do walki); 3) przywrócono do sprawności dużą liczbę sprzętu zmaga-
zynowanego w składnicach wojskowych i składnicach przy zakładach produk-
cyjnych, często doraźnie wcielając do tworzonych lub reorganizowanych jed-
nostek (np. w listopadzie 2014 wcielono do linii 16 samobieżnych haubicoar-
mat 2S5 Hiacynt); 4) część sprzętu przeznaczonego docelowo na eksport prze-
kierowano do oddziałów liniowych; 5) pozyskano (nie zawsze legalnie) sprzęt 
wojskowy z innych państw13. 

Należy ponadto podkreślić, że poza wprowadzeniem do użytku zmagazy-
nowanego sprzętu artyleryjskiego Siły Zbrojne Ukrainy podlegały w ostatnim 
czasie (zwłaszcza w 2014 r.) ciągłym przemianom strukturalnym – przykłado-
wo sformowano 44. Brygadę Artylerii na bazie rozwiązanej w 2013 r. 11. Bry-
gady Artylerii. Część oddziałów wyposażonych nominalnie w działa samobież-
ne, osłabionych z powodu strat w wyniku działań frontowych wyposażono w 
uzbrojenie holowane, w artylerię ciągnioną wyposażono także większość bry-
gad zmechanizowanych14. Jednym z bardziej spektakularnych posunięć ukraiń-
skiego Ministerstwa Obrony Narodowej było przywrócenie w listopadzie 2014 
r. do linii artylerii najcięższej, w postaci armat samobieżnych kal. 203 mm 2S7 
Piwonia (Pion), wcielonych do wydzielonego z 26. Brygady Artylerii 5. Ar-
matniego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej. Co prawda armaty te pozbawiono 
ich nominalnego uzbrojenia – taktycznych pocisków nuklearnych – niemniej 
używane pociski odłamkowo-burzące (o masie 110 kg i zasięgu do 37,5 km, a z 
napędem rakietowym do 47,5) stanowią spore zagrożenie dla przeciwnika15. W 
trakcie natężenia walk w lipcu 2014 r. odnotowano także wykorzystanie przez 
stronę rządową pocisków balistycznych typu Toczka16. 
 

Artyleria w rękach separatystów 
 

O ile dane przekazywane przez Ministerstwo Obrony Ukrainy pozwalają 
na w miarę rzetelne określenie liczby i rodzaju środków artyleryjskich używa-
nych w Donbasie, to w przypadku strony przeciwnej możemy jedynie domyślać 

                                                 
13

 Ibidem. 
14

 Ibidem. 
15

 M. Dura, Ukraina wytacza najcięższą artylerię przeciwko Rosji, 
<http://www.defence24.pl/news_ukraina-wytacza-najciezsza-artylerie-przeciwko-
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się na temat skali użycia broni artyleryjskiej na podstawie danych wywiadow-
czych, rozpoznania itp. Dodatkowym utrudnieniem jest pojawienie się trzecie-
go – niejawnego – gracza, jakim są Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej niebiorą-
ce, oficjalnie, udziału w walkach w Donbasie. Określenie rodzaju sprzętu arty-
leryjskiego używanego przez pro-rosyjskich separatystów oraz stronę rosyjską 
jest dużo łatwiejsze niż wskazanie rzeczywistej liczby wykorzystywanego 
uzbrojenia. Jednymi z najczęściej wykorzystywanych systemów artylerii holo-
wanej są haubica D-30, haubicoarmata 2A65 oraz armata przeciwpancerna BS-
3 i jej następczyni MT-12. Co ciekawe, separatyści wykorzystują także przesta-
rzałe uzbrojenie, jak armata dywizja ZIS-3, wprowadzona do użycia w 1943 
r.17Artyleria samobieżna posiadana przez siły pro-rosyjskie składa się z kon-
strukcji 2S1 Goździk, 2S3 Akacja, 2S5 Hiacynt, 2S9 Nona, 2S19 Msta-S oraz 
wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet BM-21 Grad, BM-27 Huragan oraz BM-
30 Smiercz18. Brak wiarygodnych informacji nie pozwala określić liczby sprzę-
tu wykorzystywanego przez siły pro-rosyjskie. Składają się nań uzbrojenie do-
starczone przez stronę rosyjską oraz sprzęt zdobyty na armii ukraińskiej na 
Krymie i w Donbasie – w ręce separatystów wpadły m.in. działa samobieżne 
2S19 Msta-S czy wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet BM-21 Grad19.   

Oficjalnym potwierdzeniem posiadania i wykorzystywania przez siły pro-
rosyjskie artylerii o kalibrze pow. 100 mm oraz wyrzutni rakiet są zapisy poro-
zumień mińskich, tzw. Mińsk-1 i Mińsk-2. Pierwsze porozumienie – memoran-
dum, podpisane we wrześniu 2014 r., przewidywało zawieszenie broni oraz 
utworzenie zdemilitaryzowanej strefy buforowej. „Uzgodniono, że w ciągu 
doby od momentu przyjęcia memorandum broń kalibru 100 mm i więcej zosta-
nie wycofana na odległość co najmniej 15 km z obu stron. Systemy artyleryj-
skie takiego kalibru mają zostać wycofane na maksymalną odległość swego 
rażenia. – Oznacza to powstanie strefy bezpieczeństwa o szerokości 30 kilome-
trów – powiedział Kuczma [jeden z sygnatariuszy memorandum – J.Ż.]”20. 
Kwestia użycia artylerii, a w zasadzie obowiązek jej wycofania z linii frontu, 
stanowiła jeden z zasadniczych punktów drugiego porozumienia, podpisanego 
12 lutego 2015 r. (weszło w życie 15 lutego). W porozumieniu czytamy: „2. 
Odsunięcie wojsk przez obie strony w celu utworzenia strefy bezpieczeństwa 
(50 km w przypadku systemów artyleryjskich o kalibrze 100 mm i większych 
oraz 140 km dla wyrzutni rakiet). Wyprowadzenie wojsk powinno się zacząć 
nie później niż drugiego dnia od zawieszenia broni i zakończyć się przed upły-
wem 14 dni. Procesowi mają towarzyszyć obserwatorzy OBWE [Organizacji 
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J. Ferguson, N.R. Jenzen-Jones, Raising Red Flags: An Examination of Arms & Mu-
nitions in the Ongoing Conflict in Ukraine, “Armament Research Services”, Research Re-
port No. 3, November 2014, s. 64. 
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 Ibidem, s. 70-73. 
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Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie]. Ma go także wspierać grupa kontak-
towa [składa się z przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE]”21. O ile wojskowa 
część porozumienia w zasadzie nie była respektowana przez żadną ze stron, 
gdyż nie potwierdzono nigdy zakończenia procesu wycofywania ciężkiej broni, 
a wręcz przeciwnie – wiosną 2015 r. ponownie wprowadzano ciężki sprzęt do 
strefy buforowej, to zapisy tego dokumentu expresis verbis podkreślają posia-
danie ciężkiej artylerii przez obie strony konfliktu22. 

Istotną kwestią jest również aktywne wsparcie artyleryjskie separatystów 
przez Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej. Zarówno przedstawiciele armii ukraiń-
skiej jak i wywiadów wojskowych państw NATO, a także niezależni eksperci 
podkreślają zaangażowanie rosyjskie w konflikt, w postaci prowadzenia zma-
sowanego ognia rakietowego (BM-21, BM-27 i in.) z przygranicznych terenów 
Federacji Rosyjskiej. W lipcu 2014 r. rzeczniczka Departamentu Stanu USA 
Marie Harf stwierdziła, opierając się na danych wywiadowczych, że „Rosjanie 
zamierzają dostarczyć większe i potężniejsze wieloprowadnicowe artyleryjskie 
wyrzutnie rakietowe siłom separatystycznym na Ukrainie i mamy dowody, że 
Rosja ostrzeliwuje artylerią ze swego terytorium pozycje wojsk ukraińskich”23. 
Analitycy Bellingcat sporządzili raport dotyczący trzech ataków artyleryjskich 
przeprowadzonych przeciwko siłom ukraińskim w lipcu i sierpniu 2014 r. w 
Donbasie. Wyniki śledztwa, w trakcie którego, dzięki wykorzystaniu obrazo-
wania satelitarnego przeanalizowano 1.353 kratery po pociskach artyleryjskich, 
pozwoliły na dokładne określenie trajektorii lotu rakiet i ustalenie miejsca ich 
odpalenia. Zlokalizowano dziesięć pozycji, z których wystrzeliwano pociski 
rakietowe z systemów BM-21 i BM-27 – dziewięć z nich mieściło się na przy-
granicznych terenach Federacji Rosyjskiej, jedna na terenie Ukrainy, ok. 1,5 
km od granicy24. Według strony ukraińskiej – Straży Granicznej oraz Rady 
Bezpieczeństwa i Obrony – tylko w okresie od 9 lipca do 5 września 2014 r. 
odnotowano ponad 120 ataków artyleryjskich przeprowadzonych z terytorium 
Rosji25. Co ciekawe, odnotowano wykorzystanie przeciwko wojskom rządo-
wym rosyjskich systemów rakietowych TOS-1 (montowanych na podwoziach 
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czołgów T-72 lub T-90), będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych Federacji 
Rosyjskiej. Nie określono jednoznacznie czy broń ta została przekazana separa-
tystom czy też była użytkowana przez operatorów z armii rosyjskiej, niemniej 
faktem jest, że nie eksportowano jej nigdy na Ukrainę, więc nie mogła zostać 
zdobyta przez oddziały pro-rosyjskie na przeciwniku26. 
 

Użycie artylerii w konflikcie ukraińskim 
 

Według obserwacji przeprowadzonych przez prezydenta Fundacji Poto-
mac, dr. Phillipa A. Karbera, który w 2014 r. przebywał w rejonie prowadzo-
nych walk, ogień artyleryjski był przyczyną niemal 85% strat po obu stronach 
konfliktu. Zużycie artylerii w momentach zintensyfikowania działań wynosiło 
niejednokrotnie 300-400 pocisków na lufę dziennie!27 Dr Karber wskazał pięć 
zasadniczych trendów użycia tego rodzaju broni w trakcie walk w Donbasie, 
analizując ich znaczenie dla przebiegu konfliktu. 
 
Powszechne wykorzystanie przez separatystów (i Rosjan) wieloprowadni-

cowych wyrzutni rakiet 
 

Scharakteryzowano pięć głównych typów wyrzutni używanych przez tę 
stronę konfliktu – BM-21 Grad, strzelających tradycyjnymi pociskami odłam-
kowymi; BM-21-1 (ulepszona wersja Gradów, o zwiększonym zasięgu, wyko-
rzystująca nawigację satelitarną do kierowania ogniem), strzelających amunicją 
kasetową DPICM; TOS-1, używających głowic termobarycznych; BM-27 Hu-
ragan, wykorzystujących szeroki zakres amunicji od DPICM, przez miny na-
rzutowe, pociski przeciwpancerne oraz głowice termobaryczne; a także BM-30 
Smercz, strzelających m.in. amunicją DPICM oraz amunicją precyzyjną typu 
top-attack. W analizie podkreślono wysoką śmiercionośność stosowanej amu-
nicji, zwłaszcza przy skoordynowanych masowych nawałach artyleryjskich 
wykorzystujących kombinacje amunicji kasetowej, min narzutowych i głowic 
termobarycznych. Przykładowo w lipcu 2014 r. w miejscowości Zełenopilja w 
obwodzie ługańskim trzyminutowa nawała artylerii rakietowej różnego rodzaju 
zdziesiątkowała dwa ukraińskie bataliony zmechanizowane. Wysoką skutecz-
ność przeciwko broni pancernej potwierdziła amunicja typu top-attack, uderza-
jąca w pancerz od góry (tam, gdzie jest najcieńszy)28. Warto zwrócić uwagę na 
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jeszcze jeden aspekt wykorzystywania wyrzutni rakietowych przez separaty-
stów – umieszczanie baterii na terenach zamieszkanych (nawet w miastach) i 
prowadzenie stamtąd ognia bez obawy o ogień kontrbateryjny strony rządowej, 
chcącej zminimalizować ofiary wśród ludności cywilnej29. 
 
Wykorzystanie dział samobieżnych do prowadzenia ognia bezpośredniego 

 
Niezwykle interesująco przedstawia się użycie w walce haubic samobież-

nych 2S1 Goździk, popularnych po obu stronach konfliktu. Pojazdy te spraw-
dzają się w działaniach, do których nie zostały nominalnie zaprojektowane – 
prowadzeniu ognia bezpośredniego, w tym przeciwpancernego. Separatyści 
wykorzystują „Goździki” zarówno jako standardowe haubice jak i w roli dział 
szturmowych. W drugim przypadku artylerzyści prowadzą ogień do rozpozna-
nych umocnień oraz stanowisk broni przeciwpancernej. Potwierdzono przypad-
ki, w których ukraińscy operatorzy wyrzutni przeciwpancernych pocisków kie-
rowanych oraz dział przeciwpancernych powstrzymywali się przed otwarciem 
ognia w kierunku czołgów nieprzyjaciela w obawie przed natychmiastowym 
wykryciem i zniszczeniem przez ogień bezpośredni „Goździków”. Strona ukra-
ińska wykorzystuje haubice 2S1 w roli samobieżnych dział przeciwpancernych, 
rekompensując tym samym brak efektywnych środków przeciwko broni pan-
cernej. Mimo iż wykorzystywana w „Goździkach” amunicja kal. 122 mm nie 
została zaprojektowania do przebijania pancerza, to sama siła uderzenia takiego 
pocisku (zwłaszcza na bliskich dystansach) może spowodować katastrofalne w 
skutkach efekty, z zerwaniem wieży trafionego czołgu włącznie. Wykorzysta-
nie haubic 2S1 w roli działa przeciwpancernych wiąże się jednak z ich dużymi 
stratami – ich słabe opancerzenie nie jest w stanie sprostać broni pancernej 
przeciwnika30. 

 
Przydzielanie oddziałów artylerii do batalionów manewrowych 

 
Po II wojnie światowej w większości państw wykształcono system przy-

dzielania oddziałów artylerii do związków taktycznych (brygad) lub oddziałów 
co najmniej w sile pułku. W walkach w Donbasie strona pro-rosyjska wielo-
krotnie przydzielała do zmechanizowanych lub pancernych batalionowych grup 
bojowych baterie artylerii samobieżnej, holowanej lub rakietowej, działające na 
rzecz tych jednostek. „Na pierwszy rzut oka wydaje się to niezrozumiałe, po-
nieważ 18-kilometrowy zasięg artylerii kal. 152 mm przewyższa zasięg opera-

                                                                                                                            
mii_.html> (10.12.2015). Strona ukraińska w oficjalnym oświadczeni zaprzeczyła podawa-
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cyjny batalionu manewrowego. Istnieje jednak racjonalne wyjaśnienie tego 
trendu – jest to konieczne ze względu na rozproszony charakter walki, w której 
bataliony działają na znacznie szerszym froncie, obszarze typowym dla zimno-
wojennej brygady”31. 

 
Zwiększanie donośności artylerii 

 
Wydłużenie skutecznego zasięgu artylerii ma kluczowe znaczenie dla 

prowadzenia efektywnego ognia kontrbateryjnego. W tym celu strona ukraiń-
ska wprowadziła do użycia zmagazynowane, nieco przestarzałe haubicoarmaty 
2A36 kal. 152 mm, a także samobieżne haubicoarmaty 2S5 Hiacynt kal. 152 
mm i artylerię najcięższą – armaty 2S7 Piwonia. Interesujące, iż w opinii ukra-
ińskich dowódców celem ognia kontrbateryjnego nie jest sensu stricte znisz-
czenie artylerii przeciwnika, ale uciszenie jej i zmuszenie do odwrotu32. 

 
Szerokie zastosowanie radarów rozpoznania artyleryjskiego 

 
Do września 2014 r. strona ukraińska w zasadzie nie dysponowała tego ro-

dzaju stacjami radiolokacyjnymi, stąd efektywność prowadzonego ognia kotr-
bateryjnego była relatywnie niska. Z drugiej strony oddziały separatystów i 
jednostki rosyjskie wprowadziły do użycia znakomite systemy Zoopark-1, Le-
opard-T i Lyx-1, zwiększając zarówno zasięg jak i celność swojej artylerii33. 
Armia ukraińska, cierpiąc na brak odpowiedniego wyposażenia zwróciła się o 
pomoc sprzętową do Stanów Zjednoczonych. W czasie wizyty w Waszyngtonie 
we wrześniu 2014 r. Prezydent Poroszenko otrzymał zapewnienie dostarczenia 
amerykańskich rada rozpoznania artyleryjskiego długiego zasięgu ANTPQ36. 
Zaopatrzenie dostarczono siedem miesięcy później, przy czym przysłano słab-
sze radary ANTPQ48A, o zasięgu tylko 5 km. Co ciekawe, wojska ukraińskie 
szybko dostosowały dostarczony sprzęt do swoich wymogów i dzięki odpo-
wiedniemu rozmieszczeniu stacji radiolokacyjnych na wzniesieniach terenu 
potroiły ich nominalny zasięg34. Łącznie armia ukraińska otrzymała 20 radiolo-
katorów, ale w trakcie ciężkich walk w 2015 r. część z nich została zniszczona, 
kilka dostało się także w ręce separatystów35. Mimo tego strona amerykańska 
wyrażała zadowolenie z przekazania Ukrainie tego rodzaju wyposażenia – kon-
flikt w Donbasie stał się swoistym poligonem doświadczalnym, weryfikującym 
efektywność amerykańskich radarów przeciwko rosyjskiej artylerii, co podkre-
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ślał Dowódca Sił Amerykańskich w Europie gen. Ben Hodges36. W listopadzie 
2015 r. armia ukraińska otrzymała ze Stanów Zjednoczonych kolejne stacje 
radarowe – mocniejsze ANTPQ-3637. 
 

Bezzałogowe statki powietrzne 
 

Konflikt na Ukrainie jest w pewnym sensie zderzeniem starych technologii 
– powstałych w czasach radzieckich czołgów, artylerii czy broni ręcznej z no-
winkami technicznymi rodem z XXI w. jakimi są bezzałogowe statki powietrz-
ne (BSP), zwane także dronami. Po raz pierwszy odnotowano użycie BSP na 
Ukrainie w maju 2014 r. – pro-rosyjscy separatyści przeprowadzili pojedyncze 
loty niewielkim dronem o konstrukcji płatowej. Jednakże niespełna dwa mie-
siące później, w trakcie lipcowej ofensywy wspartej aktywnie przez oddziały 
rosyjskie, stwierdzono użycie co najmniej pięciu różnych typów BSP, operują-
cych na różnych wysokościach wzajemnie się uzupełniając. W 2015 r. separa-
tyści dysponowali 14 rodzajami dronów, dostarczonych przez stronę rosyjską38. 

W większości przypadków bezzałogowce używane są do kierowania 
ogniem artylerii. W czasie swojego pobytu w rejonie konfliktu w oddziałach 
ukraińskich dr Karber był świadkiem do ośmiu przelotów wrogich dronów 
dziennie, a także kilku przypadku bezpośredniego wykorzystania tych maszyn 
do kierowania ogniem. We wrześniu 2014 r., w okolicach Mariupola, rosyjski 
dron dokonał przelotu nad pozycjami ukraińskimi, na które w ciągu 15 minut 
od rekonesansu spadła nawała ogniowa rakiet wystrzelonych z systemów BM-
21 Grad. W kilka chwil po zakończeniu bombardowania nad celem pojawiły się 
dwa kolejne bezzałogowce w celu oceny dokonanych zniszczeń39. 

W początkowym okresie działań strona ukraińska nie posiadła bezzałogo-
wych statków powietrznych. Ewenementem, ukazującym zaangażowanie się 
społeczeństwa ukraińskiego w konflikt w Donbasie, stało się „ochotnicze” wy-
produkowanie własnych dronów, których finansowanie zebrano poprzez plat-
formę crowdfoundingową „People’s Project” (pod nazwą „People’s Drone”)40. 
Od marca 2015 r. Stany Zjednoczone rozpoczęły dostawy bezzałogowców na 
potrzeby armii ukraińskiej zastrzegając, że przekazywany sprzęt pozbawiony 
jest jakiegokolwiek uzbrojenia (tzw. non-lethal weapon – broń nie-
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budget/leaders/interviews/2015/03/27/lt-gen-ben-hodges/70573420/> (10.12.2015). 
37

 US hands over advanced radar systems to Ukraine, <http://uatoday.tv/politics/us-hands-
over-advanced-radar-systems-to-ukraine-534297.html> (10.12.2015). 
38

 P.A. Karber , op. cit., s. 12. 
39

 Ibidem, s. 13. 
40

 Zob. <http://www.peoplesproject.com/en/bpla/> (10.12.2015); 
<http://www.peoplesproject.com/en/first-peoples-uav-complex/> (20.12.2015); P. Lang, 
Drony z crowdfoundingu. Społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie, 
<http://jagiellonski24.pl/2015/11/04/drony-z-crowdfundingu-spoleczenstwo-obywatelskie-
na-ukrainie/> (10.12.2015). 
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śmiercionośna), a we wrześniu 2015 r. polska spółka technologiczna podpisała 
umowę z firmą Antonow ws. kooperacji rozwoju taktycznych dronów na po-
trzeby Sił Zbrojnych Ukrainy41.  
 

Zakończenie 
 

Konflikt ukraiński potwierdził wysoką efektywność wykorzystania artyle-
rii w działaniach konwencjonalnych czy hybrydowych. Komplementarne wy-
korzystanie wielu rodzajów uzbrojenia artyleryjskiego – działa samobieżnych, 
artylerii holowanej, wyrzutni rakietowych – oraz zróżnicowanej amunicji, 
wsparte nowoczesną techniką, stawia ten rodzaj wojsk nadal w czołówce środ-
ków wsparcia ogniowego. Dodatkowo fakt, iż artyleria pozostaje nadal rela-
tywnie tanim środkiem bojowym (w porównaniu np. do samolotów czy śmi-
głowców, zarówno pod względem kosztów zakupu jak i eksploatacji) pozwala 
przypuszczać, że jeszcze przez długi czas królować będzie na polach bitew. 
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(R)EWOLUCJA DOKTRYNALNA W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA 
UKRAINY NA PRZEŁOMIE 2014/2015 

 
(Doctrinal (R)evolution in the Security Sphere of Ukraine  

at the Turn of 2014/2015) 
 
Streszczenie: 
Na przełomie 2014 i 2015 roku Ukraina wprowadziła szereg fundamentalnych 
zmian w sferze bezpieczeństwa na poziomie doktrynalnym. Aneksja Krymu oraz 
agresja rosyjska zmusiły Ukrainę do zmiany nie tylko dokumentów konstytuują-
cych w obszarze bezpieczeństwa państwowego, ale również sposobu myślenia o 
własnym bezpieczeństwie. Niniejszy artykuł zawiera podstawową charaktery-
stykę nowoprzyjętych założeń doktrynalnych. W tekście omówione zostały klu-
czowe zapisy Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy oraz Doktryny 
Wojennej Ukrainy. 
 
Summary: 
At the turn of 2014/2015 Ukraine has introduced fundamental changes in the 
security sphere, on a doctrinal level. The annexation of the Crimea and the 
Russian aggression in Ukraine forced Ukraine to change not only the docu-
ments describing the security system but also a way of thinking about own se-
curity. This article contains basic characteristics of the new doctrinal assump-
tions. The text discusses the key provisions of Ukraine's National Security 
Strategy and Military Doctrine of Ukraine. 
 
Słowa kluczowe: 
Bezpieczeństwo narodowe, Ukraina, Rosja, doktryna, agresja, wojna 
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National security, Ukraine, Russia, doctrine, aggression, war   
 

Wstęp 
 

Po uzyskaniu niepodległości w 1991 roku Ukraina opracowała i zatwier-
dziła wszystkie bazowe dokumenty opisujące politykę i strategię państwa w 

„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 
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sferze bezpieczeństwa narodowego (w tym Koncepcję [podstawy] bezpieczeń-
stwa narodowego, Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy oraz Dok-
trynę Wojenną Ukrainy). Mimo iż dokumenty te, zwłaszcza Doktryna Wojenna 
Ukrainy i Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy, były kilkukrotnie 
modyfikowane i zmieniane, w kontekście rosyjskiej agresji 2014 roku okazały 
się zbiorem chybionych założeń i martwych zapisów. Znamienne, iż żaden z 
wyżej wymienionych dokumentów, a także szczegółowe plany i scenariusze 
przygotowywane na ich podstawie przez Ministerstwo Obrony Ukrainy na 
przełomie XX i XXI wieku nie przewidywały, choćby czysto hipotetycznej, 
agresji wojskowej ze strony Federacji Rosyjskiej (FR). Rosja była co prawda 
postrzegana jako kluczowy „problem” w polityce zagranicznej Ukrainy, nie-
mniej nigdy oficjalnie nie traktowano Rosji jako potencjalnego agresora. Wśród 
ukraińskich decydentów politycznych i wojskowych, nie tylko z tzw. opcji pro-
rosyjskiej, dominowało przekonanie, iż stosunki ukraińsko-rosyjskie, choć kon-
fliktogenne, mają jednocześnie charakter relacji wykluczającej agresję zbrojną 
ze strony FR wobec Ukrainy. Według prezydenckiego doradcy ds. międzyna-
rodowych Walerija Czałego, strona ukraińska poniosła porażkę w pierwszym 
rzędzie na gruncie analitycznym, konceptualnym1 czy też odwołując się do 
tematu niniejszego wystąpienia możemy powiedzieć – na gruncie doktrynal-
nym. Teoretycznie przecież Ukraina „powinna wiedzieć lepiej”, tzn. lepiej ro-
zumieć i szybciej rozpoznawać zagrożenia płynące ze strony północnego sąsia-
da. Tego elementu w procesie programowania ukraińskiej polityki bezpieczeń-
stwa jednak całkowicie zabrakło. Co istotne, nie chodzi tu wyłącznie o okres 
prezydentury Wiktora Janukowycza i rządów Partii Regionów. Praktycznie od 
drugiej połowy lat 90. XX wieku (po przyjęciu dwustronnej umowy bazowej i 
porozumień odnośnie Floty Czarnomorskiej) możemy zaobserwować tendencję 
do swoistego „lekceważenia” czynnika rosyjskiego w polityce bezpieczeństwa 
Ukrainy. Sytuacja paradoksalna i zarazem zaskakująca, bowiem obiektywne 
zależności polityczno-gospodarcze i polityczno-militarne pomiędzy Ukrainą i 
Rosją, a także specyficzne, deprecjonujące podmiotowość ukraińską postępo-
wanie Federacji Rosyjskiej względem Ukrainy były niemalże normą, także w 
okresie ostatnich kilku czy też kilkunastu lat2. Możemy, przy pewnym uprosze-
niu problemu, mówić o „wysokim poziom tolerancji” po stronie Kijowa wobec 
permanentnie powtarzających się aktów dyskryminacji gospodarczej, nacisków 
energetycznych, sporów dyplomatycznych czy nawet ostentacyjnej rosyjskiej 
obecności w ukraińskiej przestrzeni informacyjnej3. W żadnym z tych obsza-
rów do roku 2014 strona ukraińska nie wypracowała efektywnej strategii postę-
powania ukierunkowanej na ochronę własnych interesów państwowych. 

                                                 
1
 Якою буде зовнішньополітична стратегія в новому році?, 

http://www.radiosvoboda.org/media/video/26771752.html, (20.11.2015). 
2
 М. Кідрук , Небратні. Україна - Росія: енциклопедія протистояння, Харків 2015. 

3
 Поточний стан українсько - російських відносин, "Національна безпека і оборона", 

5-6/2014, s. 3. 
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Ułomności dokumentów doktrynalnych 
 

Ukraińskie dokumenty bazowe opisujące sferę bezpieczeństwa narodowe-
go były do roku 2014 powszechnie krytykowane przede wszystkim za swą 
ogólnikowość oraz obecność spuścizny sowieckiej, zarówno na poziomie zało-
żeń ogólnych jak i w sferze terminologii4. Brak konkretyzacji poszczególnych 
zapisów doktrynalnych utrudniał jasne określenie kompetencji poszczególnych 
struktur i instytucji w ukraińskim systemie bezpieczeństwa narodowego. Mo-
żemy w danym przypadku stwierdzić, iż w praktyce nie istniał na Ukrainie 
efektywny system zależności (spójność koncepcyjna) w trójkącie „cele-
struktury-zadania” zarówno jeśli brać pod uwagę okres pokoju jak i ewentual-
nego konfliktu zbrojnego. Zauważalna ułomność procesu prognozowania i pla-
nowania strategicznego w wydaniu ukraińskim była więc pochodną nie tylko 
bieżącej polityki ale również skutkiem niekonsekwencji i błędów popełnianych 
w sferze doktrynalnej5.  

Chaotyczne i niespójne podejście w procesie programowania ukraińskiej 
polityki bezpieczeństwa widoczne było już w latach 90. XX wieku. Wystarczy 
przypomnieć, iż historycznie pierwsze projekty reformy armii ukraińskiej, które 
powinny w znaczący sposób uwzględniać założenia polityczne i taktyczne, 
zawarte w Doktrynie Wojennej6 zostały opracowane na długo przed pojawie-
niem się nowej redakcji tego dokumentu. Z kolei Doktryna Wojenna Ukrainy z 
1993 roku o cztery lata wyprzedziła Koncepcję Bezpieczeństwa Narodowego 
(1997), która to uznawana jest za dokument nadrzędny o charakterze bardziej 
ogólnym7. Nie dość tego, nawet przyjęte w odstępie kilku miesięcy 1993 roku 
Doktryna Wojenna i Podstawowe Kierunki Polityki Zagranicznej Ukrainy za-
wierały rozbieżne w swej istocie deklaracje. 

Z kolei w 2003 roku na Ukrainie przyjęto po trzech latach od zainicjowa-
nia prac Podstawy Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy8. Co ciekawe doku-
ment ten obowiązuje do dnia dzisiejszego (stan na: listopad 2015) i był wzoro-
wany częściowo na ustawie o bezpieczeństwie narodowym USA z 1947 roku. 
Tekst doktryny ukraińskiej starał się łączyć podejście zachodnie z radzieckimi 
koncepcjami bezpieczeństwa narodowego, co także, zdaniem ukraińskich eks-

                                                 
4
 Концептуальні засади розвитку системи забезпечення національної безпеки 

України, red. О. О. Резнікова , В. Ю. Цюкало, В. О. Паливода , С. В. Дрьомов, С. 
В. Сьомін, Київ 2015, s. 33. 
5
 О. Резнікова , В. Цюкало , Висновки і рекомендації щодо внесення змін до Закону 

України «Про основи національної безпеки України». Аналітична записка, 
http://www.niss.gov.ua/articles/1775/, (20.11.2015). 
6
 Про Воєнну доктрину України, <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3529-12>, 

(21.11.2015). 
7
 О. М. Гончаренко , Е. М. Лисицин  Методологічні засади розробки нової редакції 

концепції національної безпеки України, Київ 2001, s. 26. 
8
 Про основи національної безпеки України, <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-

15>, (22.11.2015). 
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pertów, w istotny sposób utrudniło realizację polityki państwowej w tej sferze 
w kolejnych latach9. W okresie 2004-2014 Ukraina przyjęła nowe redakcje 
wszystkich głównych dokumentów formalnie określających politykę państwa w 
sferze bezpieczeństwa. Przy czym, trudno tu wskazać jakąkolwiek fundamen-
talną zmianę o charakterze jakościowym. Zwłaszcza dokumenty zatwierdzone 
w okresie rządów Wiktora Janukowycza świadczyły raczej o postępującej iner-
cji polityki bezpieczeństwa Ukrainy10. W przyjętej w czerwcu 2012 roku Stra-
tegii Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy stwierdzono wprost, iż założenia 
wcześniejszego wariantu dokumentu z roku 2007 nie były realizowane nawet w 
minimalnym zakresie. Znamienne, iż podobnie wyglądała implementacja zało-
żeń z 2012 roku. Teoretycznie, zgonie z zapisami zawartymi w strategii w la-
tach 2012-2013 na Ukrainie planowano przyjąć szereg poprawek do ustawo-
dawstwa regulującego działalność w sektorze bezpieczeństwa państwa. W rze-
czywistości jednak rządowe propozycje w tym zakresie miały charakter zmian 
czysto symbolicznych11.  

Analizując historię ewolucji doktrynalnej w wydaniu ukraińskim do roku 
2014 nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż rzeczywista zmiana w poszczególnych 
wariantach dokumentów bazowych sprowadzała się w gruncie rzeczy do swoi-
stego „żonglowania” statusem Ukrainy w środowisku międzynarodowym. W 
zależności od koniunktury politycznej Ukraina była więc krajem, który albo 
oficjalnie na poziomie doktrynalnym deklarował zamiar integracji z NATO lub 
też rezygnował z osiągnięcia tego celu. Co istotne, teoretycznie wydawać by się 
mogło, iż tak fundamentalna korekta kierunku w sferze bezpieczeństwa i w 
polityce zagranicznej powinna rodzić natychmiast zmianę podstaw formalno-
prawnych regulujących szeroko rozumiane „status quo” w ukraińskiej sferze 
bezpieczeństwa. Takiej konsekwencji, czy też bezpośredniej zależności jednak 
nie było, a klasycznym przykładem potwierdzającym daną tezę może tu być 
przebudowa założeń doktrynalnych przeprowadzona na Ukrainie po roku 
201012.  

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny fakt. Otóż 
państwo ukraińskie mimo względnie niskiego poziomu nakładów co roku dys-
ponowało jednak określonym budżetem wojskowym. Na Ukrainie funkcjono-
wało szereg instytucji formalnie realizujących założenia polityki obronnej, 

                                                 
9
 Д. Є. Дмитрович, Л. Е. Михайлович , Питання інституційної структуризації 

та нормативного забезпечення воєнної політики України, "Стратегічні пріоритети", 
1(34)/2015, s. 12. 
10

 N. Orłowska -Chyż , Prezydent Janukowycz określa wizję bezpieczeństwa Ukrainy, 
Analizy OSW, <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2012-06-13/prezydent-
janukowycz-okresla-wizje-bezpieczenstwa-ukrainy>, (22.11.2015). 
11

 О. Резнікова, В. Цюкало , Висновки і рекомендації щодо ..., 
<http://www.niss.gov.ua/articles/1775/>, (20.11.2015). 
12

 Г. Перепелиця , Воєнна доктрина України та її відповідність 
євроінтеграційному курсу, 
<http://www.ier.com.ua/files/Projects/2013/Military%20strategy_ukr.pdf> (21.11.2015). 
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trwał proces profesjonalizacji sił zbrojnych, sukcesywnie przyjmowane były 
szczegółowe programy w zakresie modernizacji uzbrojenia i techniki wojsko-
wej. W kontekście aneksji Krymu i rosyjskiej agresji na Wschodzie Ukrainy 
możemy przyjąć, iż w pełni uzasadnione okazały się tezy głoszące, że kon-
strukcja powyższa miała charakter w dużym stopniu fikcyjny13. Państwo ukra-
ińskie nie było w stanie nie tylko zapobiec, ale również, w pierwszym okresie 
działań militarnych, skutecznie powstrzymać konfliktu wojskowego we 
wschodnich regionach kraju. Znamienne, iż obrona i opór przeciwko agresoro-
wi na Ukrainie, zwłaszcza w pierwszych dniach i tygodniach, miały wymiar w 
gruncie rzeczy stricte obywatelski14. Nie będzie zbytnią przesadą stwierdzenie, 
iż to samoorganizacja społeczeństwa, a nie państwa i jego struktur, wspomogła 
utrzymanie integralności terytorialnej, a nawet stała się swoistą gwarancją prze-
trwania niepodległej Ukrainy.  
 

(R)ewolucja doktrynalna 2014 / 2015 
 

W grudniu 2014 roku Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła prezydencki pro-
jekt ustawy o rezygnacji z tzw. statusu pozablokowego15. Charakterystyczne, iż 
w parlamencie ukraińskim zarejestrowano ówcześnie aż cztery różne projekty 
ustaw wskazujące na konieczność porzucenia przez Ukrainę polityki pozablo-
kowości. Wszystkie dokumenty, za wyjątkiem propozycji prezydenckiej, za-
wierały jasną deklarację, iż celem strategicznym Ukrainy powinno być uzyska-
nie pełnoprawnego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Projekt pre-
zydenta Petra Poroszenki, który został ostatecznie przyjęty, zawiera natomiast 
stwierdzenie mówiące o konieczności uzyskania członkostwa w Unii Europej-
skiej i integracji w ramach „przestrzeni euroatlantyckiej”16. Niejasny charakter 
zapisu wykorzystanego w ustawie prezydenckiej był powszechnie krytykowany 
na Ukrainie, część ukraińskich polityków i ekspertów uznała, iż przyjęta zmia-
na w rzeczywistości nie daje odpowiedzi na pytanie zasadnicze – co jest celem 
ukraińskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa po rezygnacji ze statusu 
pozablokowego?17 Z punktu widzenia niniejszej analizy kwestia ta ma istotne 
znaczenie, bowiem może wskazywać raczej na ewolucyjne niż rewolucyjne 
podejście do zmian w ukraińskiej sferze bezpieczeństwa. 

                                                 
13

 Л. Поляков , Воєнна політика України: конструктивна невизначеність?, 
„Національна безпека і оборона”, 8/2004, s. 13. 
14

 Ю.В. Опалько , "Використання потенціалу громадянського суспільства для 
забезпечення національної безпеки України в умовах зовнішньої агресії". Аналітична 
записка, <http://www.niss.gov.ua/articles/1565/>, (21.11.2015). 
15

 Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення 
політики позаблоковості, <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/35-19>, (22.11.2015). 
16

 Рада скасувала позаблоковий статус України, <http://dt.ua/POLITICS/rada-
skasuvala-pozablokoviy-status-ukrayini-159904_.html> (22.11.2015). 
17

 С. Толстов , Міжнародна безпека України: засоби захисту від зовнішніх загроз в 
умовах кризи, "Безпековий огляд ЦДАКР", 16(32)2015, s. 31 
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Na gruncie formalnym proces całościowej przebudowy ukraińskiego sys-
temu bezpieczeństwa narodowego, w tym także zmiany zapisów doktrynal-
nych, został zainicjowany dekretem prezydenckim w styczniu 2015 roku. De-
kretem tym Prezydent Ukrainy zatwierdził całościowy program reform dla 
Ukrainy – Strategia Stałego Rozwoju 202018. Na poziomie ogólnym dokument 
ten wskazuje następujące działania w zakresie reformy narodowego systemu 
bezpieczeństwa i obrony: 

- funkcjonalna optymalizacja (zmniejszenie liczby struktur dublujących 
swoje kompetencje i struktur zbędnych w ramach systemu obronnego 
państwa); 

- przegląd taktyk i strategii wojskowych; 
- pełny przegląd struktur wywiadowczych (od poziomu poszczególnych 

oddziałów do poziomu Ministerstwa Obrony Ukrainy); 
- scentralizowanie zakupów uzbrojenia i techniki wojskowej oraz innych 

zakupów w sferze obronnej państwa;  
- optymalizacja systemu zabezpieczenia logistycznego; 
- zmiana podejścia na poziomie doktrynalnym i konceptualnym do kwe-

stii bezpieczeństwa narodowego;  
- stworzenie efektywnego systemu reagowania kryzysowego na poziomie 

centralnych organów państwa; 
- wzmocnienie i konkretyzacja roli Rady Bezpieczeństwa i Obrony Na-

rodowej Ukrainy; 
- pozyskanie inwestycji zagranicznych w sferze obronnej i wojskowej 

Ukrainy;  
- wprowadzenie zasad nowej polityki kadrowej w strukturach bezpie-

czeństwa (weryfikacja kadry, rotacyjność personelu)19. 
Program reform przedstawiony przez prezydenta Poroszenkę na początku 

2015 roku jest co prawda dokumentem bardzo ogólnym, niemniej zawiera kilka 
istotnych elementów. Jednym z nich jest, już na tym etapie, wyraźne zaakcen-
towanie kluczowej roli Rady Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej Ukrainy 
(RBNiOU). Casus RBNiOU jest dobrym przykładem ukazującym wcześniejsze 
wady i ułomności ukraińskiego systemu bezpieczeństwa narodowego. Do 2014 
roku mieliśmy na Ukrainie sytuację, w której Rada Bezpieczeństwa tego pań-
stwa, w związku z bardzo niejasną podstawą formalno-prawną regulującą za-
kres działalności tegoż organu, zajmowała się w trakcie swych posiedzeń prak-
tycznie nieograniczoną merytorycznie listą zagadnień (np. kwestia dostępności 
mieszkań na Ukrainie, ilość nielegalnego spirytusu na runku ukraińskim czy 
skala przemytu wyrobów tytoniowych)20.  

                                                 
18

 Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020", 
<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015>, (22.11.2015). 
19

 Ibidem 
20

 О. Резнікова, В. Цюкало , Висновки і рекомендації щодо ..., 
<http://www.niss.gov.ua/articles/1775/>, (20.11.2015). 
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W maju 2015 roku na mocy kolejnego dekretu prezydenckiego weszła w 
życie nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy21. Przyjęcie doku-
mentu zostało zapowiedziane w listopadzie 2014 roku, kiedy to zaprezentowa-
no oficjalnie pierwszy projekt. Nową redakcję Strategii Bezpieczeństwa Naro-
dowego Ukrainy przygotował zespół współpracowników Narodowego Instytu-
tu Studiów Strategicznych w Kijowie. Przy czym, w odróżnieniu od poprzed-
niej wersji dokumentu, prace nad obecną strategią miały charakter jawny. 
Zgodnie z założeniami Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy ma 
pełnić funkcję swoistej mapy drogowej konkretyzującej kierunki reform i roz-
woju w ukraińskiej sferze bezpieczeństwa22. Mimo iż w przyjętym dokumencie 
znajdziemy wiele zapisów o charakterze rewolucyjnym tekst strategii spotkał 
się na Ukrainie także z wieloma głosami krytycznymi. Generalnie podstawowe 
założenia zawarte w tekście mogą skłaniać do refleksji, iż kwestia współcze-
snych zagrożeń i wyzwań stojących przed Ukrainą została sprowadzona w 
gruncie rzeczy do jednego elementu (czynnika) – agresji Federacji Rosyjskiej 
wobec Ukrainy, która zgodnie z oceną ukraińską będzie miała charakter długo-
okresowy.  

Krytycy nowej strategii zwrócili uwagę, iż w dokumencie tym świadomie 
unika się terminu „wojna” i używa sformułowań typu „agresywne działania 
Rosji” czy też „agresja rosyjska”. Tym samym na gruncie doktrynalnym pod-
trzymana została teza o prowadzonej przez Ukrainę „operacji antyterrorystycz-
nej” na terenie własnego kraju23. W dokumencie sukcesywnie używa się też 
sformułowania „agresja na Wschodzie Ukrainy”, choć zdaniem części ukraiń-
skich ekspertów należałoby identyfikować zaistniałą sytuację jako otwartą 
agresję przeciwko państwu ukraińskiemu jako takiemu. Tym bardziej, że w 
strategii wyraźnie zaznaczono, iż celem działań podejmowanych przez Rosję 
jest zniszczenie państwowości ukraińskiej i zagarnięcie terytorium Ukrainy. 
Powyższa formuła kłóci się również z zapisami nowej Doktryny Wojennej 
Ukrainy, która jako pierwszy z podstawowych celów polityki wojennej wymie-
nia odparcie agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie24. 

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy wyliczając aktualne za-
grożenia dla bezpieczeństwa Ukrainy identyfikuje następujące przykłady agre-
sywnych działań Rosji: 

                                                 
21

 Стратегія національної безпеки України, 
<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015>, (22.11.2015). 
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П. Горбулін, О. С. Власюк, Київ 2015, s. 102. 
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 Р. Зварич , Мильні бульбашки монопольно-олігархічної стратегії, 
<http://gazeta.dt.ua/internal/milni-bulbashki-monopolno-oligarhichnoyi-strategiyi-_.html>, 
(23.11.2015). 
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"Про нову редакцію Воєнної доктрини України", 
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244 
 

- agresja wojskowa (udział regularnych formacji, doradców, instruktorów 
i najemników w działaniach bojowych na terytorium Ukrainy); 

- działalność wywiadowcza i dywersyjna (podsycanie konfliktów między 
etnicznych, wspieranie terroryzmu i tendencji separatystycznych oraz 
struktur quasi państwowych utworzonych na terenie Obwodu Doniec-
kiego i Ługańskiego); 

- tymczasowa okupacja terytorium Autonomicznej Republiki Krymu i 
miasta Sewastopola; 

- zwiększanie obecności wojskowej w pobliżu granic Ukrainy oraz na te-
rytoriach tymczasowo okupowanych; 

- blokowanie działań podejmowanych przez Ukrainę w sferze demono-
polizacji gospodarki narodowej przez kapitał rosyjski; 

- wojna ekonomiczno-handlowa; 
- wojna psychologiczno-informacyjna25. 
Zdaniem Ołeksandra Skipalskiego, mimo iż strategia zasadniczo popraw-

nie identyfikuje zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy nie zawie-
ra jednak żadnej spójnej i jednocześnie realistycznej koncepcji działań mogą-
cych skutkować trwałym odparciem agresji rosyjskiej. Według byłego szefa 
ukraińskiego wywiadu wojskowego przyjęty w maju 2015 roku dokument jest 
co najwyżej kompilacją koncepcji zawartych w strategiach bezpieczeństwa 
różnych państw, nie zaś oryginalną strategią wojskową i obronną na miarę wy-
zwań XXI wieku26. 

Zgodnie z zapisami strategii podstawowym instrumentem gwarantującym 
bezpieczeństwo państwa ukraińskiego mają być „potężne siły zbrojne”. Nieste-
ty dokument nie precyzuje w jaki sposób Ukraina, zwłaszcza w kontekście głę-
bokiego kryzysu gospodarczego, będzie rozbudowywać własny sektor obronny. 
Szczegółowej odpowiedzi na to pytanie nie daje również zatwierdzona we 
wrześniu 2015 roku nowa Doktryna Wojenna Ukrainy. W dokumencie tym 
strona ukraińska zakłada, iż wydatki obronne państwa mają kształtować się na 
poziomie minimum 3% PKB, a budżet wojskowy powinien być w pierwszej 
kolejności przeznaczany na intensywne szkolenia wojskowe oraz zakup sprzętu 
i techniki w ramach corocznych zamówień państwowych27. W artykule 45 do-
kumentu możemy znaleźć informację, iż rozwój potencjału obronnego Ukrainy 
wymaga jednak czasu oraz sukcesywnego przeprowadzenia kompleksowych 
radykalnych reform w skali całego państwa, które zostały wymienione w pre-
zydenckiej strategii "Ukraina – 2020"28. 

                                                 
25

 Стратегія національної ..., <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015>, 
(22.11.2015). 
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 О. Скіпальський , Стратегію національної безпеки України необхідно 
доопрацювати, "Безпековий огляд ЦДАКР", 12(29)2015, s. 21 
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Zarówno nowa Strategia jak i Doktryna nie konkretyzują również w jaki 
sposób rozbudowane i zmodernizowane Siły Zbrojne Ukrainy będą mogły sku-
tecznie przeciwdziałać agresji wykorzystującej taktykę hybrydową i nieregu-
larne formacje zbrojne. Według Ołeksandra Skipalskiego Ukrainie potrzebna 
jest w danym momencie przede wszystkim fundamentalna transformacja struk-
tury wywiadowczej, przy czym nie chodzi tu o zwiększanie wskaźników ilo-
ściowych, ale o swoistą zmianę logiki (podejścia) w ramach działalności wy-
wiadowczej29. W analizowanych w niniejszym opracowaniu dokumentach nie 
znajdziemy także zbyt wielu konkretnych informacji odnoszących się do kwe-
stii reformy systemu mobilizacji. Teoretycznie, nowoprzyjęte strategie ukraiń-
skie wskazują na potrzebę przeprowadzenia zmian w tym obszarze. Jednocze-
śnie jednak nie zawierają nawet ogólnych wskaźników, jak chociażby rzeczy-
wisty poziom potrzeb mobilizacyjnych w kontekście aktualnych zagrożeń mili-
tarnych. Należy również zaznaczyć, iż nowe założenia doktrynalne praktycznie 
całkowicie pomijają ukraiński potencjał w sferze formacji ochotniczych. Jest to 
tym bardziej niezrozumiałe, iż współcześnie ochotnicy zasilają na Ukrainie nie 
tylko struktury Ukraińskiej Armii Rezerwowej czy Ochotniczego Korpusu, ale 
przede wszystkim Bataliony Gwardii Narodowej i Obrony Terytorialnej, a tak-
że bataliony specjalne milicji. 
 

Podsumowanie 
 

Z perspektywy czasu widać wyraźnie, iż dotychczasowe ukraińskie strate-
gie i doktryny w sferze bezpieczeństwa miały charakter założeń co najwyżej 
deklaratywnych, de facto nie wpływających na bieżącą politykę obronną pań-
stwa. W efekcie Ukraina do 2014 roku nie stworzyła stabilnego systemu mogą-
cego, przynajmniej w części, skutecznie zareagować na zagrożenia dla bezpie-
czeństwa państwa, w tym na ewentualną agresję wojskową czy też podważenie 
integralności terytorialnej kraju. Na przełomie lat 2014 i 2015 strona ukraińska 
podjęła, wymuszoną przez agresję z zewnątrz, próbę zreformowania zarówno 
własnego systemu bezpieczeństwa jak i wszystkich struktur wchodzących w 
jego skład, nie tylko Sił Zbrojnych Ukrainy. Proces ten ma znamiona działań 
zarówno o charakterze ewolucyjnym jak i rewolucyjnym. Niewątpliwie rewo-
lucją w ukraińskim myśleniu o własnym bezpieczeństwie jest uznanie Rosji za 
agresora i kraj, który jest zdolny do podjęcia rzeczywistych działań militarnych 
wobec Ukrainy. Z kolei charakter ewolucyjny mają zapisy opisujące ukraińskie 
strategie polityczno-wojskowe w ramach środowiska międzynarodowego, w 
tym między innymi deklaracje odnoszące się do kwestii współpracy i integracji 
z Sojuszem Północnoatlantyckim. 
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MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM.  
PROBLEM BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO UKRAINY 

 
(Between the East and the West. The Issue of Ukraine’s Military Security) 
 
Streszczenie: 
Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania dylematu, przed jakim stanęły 
władze niepodległej Ukrainy w kontekście zapewnienia i utrzymania bezpie-
czeństwa. Autor zwrócił w nim szczególną uwagę na środowisko bezpieczeń-
stwa, w którym od uzyskania niepodległości w 1991 r. funkcjonuje państwo 
ukraińskie Następnie na tle środowiska bezpieczeństwa i aktualnej sytuacji 
geopolitycznej ukazał działania kolejnych ugrupowań sprawujących władzę, 
podejmowane na rzecz budowy bezpieczeństwa militarnego państwa. Artykuł 
rozpoczynają rozważania dotyczące potencjału militarnego Ukrainy, a dopiero 
po nich ma miejsce znacznie obszerniejsze odniesienie do ukraińskiej polityki 
bezpieczeństwa. W poprawnie funkcjonującym organizmie państwowym czynnik 
militarny jest podporządkowany funkcjonalnie polityce i strategii bezpieczeń-
stwa. Jednak potencjał i możliwości operacyjne ukraińskich sił zbrojnych do 
2014 r. nigdy nie były budowane jako pochodna polityki bezpieczeństwa pań-
stwa. 
 
Summary: 
The aim of the article is to show the dilemma faced by the authorities of inde-
pendent Ukraine in the context of ensuring and maintaining security. The au-
thor has focused specifically on the security environment in which the state of 
Ukraine has been functioning since the gaining of independence in 1991. Then 
the author has shown, against the background of current security environment 
and political situation, the activities of subsequent power holding groups en-
deavoured for the sake of building military safety of the country.  The article 
begins with deliberations relating to the military potential of Ukraine, and only 
after that does it refer more extensively to Ukrainian security policy. In appro-
priately functioning organism of the state the military factor has been function-
ally subordinated to politics and security strategy. Yet until 2014 the potential 
and operational capabilities of Ukrainian armed forces were never build as a 
derivate of state security policy.  

„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 
2016, nr 1(6) 
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Po uzyskaniu niepodległości władze Ukrainy stanęły przed poważnym dy-

lematem dotyczącym bezpieczeństwa. Priorytetem polityki bezpieczeństwa w 
szybkim tempie stało się utrzymanie suwerenności państwa. W ramach działań 
zmierzających do tego celu istotne miejsce zajął problem bezpieczeństwa mili-
tarnego. Początkowy chaos na obszarze poradzieckim, wywołany rozpadem 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, częściowo odsuwał na dalszy 
plan potencjalne zagrożenia o charakterze militarnym. Jednak od pierwszych 
dni niepodległości władze musiały liczyć się z tego typu zagrożeniem. Analizu-
jąc okres 25 lat ukraińskiej niepodległości w kontekście ukraińskiej polityki 
bezpieczeństwa, należy wysunąć tezę, że poczynając od chwili uzyskania nie-
podległości po dzień dzisiejszy Ukraina nie wypracowała jednolitej linii co do 
kierunku i sposobu mającego zagwarantować jej bezpieczeństwo militarne. 
Działania podejmowane w ciągu ćwierćwiecza niepodległości sprowadzały się 
w zasadzie do sinusoidalnego przejścia między Wschodem i Zachodem, stano-
wiąc zasadniczo pokłosie aktualnej koniunktury politycznej, a czasami doraź-
nych interesów opcji sprawującej władzę. 

Początkowo złudne poczucie bezpieczeństwa dawał Ukrainie olbrzymi po-
tencjał wojskowy odziedziczony po rozpadzie Związku Radzieckiego1. W 
czerwcu 1990 r. na jej terytorium stacjonowało 1.200 tys. żołnierzy Armii Ra-
dzieckiej, w tym 500 tys. w wojskach operacyjnych. Na wyposażeniu tych sił 
znajdował się następujący sprzęt konwencjonalny: 6,5 tys. czołgów, 6,5 tys. 
pojazdów opancerzonych, 3,5 tys. zestawów artyleryjskich o kalibrze powyżej 
100 mm, 1,4 tys. samolotów i 250 śmigłowców bojowych2. Problemy natury 
gospodarczej w pierwszej połowie lat 90. XX w. doprowadziły do znacznej 
redukcji liczebnej personelu wojskowego oraz wycofania z linii części techniki 
bojowej. Mimo redukcji gospodarczych, w latach 1994-1997 na wyposażeniu 
wojsk operacyjnych nadal znajdowało się: 4 tys. czołgów, 4,9 tys. bojowych 
wozów opancerzonych, 3,7 zestawów artyleryjskich o kalibrze powyżej 100 

                                                 
1
 Kształtowanie się Sił Zbrojnych Ukrainy i jej polityka bezpieczeństwa, „Biuletyn Ukraiń-

ski”, OSW, 1994, nr 2, s. 12-16. 
2
 Dane przybliżone za: K. Malak, Polityka bezpieczeństwa Ukrainy, Warszawa 1999, s. 

107. 
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mm, 1.000 samolotów bojowych i 270 śmigłowców3. Ponadto na terytorium 
Ukrainy znalazło się do 15% ogólnych zasobów radzieckiego bojowego arsena-
łu jądrowego oraz środki do jego przenoszenia4. Czyniło ją to trzecią potęgą 
nuklearną świata. 

Pogłębiające się trudności gospodarcze były bezpośrednim powodem ko-
lejnych cięć ilościowych i sprzętowych w ukraińskich siłach zbrojnych. Sytua-
cja SZ nie poprawiła się mimo okresowo pojawiających się deklaracji dotyczą-
cych zbliżenia z Sojuszem Północnoatlantyckim oraz rosnącego zagrożenia ze 
strony Federacji Rosyjskiej. Armia nie zyskała na pomarańczowej rewolucji, 
kiedy do władzy doszedł prozachodni obóz reformatorski z Wiktorem Jusz-
czenką na czele. Sytuacji nie zmieniła także wygrana Partii Regionów i wybór 
na prezydenta Wiktora Janukowycza. Ten ostatni większość środków finanso-
wych przeznaczonych na bezpieczeństwo państwa wydatkował na wzmocnie-
nie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, rozbudowując podległe mu jednostki. 
W praktyce sukcesywne redukcje personelu wojskowego i techniki bojowej 
miały miejsce aż do aneksji Krymu i wybuchu konfliktu zbrojnego na wscho-
dzie Ukrainy. 

Siły Zbrojne Ukrainy od początku pierwszej dekady XXI w. pod wzglę-
dem strukturalnym składają się z: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Sił 
Morskich. Od 2013 r. z Wojsk Lądowych wyłączono Wysokomobilne Wojska 
Powietrzno-Desantowe, które podporządkowano pod Sztab Generalny. Zgodnie 
z Białą Księgą 2013 stan osobowy SZ Ukrainy na koniec 2013 r. wynosił 
165,5 tys. osób, w tym 120,9 tys. żołnierzy5. W składzie Wojsk Lądowych 
znajdowało się 49,1 tys. żołnierzy uzbrojonych w: 683 czołgi, 1.965 pojazdów 
opancerzonych, 72 śmigłowce oraz 379 systemów artyleryjskich o kalibrze 
powyżej 100 mm. Wojskowy personel Sił Powietrznych liczył 36,3 tys. osób 
wyposażonych w 160 samolotów bojowych oraz 27 samolotów transporto-
wych. Na stanie Sił Morskich, liczących 14,7 tys. marynarzy, znajdowało się: 
22 okręty różnych typów, 3 samoloty, 8 śmigłowców, 40 czołgów, 199 pojaz-
dów opancerzonych oraz 54 systemy artyleryjskie o kalibrze powyżej 100 mm. 
Wysokomobilne Wojska Powietrzno-Desantowe dysponowały 6 tys. żołnierzy 
oraz 262 pojazdami opancerzonymi i 90 systemami artyleryjskimi o kalibrze 
powyżej 100 mm. Budżet ministerstwa wynosił 0,97% PKB, co dawało ok. 2 
mld USD6.  Jego struktura przedstawiała się w sposób następujący: 82,1% – 

                                                 
3
 A. Prus inowski , Druga armia Europy, „Polityka”, 1994, nr 23, s. 17; Sytuacja w siłach 

zbrojnych Ukrainy, „FAKTY – PROGNOZY – OPINIE”, Biuletyn DBM MON, 03.1997, 
nr 3, s. 13-14. 
4
 Z. Domaszewicz , Przetargi wokół ukraińskiej broni jądrowej, „Polityka Wschodnia” 

1998, nr 2, s. 43-44; K. Kik, Dylematy bezpieczeństwa państw postradzieckich, „Polityka 
Wschodnia” 1994, nr 2., s. 26. 
5
 Біла Книга 2013 Збройні Сили України, Міністерство Оборони України, Київ 2014, s. 

11. 
6
 Ibidem, s. 4. 
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środki na utrzymanie (konsumpcja), 7,7% – szkolenie oraz 10,2% – moderniza-
cja techniczna. Wydatki na modernizację w poprzednich latach utrzymywały 
się na poziomie 7 do 12%, gdzie zgodnie ze światową pragmatyką armii nowo-
czesnej współczynnik ten powinien wynosić co najmniej 30%. Dane liczebne i 
sprzęt wojskowy wykazane przez władze Ukrainy w Białej Księdze 2013, opu-
blikowanej na początku 2014 r., uległy całkowitej zmianie w roku jej wydania. 

Po zmianach politycznych, utracie Krymu, wojnie w Donbasie oraz pod 
presją ciągłego zagrożenia ze strony rosyjskiej, władze w Kijowie zapowiedzia-
ły zwiększenie i wzmocnienie armii. Od marca 2014 r. rozpoczęła się falowa 
mobilizacja sił zbrojnych7. W ramach I, II i III fali mobilizacji, ogłoszonych w 
2014 r., z zapasów mobilizacyjnych wydano ok. 230 tys. sztuk broni strzelec-
kiej oraz 18 tys. pojazdów, w tym 7 tys. uzbrojonych. W styczniu 2015 r. roz-
poczęła się IV fala mobilizacji, w ramach której do wojska miało być powoła-
nych 61 tys. rezerwistów. Wraz z dwoma kolejnymi falami zaplanowanymi na 
ten rok SZ zostaną wzmocnione o około 100 tys. żołnierzy rezerwy. Ponadto do 
wojska, zgodnie z planem poboru na 2015 r., ma być wcielonych 40-50 tys. 
poborowych w celu odbycia zasadniczej służby wojskowej. Według różnych 
szacunków obecna liczebność SZ Ukrainy waha się w przedziale 220-235 tys. 
żołnierzy. Wsparciem dla nich są jednostki podlegające pod Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych (bez milicji, z wyjątkiem wystawionych przez nią pod-
oddziałów bojowych i specjalnych) oraz powstające ad hoc różnego typu for-
macje ochotnicze. Łączna ich liczebność może wynosić od 70 do maksymalnie 
90 tys. ludzi. Do tego potencjału należy doliczyć ok. 55-60 tys. mundurowych 
funkcjonariuszy straży granicznej. Łącznie Kijów może dysponować od 345 do 
385 tys. uzbrojonymi żołnierzami i funkcjonariuszami. 

Trudna do ustalenia jest ilość techniki bojowej znajdującej się obecnie na 
wyposażeniu sił zbrojnych. Jednak przyjąć należy, że posiadają one w linii 
więcej ciężkiego uzbrojenia niż miało to miejsce przed ogłoszeniem mobiliza-
cji. Uwzględniając poniesione straty bezpowrotne, do wzrostu stanów ilościo-
wych sprzętu przyczyniły się przede wszystkim: częściowo zwrócony przez 
Federację Rosyjską sprzęt utracony na Krymie (przed rozpoczęciem intensyw-
nych walk w Donbasie), sprzęt przywrócony do służby z magazynów wojsko-
wych i składnic przy zakładach produkcyjnych, wstrzymanie eksportu, powrót 
usprawnionej techniki uszkodzonej w trakcie działań operacyjnych, przysposo-
bienie ewentualnej zdobyczy wojennej oraz import i darowizny z innych pań-
stw. Spośród wymienionych największym źródłem rezerw był i nadal pozostaje 
sprzęt ze składnic i magazynów. Należy przyjąć, że znaczna część sprzętu woj-
skowego wycofanego z linii od pierwszej połowy lat 90. XX w. do 2014 r. była 
zmagazynowana. Większość tego potencjału bojowego charakteryzowała się 

                                                 
7
 Stan osobowo-sprzętowy Sił Zbrojnych Ukrainy na styczeń 2015 opracowano na podsta-

wie: A. Micek, Siły Zbrojne Ukrainy – stan na połowę styczna 2015 r., 
<http://www.nowastrategia.org.pl/sily-zbrojne-ukrainy-stan-polowe-stycznia-2015-r/>, 
(11.11.2015). 
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niską sprawnością techniczną, była uszkodzona lub ze zdemontowanymi pod-
zespołami na potrzeby usprawnienia pozostałych jednostek sprzętowych. 
Obecnie dzięki zwiększonym nakładom finansowym, intensywnej pracy zakła-
dów zbrojeniowych oraz wojskowych jednostek remontowych sprzęt ten sukce-
sywnie przywracany jest do sprawności bojowej i kierowany ponownie do 
służby. Ważnym dostawcą nowoczesnego sprzętu jest ukraiński przemysł zbro-
jeniowy, który dotychczas (ze względu na niski budżet Ministerstwa Obrony) 
większość produkcji kierował na eksport. W latach 2010-2014 Ukraina zajmo-
wała 9 lokatę, z wynikiem 3% światowych dostaw, wśród największych eks-
porterów broni8. Powyższe przekładało się (według stałego kursu z 1990 r.) na 
3.826 mld USD rocznie. Po aneksji Krymu większość produkcji zbrojeniowej 
kierowana jest do własnych sił zbrojnych. 

Ukraina, stając się podmiotem prawa międzynarodowego, w sposób zna-
czący zmieniła układ sił w Europie i na świecie. Rozpad Związku Radzieckiego 
i czasowe osłabienie jego sukcesorki Federacji Rosyjskiej stanowiły czynnik 
sprzyjający umocnieniu jej niepodległości. Obawy przed rosyjskimi działania-
mi reintegracyjnymi spowodowały widoczną niechęć Kijowa do angażowania 
się w instytucjonalne formy współpracy wojskowej w ramach Wspólnoty Nie-
podległych Państw9. Geograficzne i geopolityczne położenie Ukrainy legło 
u podstaw jej neutralności. Ukraińcy wykluczając integrację w sferze militarnej 
w ramach WNP, początkowo nie przejawiali także zainteresowania współpracą 
wojskową z państwami obszaru euroatlantyckiego. Ukraina zadeklarowała neu-
tralność, czego wyrazem była doktryna Pawłyczki10. Neutralność potwierdzono 
w Doktrynie wojennej Ukrainy z 1993 r., gdzie znalazły się odniesienia do jej 
poza blokowego statusu11.  

Władze Ukrainy chcąc zachować dobre stosunki z Zachodem i utrzymać 
w niepewności Rosję, skłaniały się ku budowie nowego systemu bezpieczeń-
stwa regionalnego. Przykładem tego nurtu był tzw. Plan Krawczuka. Zakładano 
w nim zacieśnienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa między państwa-

                                                 
8
 Najwięksi eksporterzy broni, <http://wiadomosci.wp.pl>, (11.11.2015). 

9
 S. Bieleń , Ukraina a Rosja – niezależność i dominacja, „Polityka Wschodnia” 1998, nr 

1, s. 18; K. Malak, Polityka bezpieczeństwa narodowego Ukrainy, Warszawa 1999, s. 102-
107. 
10

 Neutralność Ukrainy (doktryna Dmytra Pawłyczki, przewodniczącego komisji spraw 
zagranicznych ukraińskiego parlamentu w latach 1990–1994) okazała się opcją trudną do 
utrzymania. Było to spowodowane między innymi czynnikiem ekonomicznym, ponieważ 
neutralność w dłuższej perspektywie czasowej jest kosztowna. Ponadto na Ukrainie krzyżu-
ją się sprzeczne interesy Rosji i Zachodu, w związku z czym obie strony były zaintereso-
wane umocnieniem swoich wpływów na tym obszarze. Skomplikowana sytuacja geopoli-
tyczna Ukrainy stworzyła specyficzne warunki do działania dla jej środkowo-europejskich 
sąsiadów starających się o przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego 
11

 A. Eberhardt , E. Pose l-Częścik , Polityka obronna Ukrainy, „Biuletyn PISM”, 
12.02. 2003 r., nr 8. 
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mi Grupy Wyszehradzkiej, republikami bałtyckimi i Ukrainą12. Brak zaintere-
sowania tym projektem ze strony wymienionych państw i niechęć do wchodze-
nia w bliższe korelacje z państwami WNP zmusiły Ukrainę na działania w 
oparciu o własne możliwości. Bezpieczeństwo militarne próbowano początko-
wo zapewnić opierając się na poradzieckim potencjale jądrowym. Na teryto-
rium Ukrainy znajdowało się do 15% ogólnych jego zasobów, co czyniło ją 
trzecią potęgą nuklearną świata13. Przyjęta wówczas koncepcja odstraszania 
nuklearnego skutkowała wstrzymaniem procesu przekazywania środków ją-
drowych i ich nośników Federacji Rosyjskiej. W lipcu 1993 r. ukraiński parla-
ment ogłosił, że broń jądrowa pozostająca nadal na terytorium kraju jest jego 
własnością14. Wstrzymanie przekazania poradzieckiego potencjału nuklearnego 
spotkało się z negatywnym odbiorem na forum międzynarodowym. Nacisk 
państw zachodnich i międzynarodowa izolacja Ukrainy doprowadziły do 
wstępnego porozumienia w tej sprawie. Wyrażono je w trójstronnym oświad-
czeniu prezydentów Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych15. Ukraina zobo-
wiązała się do przekazania całego arsenału jądrowego Rosji w zamian za na-
tychmiastową pomoc ekonomiczną i gwarancje bezpieczeństwa. Gwarancji 
bezpieczeństwa udzieliły Ukrainie Stany Zjednoczone, Rosja i Wielka Bryta-
nia. Miało to miejsce 5 grudnia 1994 r., po tym, jak Ukraina przyłączyła się do 
Umowy o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Rozwiązanie kwestii pora-
dzieckiego arsenału nuklearnego zmieniło stanowisko Zachodu wobec Ukrainy, 
czego przykładem była pomoc finansowa dla ukraińskiej gospodarki16. 

Kompromisowym rozwiązaniem, po rezygnacji z potencjału nuklearnego, 
była koncepcja „polityki wielowektorowości”. Zgodnie z nią nie rozpatrywano 
priorytetowych kierunków działań zapewniających bezpieczeństwo państwa, co 
było w dużej mierze wymuszone wspomnianym wcześniej położeniem geopoli-
tycznym17. Preferowano zacieśnianie współpracy z Zachodem bez uszczerbku 
dla relacji ukraińsko-rosyjskich18. Wykluczono zarazem uczestnictwo we 
wschodnich i zachodnich strukturach militarnych. Ten kierunek polityki bez-
pieczeństwa znalazł swoje odzwierciedlenie w przyjętej 16 stycznia 1997 r. 
Koncepcji Bezpieczeństwa Narodowego19. Zapisy dokumentu potwierdziły de-
klarowaną wcześniej swobodę wyboru opcji bezpieczeństwa. Ukraina w ten 
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 K. Kik, op. cit., s. 31–32. 
13

 Z. Domaszewicz , Przetargi wokół ukraińskiej broni jądrowej, „Polityka Wschodnia” 
1998, nr 2, s. 43-44; K. Kik, op. cit., s. 26. 
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 Z. Domaszewicz , Przetargi wokół ukraińskiej…, s. 51; K. Kik, op. cit., s. 29. 
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 P. Kuspys , Współczesne stosunki polsko-ukraińskie, Kraków 2009, s. 328-329. 
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 Cz. Bie lecki  i In., Rosja i Ukraina z amerykańskiej i polskiej perspektywy: zapis dysku-
sji w Stowarzyszeniu Euro-Atlantyckim 3 grudnia 1999 r., „Polska w Europie”, 03.2000, s. 
64-99. 
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 M. Podsiadło wicz , Polityka bezpieczeństwa Ukrainy, Warszawa 2004, s. 5. 
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 P. Kuspys , op. cit., s. 327. 
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 Koncepcja Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy, Narodowa Biblioteka Ukrainy, Kata-
log Elektroniczny, <www.nbuv.gov.ua>, (11.11.2015). 
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sposób oficjalnie odeszła od polityki neutralności przyjmując koncepcję polity-
ki wielowektorowej. Neutralność zastąpiono udziałem w istniejących i tworzą-
cych się systemach światowego i regionalnego bezpieczeństwa20. Wielowekto-
rowość umożliwiła Ukrainie balansowanie między Wschodem a Zachodem, w 
tym współpracę z NATO oraz z Federacją Rosyjską, bez konieczności opowie-
dzenia się po jednej ze stron.  

W kwietniu 2002 r. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony 
(RBNiO) Ukrainy Jewhen Marczuk w wywiadzie dla kijowskiej gazety „Deń” 
stwierdził, że Ukraina musi przyjąć strategię stosunków z Sojuszem21. Pokło-
siem tej wypowiedzi był przyjęty przez Radę 23 maja 2002 r. dokument O stra-
tegii Ukrainy w stosunkach z NATO. Prezydent Leonid Kuczma 18 czerwca 
zadeklarował chęć wstąpienia do Sojuszu, a 8 lipca 2002 r. dekretem wprowa-
dził w życie dokument Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony 22. Zgodnie z 
jego treścią wejście do Sojuszu stało się strategicznym celem ukraińskiej poli-
tyki bezpieczeństwa. 

Potwierdzeniem euroatlantyckich dążeń Ukrainy była przyjęta 19 czerwca 
2003 r. Koncepcja bezpieczeństwa narodowego (Ustawa o podstawach bezpie-
czeństwa narodowego Ukrainy)23. Wśród głównych kierunków polityki bezpie-
czeństwa Ukrainy wymieniono w niej członkostwo w Sojuszu Północnoatlan-
tyckim. Zapis ten w sposób jednoznaczny uchylił poza blokowy status państwa. 

Kolejnym krokiem na drodze do integracji euroatlantyckiej było przyjęcie 
nowej Doktryny Wojennej. Prezydent Leonid Kuczma podpisał ją 15 czerwca 
2004 r., a 17 czerwca zatwierdziła ją Rada Najwyższa24. W Doktrynie znalazł 
się zapis o polityce integracji euroatlantyckiej, której celem ostatecznym jest 
wstąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szczyt NATO w Stambule w 
dniach 28-29 czerwca 2004 r. nie przyniósł jednak zasadniczych rozstrzygnięć 
co do ewentualnego przyjęcia Ukrainy do Sojuszu25. Nie podjęto decyzji doty-
czących kolejnego rozszerzenia Paktu, deklarując zarazem ciągłość polityki 
otwartych drzwi. Skutkiem krytycznego stanowiska państw natowskich w sto-
sunku do Ukrainy było wykreślenie zapisu dotyczącego integracji z NATO w 
dopiero co zatwierdzonej Doktrynie Wojennej26. W jego miejscu pozostawiono 
zapis o polityce integracji euroatlantyckiej. 
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 J. Tymkiv, Koncepcje polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Ukrainy, [w:] Ukraina w 
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Nowy Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko na spotkaniu Komisji NA-
TO-Ukraina (szczyt NATO w Brukseli) 22 lutego 2005 r. zadeklarował powrót 
do integracji z Sojuszem27. Drugim prointegracyjnym posunięciem Prezydenta 
Juszczenki było przywrócenie w Doktrynie Wojennej zapisu o kierunku natow-
skim jako strategicznym celu polityki bezpieczeństwa28. Kolejny doktrynalny 
zapis dotyczący euroatlantyckiego kierunku pojawił się na początku 2007 r. 
Prezydent 12 lutego 2007 r. podpisał nową Strategię Bezpieczeństwa, w której 
potwierdzono kierunek euroatlantycki. 

W 2010 r. Ukraina ugruntowała status państwa poza blokowego29. Sprawu-
jąca wówczas władzę Partia Regionów przeforsowała w formie ustawowej za-
pis zakazujący Ukrainie wstępowania do sojuszy o charakterze militarnym. Na 
podstawie przyjętej 3 czerwca 2010 r. przez Radę Najwyższą Ustawy o zasa-
dach polityki wewnętrznej i zagranicznej Ukraina ponownie stała się państwem 
poza blokowym30. Ustawa była urzeczywistnieniem haseł wyborczych, będącej 
zapleczem politycznym Prezydenta Janukowycza, Partii Regionów oraz warun-
kiem koniecznym do prawnego usankcjonowania rosyjsko-ukraińskiego poro-
zumienia „flota za gaz”. 

Debata w sprawie zniesienia statusu poza blokowego Ukrainy i zacieśnie-
nia współpracy z NATO rozpoczęła się ponownie zaraz po obaleniu Prezydenta 
Janukowycza. Dyskusję podjęto mimo realnego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa. Zwolennicy statusu poza blokowego podkreślali, że jego zmiana może 
tylko zaostrzyć konfrontację z Rosją. Niemniej jednak, w grudniu 2014 r. Par-
lament przyjął Ustawę o zmianie niektórych ustaw dotyczących polityki poza 
blokowości31. Powyższa Ustawa wprowadziła w życie zmiany w ustawach: O 
bezpieczeństwie narodowym Ukrainy32 oraz O zasadach polityki wewnętrznej 
i zagranicznej33. Zrezygnowano w tych aktach z koncepcji niezaangażowania. 

                                                                                                                            
dalszego rozwoju stosunków z Sojuszem Północnoatlantyckim z uwzględnieniem rezultatów 
posiedzenia Komisji Ukraina-NATO w dniu 29.06.2004 r. 
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Rezygnacja ta z ukraińskiego punktu widzenia ma sprzyjać, poprzez pogłębie-
nie współpracy z NATO i integracji z euroatlantycką przestrzenią bezpieczeń-
stwa, zapewnieniu integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. 

Istotną rolę w zbliżeniu Ukrainy do euroatlantyckiego systemu bezpie-
czeństwa militarnego odegrała natowska polityka otwartych drzwi. W założe-
niu stanowiła jeden z elementów budowy bezpieczeństwa w Europie. Była 
ukierunkowana na państwa byłego bloku wschodniego oraz państwa obszaru 
post-radzieckiego. Koncepcja programu zrodziła się po zakończeniu zimnej 
wojny. Pod koniec ubiegłego wieku NATO było atrakcyjnym elementem świa-
towej struktury bezpieczeństwa. Wynikało to przede wszystkim z traktatowych 
gwarancji zbiorowej obrony oraz demokratycznego układu strukturalno-funk-
cjonalnego. Ponadto ważną rolę odgrywała militarna potęga Stanów Zjedno-
czonych, które w odróżnieniu od ZSRR w Układzie Warszawskim nie były 
typowym hegemonem, zawłaszczającym sobie prawo do podejmowania decy-
zji. 

Przeobrażenia środowiska międzynarodowego na przełomie lat 80. i 90. 
XX w. wymusiły zmianę wizerunku Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na szczy-
cie w Rzymie (7-8 listopada 1991 r.) państwa sojusznicze przyjęły nową Kon-
cepcję Strategiczną Sojuszu, w której zaakcentowano potrzebę współpracy z 
dawnymi przeciwnikami34. Założenia współpracy uwzględniały elementy dwu-
biegunowego podziału świata z funkcją odstraszania jako jednym z kluczowych 
zadań Sojuszu35. Rozpad bloku wschodniego zdezaktualizował pierwsze kroki 
na rzecz współpracy. Ponadto państwa Europy Środkowej i Wschodniej nie 
były zainteresowane już tylko i wyłącznie współpracą. Część z nich zadeklaro-
wała dążenie do pełnego członkostwa. Odpowiedzią na powyższe oczekiwania 
było utworzenie w 1994 r. programu Partnerstwo dla Pokoju (PdP). Do pro-
gramu mogły przystąpić wszystkie państwa KBWE. 

Ciąg politycznych wydarzeń z lat 1992-1994 doprowadził do otwarcia się 
Sojuszu na nowych członków. Uwieńczeniem powyższego były postanowienia 
szczytu NATO w Brukseli. W trakcie szczytu (10-11 stycznia 1994 r.) oprócz 
uruchomienia PdP przywódcy NATO oświadczyli, że możliwe jest przyjęcie 
nowych demokracji ze wschodniej części kontynentu36. Oświadczenia z bruk-
selskiego szczytu stanowiły początek programu NATO otwarte drzwi. Za jego 
pierwszy efekt uznaje się zaproszenie Polski, Czech i Węgier do podjęcia ro-
kowań w sprawie członkostwa wystosowane 8 lipca 1997 r. na szczycie NATO 
w Madrycie37. Zaproszenie do rokowań akcesyjnych dobitnie świadczyło, że 
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Sojusz jest otwarty na dalsze rozszerzenie. W trakcie szczytu, 9 lipca 1997 r. 
podpisano Kartę o szczególnym partnerstwie NATO-Ukraina38. Politykę otwar-
tych drzwi potwierdzono na szczycie w Waszyngtonie (23-25 kwietnia 1999 r.). 
Znalazło to swoje odzwierciedlenie w zapisach Deklaracji waszyngtońskiej – 
„…bez  względu na geografię, Sojusz pozostaje otwarty dla wszystkich euro-
pejskich demokracji, które pragną członkostwa i są zdolne podołać wynikają-
cym z tego obowiązkom…”39. 

Ukraińskie władze, wspierane na forum międzynarodowym przez Polskę, 
spodziewały się, że na szczycie w Pradze (21-22 listopada 2002 r.) zostanie 
przyznany Ukrainie Plan Działań na rzecz Członkostwa (Membership Action 
Plan – MAP). Nadzieje te wynikały z faktu, że praski szczyt w znacznej części 
poświęcony był procesowi rozszerzenia i współpracy z państwami partnerski-
mi40. Zabiegi te nie przyniosły zamierzonego rezultatu. W trakcie szczytu for-
malnie uregulowano jedynie dalsze relacje z Ukrainą. Na posiedzeniu Komitetu 
NATO-Ukraina 22 listopada 2002 r. podpisano, zgodnie z zapowiedzią 
z Reykjaviku41, Plan Działań NATO-Ukraina42. Na kolejnym szczycie, który 
obradował w dniach 28-29 czerwca 2004 r. w Stambule, nie podjęto decyzji 
dotyczących kolejnego rozszerzenia43. Zadeklarowano jedynie ciągłość polityki 
otwartych drzwi. 

Sojusznicy z NATO potwierdzili po raz kolejny 22 lutego 2005 r. na 
szczycie NATO w Brukseli, że drzwi do Sojuszu są dla Ukrainy nadal otwarte. 
Miało to miejsce zaraz po tym, jak Prezydent Wiktor Juszczenko ogłosił na 
spotkaniu Komisji NATO-Ukraina powrót do integracji z Sojuszem44. W trak-
cie spotkania Komisji NATO-Ukraina 21 kwietnia 2005 r. w Wilnie zainicjo-
wano Zintensyfikowany Dialog na temat wejścia Ukrainy do Paktu45. Przełom 
w staraniach Ukrainy o członkostwo w NATO zapowiadała wypowiedź Sekre-
tarza Generalnego Sojuszu w trakcie noworocznego przyjęcia w Brukseli46. 
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Jaap de Hoop Scheffer zapewnił, że przyspieszenie integracji zależy tylko i 
wyłącznie od samej Ukrainy, ponieważ drzwi do Sojuszu są dla niej otwarte. 

Ukraina po raz kolejny znalazła się w centrum polityki otwartych drzwi So-
juszu pod koniec 2007 r. Powodem takiego stanu rzeczy była zmiana rządu. W 
prozachodnim programie Premier Julii Tymoszenko, zaprzysiężonej 18 grudnia 
2007 r., pojawił się zapis o wznowieniu starań na rzecz członkostwa w Sojuszu 
Północnoatlantyckim47. Program nowego ukraińskiego rządu, a w zasadzie po-
wrót do wcześniejszych założeń, był elementem sprzyjającym ofensywie dy-
plomatycznej przed zbliżającym się szczytem NATO w Bukareszcie. Jednym 
z głównych tematów bukaresztańskiego spotkania była kwestia przyznania 
Ukrainie Planu Działania na Rzecz Członkostwa. Decyzja w tej sprawie budziła 
wiele kontrowersji. Szczególnie sceptyczna postawa, w kontekście stosunków z 
Federacją Rosyjską, cechowała przedstawicieli państw Europy Zachodniej. 
Ostatecznie Ukrainie nie przyznano MAP. Ponownie zadeklarowano, w dużej 
mierze dzięki zabiegom polskiej dyplomacji i osobistemu zaangażowaniu Pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego, że zostanie w przyszłości członkiem Sojuszu48. 

Polityka otwartych drzwi NATO cieszyła się, od momentu jej oficjalnego 
ogłoszenia, zmiennym zainteresowaniem ze strony Ukrainy. Traciła na znacze-
niu wraz z oddalającą się wizją członkostwa w Sojuszu lub gdy władzę przej-
mowały ugrupowania prorosyjskie. Stało się to szczególnie widoczne, kiedy 
premierem, a następnie prezydentem Ukrainy został Wiktor Janukowycz49. 
Polityka na rzecz zbliżenia NATO-Ukraina poniosła szczególnie dotkliwą po-
rażkę w 2007 r. Początkowo Premier Wiktor Janukowycz, goszcząc na XVI 
Forum Ekonomicznym w Krynicy 7 września 2006 r. oświadczył, że współpra-
ca z NATO oznacza korzyści dla Ukraińców, o czym oni sami powinni się 
przekonać50. Natomiast w trakcie wizyty w Brukseli 14 września 2006 r. zapo-
wiedział odłożenie starań o członkostwo w Sojuszu twierdząc, że jego kraj nie 
jest jeszcze gotowy do integracji51. Uzasadnił powyższe negatywnym nasta-
wieniem społeczeństwa do Sojuszu Północnoatlantyckiego52. Decyzję premiera 
poparł 19 września 2006 r. ukraiński parlament53. Za prezydentury Wiktora 
Janukowycza w 2010 r., po ustawowym powrocie do polityki poza blokowości, 
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Ukraina zrezygnowała ze starań o członkostwo w NATO. Deklaracja nieucz-
estniczenia w sojuszach była z jednej strony odpowiedzią na zapotrzebowanie 
społeczne, a z drugiej próbą obrony przed ewentualnymi naciskami Rosji w 
sprawie przystąpienia do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym 
(OUBZ). 

Ukraina podejmowała także samodzielne działania mające na celu zbliże-
nie z Sojuszem Północnoatlantyckim. Wśród nich, w pierwszej kolejności nale-
ży wymienić przystąpienie do programu Partnerstwo dla Pokoju. Adresatami 
programu były nowe demokracje subregionu Europy Środkowej i Wschodniej, 
szczególnie te, które aspirowały do członkostwa w Sojuszu. W założeniach 
program miał stanowić mechanizm współpracy tychże państw i państw Sojuszu 
Północnoatlantyckiego w zakresie umacniania ładu, stabilizacji i bezpieczeń-
stwa na kontynencie europejskim54. Ukraina 8 lutego 1994 r., jako pierwsze 
państwo z obszaru poradzieckiego, podpisała Dokument Ramowy Partnerstwa 
dla Pokoju55. Deklarując udział w programie, zastrzegła, że jej aktywność nie 
może wiązać się z uczestnictwem w jakimkolwiek bloku militarnym. Podkreślił 
to w sposób jednoznaczny w kwietniu 1994 r. Minister Obrony gen. armii Wi-
talij Radecki w trakcie wizyty przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej 
RP na Ukrainie56. Władze Ukrainy widziały w programie czynnik sprzyjający 
budowie europejskiego systemu bezpieczeństwa oraz, co podkreślił Minister 
Spraw Zagranicznych Anatolij Zlenko, płaszczyznę służącą ukraińsko-polskiej 
współpracy wojskowej57. Po dwóch latach funkcjonowania program PdP okazał 
się udaną inicjatywą. W związku z tym w 1996 r. podjęto działania zmierzające 
do dalszego rozwoju tej formy współpracy58. Podstawowymi celami doskona-
lenia programu były: zwiększenie znaczenia konsultacji politycznych, rozwi-
nięcie operacyjnej roli PdP oraz zwiększenie udziału państw partnerskich w 
proces planowania zamierzeń i podejmowania decyzji. „Uoperacyjnienie” pro-
gramu przejawiało się przede wszystkim w możliwości wspólnego, wraz z pań-
stwami Sojuszu, prowadzenia operacji pokojowych. Rozwój programu był 
możliwy dzięki porozumieniu o Statusie Sił PdP – SOFA59. Uregulowano w 
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nim status prawny sił NATO i państw partnerskich w kontekście realizacji za-
dań poza własnym terytorium60. W 1995 r. powyższe porozumienie podpisało 
siedemnaście państw, w tym Ukraina. 

Wizja udziału w operacjach pokojowych z oddziałami NATO przyczyniła 
się do kolejnej, tym razem polsko-ukraińskiej inicjatywy zbliżającej Ukrainę do 
Sojuszu Północnoatlantyckiego. Było nią postanowienie o sformowaniu w ra-
mach PdP wspólnego pododdziału. Idea powołania polsko-ukraińskiego bata-
lionu ukonstytuowała się w trakcie spotkania ministrów obrony w dniach 4-5 
października 1995 r. w Solinie61. Od listopada 1995 r. ruszyły rozmowy robo-
cze delegacji wojskowych62. Prawno-międzynarodową podstawą formowania 
polsko-ukraińskiego batalionu sił pokojowych (POLUKRBAT) była podpisana 
26 listopada 1997 r. dwustronna umowa w sprawie utworzenia wspólnej jed-
nostki wojskowej63. Proces formowania batalionu, będący programem pilota-
żowym, od samego początku budził wiele wątpliwości natury formalno-
prawnej. Formowanie polskiego komponentu wspólnego batalionu zakończono 
4 kwietnia 1998 r.64, a w 1999 r. POLUKRBAT osiągnął gotowość operacyj-
ną65. Batalion, jako formalna wspólna jednostka, po raz pierwszy wziął udział 
w manewrach pk. „Tarcza Pokoju 98” na poligonie w Jaworowie66. Praktycz-
nym działaniom nie przeszkodził fakt, że strony nie ratyfikowały umowy w 
sprawie utworzenia wspólnej jednostki67. Prezydent RP ratyfikował dokument 
dopiero 20 kwietnia 1999 r., a 6 kwietnia 2000 r. uczyniła to Rada Najwyższa 
Ukrainy68. Polscy i ukraińscy żołnierze w latach 2000-2010 brali udział, w ra-
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mach POLUKRBAT KFOR, w operacji pokojowej NATO w Kosowie. Było to 
następną inicjatywą na rzecz zbliżenia Ukraina-NATO. Kolejni dowódcy 
KFOR wyrażali się o batalionie z wielkim uznaniem, podkreślając bardzo do-
bre wyszkolenie bojowe oraz zaangażowanie i zdyscyplinowanie żołnierzy69. 

Sojusz Północnoatlantycki zademonstrował dezaprobatę wobec Prezydenta 
Leonida Kuczmy nie zapraszając go w 2002 r. na szczyt w Pradze70. Krokiem 
mającym na celu poprawę stosunków z USA i NATO w kontekście zbliżające-
go się szczytu Sojuszu w Stambule (28-29 czerwca 2004), na którym po raz 
kolejny spodziewano się przyznania MAP dla Ukrainy była decyzja o wysłaniu 
ukraińskiego kontyngentu wojskowego do Iraku71. W połowie kwietnia 2003 r. 
Stany Zjednoczone wystąpiły z propozycją, aby Polska przejęła odpowiedzial-
ność za jedną ze stref, na jakie został podzielony Irak. Przejęcie strefy związane 
było ze sformowaniem wielonarodowej dywizji z wiodącą rolą Polski. Wraz 
z podjętą decyzją polityczną ruszyły prace koncepcyjno-planistyczne i negocja-
cje międzynarodowe związane z wydzieleniem sił i środków do wielonarodo-
wego komponentu wojskowego. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony 
Ukrainy 26 maja 2003 r. podjęła decyzję o wysłaniu kontyngentu wojskowego 
do Iraku, którą potwierdził dekret prezydenta oraz zgoda parlamentu. Najwięk-
sze kontyngenty narodowe do składu Wielonarodowej Dywizji Centrum-
Południe (WDC-P) wystawiły Polska, Ukraina i Hiszpania. W oparciu o nie 
utworzono trzy brygadowe grupy bojowe. Pod względem proporcjonalnym 
wkład ilościowy tych państw stanowił około 63% ogółu żołnierzy dywizji72. 
Polsko-ukraińska współpraca w ramach WDC-P rozpoczęła się od I zmiany, do 
której strony wydzieliły odpowiednio 2.389 i 1.640 żołnierzy73. Zakończyło ją 
19 grudnia 2005 r. wycofanie kontyngentu ukraińskiego w trakcie V zmiany, w 
której służbę pełniło 1.463 żołnierzy polskich i ok. 890 ukraińskich74. Pod 
względem liczebnego zaangażowania Ukraina wydzieliła drugi co do wielkości 
kontyngent narodowy. W trakcie misji śmierć poniosło 18 żołnierzy, a ponad 
40 odniosło rany. Ukraińscy żołnierze od września 2003 r. do grudnia 2005 r. 
zrealizowali 45 projektów pomocowych, ochraniali 160 konwojów oraz prze-
prowadzili 1.000 patroli. 

Kolejnym elementem zbliżenia Ukraina-NATO była propozycja utworze-
nia trójstronnego batalionu litewsko-polsko-ukraińskiego. Polityczną inicjaty-
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wę sformowania wspólnej jednostki wysunęła w 2005 r. Litwa75. Jesienią 
2008 r. ministrowie obrony podjęli decyzję o wzmocnieniu potencjału bojowe-
go planowanej jednostki do poziomu brygady. Zmiana koncepcji skutkowała 
wstrzymaniem w grudniu 2008 r. prac nad tworzeniem batalionu i podjęciem 
działań zmierzających do sformowania trójnarodowej brygady76. Prace koncep-
cyjne realizowane w 2009 r. doprowadziły do wstępnego określenia jej struktu-
ralno-funkcjonalnej formy77. List intencyjny w sprawie utworzenia brygady 
podpisano 16 listopada 2009 r. w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli78, a od 
2010 r. ruszył proces jej formowania79. Po dojściu do władzy w 2010 r. Partii 
Regionów spadło zainteresowanie strony ukraińskiej tym przedsięwzięciem. 
Sytuacja uległa zmianie po obaleniu Prezydenta Wiktora Janukowycza. Ukra-
ińcy, w obawie przed Rosją, zintensyfikowali prace nad przedsięwzięciami 
realizowanymi z państwami NATO, w tym także dotyczące trójnarodowej bry-
gady. Ministrowie obrony Litwy, Polski i Ukrainy podpisali 19 września 
2014 r. w Warszawie porozumienie o utworzeniu wspólnej brygady80. Zgodnie 
z nim jednostka ma służyć wspólnym przedsięwzięciom realizowanym pod 
auspicjami ONZ, NATO i UE. Rada Najwyższa Ukrainy 4 lutego 2015 r. raty-
fikowała rządowe porozumienie81, a 24 lipca 2015 r. podpisano we Lwowie 
porozumienie techniczne82. 
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Istotną rolę w nowym układzie geopolitycznym, w którym, uzyskując nie-
podległość, znalazła się Ukraina, odgrywał czynnik rosyjski. Federacja Rosyj-
ska aspirująca po rozpadzie ZSRR do roli mocarstwa uniwersalnego postrzega-
ła zbliżenie Ukraina-NATO oraz politykę otwartych drzwi, PdP i inne elementy 
natowskiej obecności na Wschodzie jako próbę naruszenia jej strategicznych 
interesów. Będąc naturalnym sukcesorem Związku Radzieckiego, co zostało 
usankcjonowane na forum międzynarodowym, starała się zagospodarować jego 
dotychczasową pozycję83. Strefa wpływów Federacji Rosyjskiej, w jej przeko-
naniu, obejmowała zarówno państwa powstałe po rozpadzie ZSRR, jak również 
dotychczasowy blok państw socjalistycznych. Z tego powodu działania zmie-
rzające do politycznego usamodzielnienia się Ukrainy, a nade wszystko nowi 
gracze realizujący własne interesy w subregionie Europy Środkowej i Wschod-
niej, stanowili potencjalne zagrożenie dla jej bezpieczeństwa84. Stąd też otwar-
tość NATO na nowych członków spotkała się z ostrą reakcją Rosji, która wie-
lokrotnie podejmowała próby przeciwdziałania rozszerzaniu się Sojuszu85. Po-
nadto, w pierwszej połowie lat 90. XX w., a w wielu wypadkach także i w póź-
niejszym okresie, Zachód postrzegał niepodległą Ukrainę jako tradycyjny ob-
szar bezwzględnych wpływów i dominacji rosyjskiej. 

Zimna wojna i pierwsze lata po jej zakończeniu były szczytowym okresem 
popytu na bezpieczeństwo gwarantowane przez Sojusz Północnoatlantycki. 
Wynikało to z wysokiego poziomu konsolidacji państw sojuszniczych, odczu-
wających realne zagrożenie interwencją militarną Układu Warszawskiego. Za-
nikające widmo konfliktu ogólnoświatowego, paradoksalnie, przyczyniło się do 
rosnącego wpływu Rosji na politykę Sojuszu i jego państw członkowskich oraz 
znacząco osłabiło potrzebę jego rozbudowy. Państwa sojusznicze gubiąc bez-
pośrednie poczucie zagrożenia militarnego nie przywiązywały już tak dużej 
wagi do umacniania potęgi Sojuszu, zwłaszcza poprzez wzrost liczby jego 
członków. Nie bez znaczenia w tym kontekście pozostawał zmieniający się 
kierunek zainteresowania USA, które w coraz większym stopniu angażowały 
się na kontynencie azjatyckim. Na spadek atrakcyjności NATO wpłynął rów-
nież ekspedycyjny charakter jego działań. Dewaluowało to statutową gwarancję 
sojuszniczą, jaką w myśl art. 5 traktatu waszyngtońskiego jest obrona kolek-
tywna. Jednak dla Ukrainy, położonej pod względem geopolitycznym między 
Rosją a Zachodem, atrakcyjność Sojuszu w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa zewnętrznego nie zmalała, a wręcz wzrasta wraz z upływem lat. Świadczy 
o tym widoczna w pierwszej dekadzie XXI w. presja polityczna, ekonomiczna i 
energetyczna Federacji Rosyjskiej skalkulowana na zniechęcenie Ukrainy do 
działań mających na celu przyłączanie się do gospodarczych i militarnych or-
ganizacji Zachodu. 
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Mimo atrakcyjności zachodnich struktur bezpieczeństwa, zarówno ukraiń-
skie elity polityczne jak i społeczeństwo, nie prezentowały w ciągu dwudziestu 
pięciu lat niepodległego bytu państwowego jednolitej i zdecydowanej postawy 
co do sposobu zapewnienia bezpieczeństwa militarnego. W wielu przypadkach 
postawa ta była pochodną aktualnej koniunktury politycznej, doraźnych intere-
sów lub problemów natury gospodarczej. Brak zdecydowania w tym zakresie 
często prowadził do zbliżenia z Rosją, oddalając jednocześnie Ukrainę od Za-
chodu. Wśród elementów sprzyjających pogłębionym relacjom z Federacją 
Rosyjską wymienić należy w pierwszej kolejności podział Floty Czarnomor-
skiej b. ZSRR oraz dwie umowy dotyczące stacjonowania jej rosyjskiej części 
w bazie Sewastopol. Pierwszą z nich podpisano 28 maja 1997 r., a drugą 21 
kwietnia 2010 r. w Charkowie86. Na mocy umowy z 1997 r. Flota Czarnomor-
ska FR mogła stacjonować na Krymie przez 20 lat, z możliwością przedłużenia 
pobytu o kolejne pięcioletnie okresy, aż do jej wypowiedzenia przez jedną ze 
stron. Druga przedłużyła stacjonowanie Floty o 25 lat poczynając od 28 maja 
2017 r. W mocy utrzymano zapis dotyczący automatycznego przedłużania 
umowy o kolejne pięcioletnie okresy. Z formalnego punktu widzenia znacznie 
ograniczało to możliwości ubiegania się o członkostwo Ukrainy w Sojuszu 
Północnoatlantyckim. 

Ukraina w drugiej połowie lat 90. XX w. przeżywała poważne trudności 
dotyczące zachowania niezależnej polityki obronnej87. Rosja dążyła bowiem do 
utrzymania jej w swojej strefie kontroli strategicznej. Temu celowi służyło, 
oprócz umowy o Flocie Czarnomorskiej FR, ratyfikowane przez rosyjski par-
lament 23 grudnia 1998 r. porozumienie w sprawie formalnego powrotu Ukrai-
ny do systemu wspólnej obrony przeciwlotniczej i antyrakietowej. Zgodnie z 
porozumieniem Ukraina była zobowiązana do utrzymania załóg dwóch stacji 
wczesnego ostrzegania (na Zakarpaciu i na Krymie), których eksploatację miała 
finansować Rosja. Kolejnymi elementami zbliżenia z Rosją (zacieśnienia 
współpracy wojskowej) były umowy podpisane w 2001 r.88: 

- wstępne uzgodnienie o przygotowaniu i podpisaniu umowy międzyrzą-
dowej o modernizacji sprzętu lotniczego. 

- oświadczenie o pogłębieniu współpracy dwustronnej w sektorze rakie-
towo-paliwowym. 

- umowa o ujednoliceniu standardów w sektorze kosmicznym i lotni-
czym. 

                                                 
86

 R. Śmigie lski , Militarne i polityczne znaczenie Floty Czarnomorskiej po zawarciu 
umowy o przedłużeniu jej stacjonowania na Ukrainie, „Biuletyn” PISM, nr 74 (682) z 
14.05.2010. 
87

 Stosunki rosyjsko-ukraińskie w latach 1991-2002, <http://stosunki-
miedzynarodowe.pl/polityka-zagraniczna/915-stosunki-rosyjsko-ukrainskie-w-latach-1991-
2002?start=2>, (11.11.2015). 
88

 Ibidem. 
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- memorandum o współpracy przy likwidacji rakiet strategicznych RS-22 
i RMS-52. 

- umowa o wspólnym wyniesieniu na orbitę i eksploatacji w 2001 r. sate-
lity "Sicz M 1". 

- porozumienie w sprawie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa 
W 2002 r. rozszerzono ukraińsko-rosyjską współpracę wojskową o proble-

matykę polityki wojskowej i bezpieczeństwa międzynarodowego. Przedstawi-
ciele rosyjskiego Sztabu Generalnego odbyli serię spotkań z pracownikami 
ukraińskich instytutów naukowych, zajmujących się problemami obronności. 

Zbliżenie Ukraina-NATO traciło na znaczeniu gdy władzę przejmowały 
ugrupowania prorosyjskie, co było szczególnie widoczne po dojściu do władzy 
Wiktora Janukowycza.  Będąc premierem dążył w 2006 r. do odłożenia starań o 
wejście do Sojuszu. Poparł go w tym względzie ukraiński parlament. W 2009 r. 
na Ukrainie dawało się odczuć jawną niechęć, lub co najmniej dwuznaczną 
postawę, ukraińskich elit politycznych i społeczeństwa wobec NATO 89. Za 
opcją natowską opowiadał się zasadniczo jedynie Prezydent Wiktor Juszczenko 
i jego najbliższe otoczenie. Większość obywateli, szczególnie ze wschodniej 
Ukrainy, była przeciw wstąpieniu do Sojuszu. Przyczyną takiego stanu rzeczy 
był destrukcyjny wpływ kryzysu politycznego i gospodarczego. Nie bez zna-
czenia pozostawały trudności, a w zasadzie niechęć, do modernizacji państwa. 
Za prezydentury Wiktora Janukowycza w 2010 r., po ustawowym powrocie do 
poza blokowości, Ukraina zrezygnowała ze starań o członkostwo w NATO. 
Członkostwo w NATO cieszyło się w 2010 r. niskim, zaledwie 20% poparciem 
społecznym90. Po przewrocie politycznym na przełomie lat 2013-2014 relacje 
Ukraina-NATO znacząco poprawiły się. Jednak ze względu na aneksję Krymu 
i umiędzynarodowiony konflikt wewnętrzny na wschodzie Ukrainy, jej ewen-
tualne członkostwo w Sojuszu jest obecnie mało prawdopodobne. 
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JEŃCY WOJENNI W KONFLIKCIE NA WSCHODZIE UKRAINY 
 

(Prisoners of War in the Ukrainian Conflict) 
 
Streszczenie: 
Już od najdawniejszych czasów odróżniano sprawiedliwość wojny ius ad bel-
lum, od sprawiedliwości na wojnie ius in bello. Intencją ius ad bellum jest oce-
na i prawna analiza agresji i obrony na tą agresję. Z kolei ius in bello wymaga 
od nas osądów na temat poszanowania lub naruszania zwyczajów i przyjętych 
reguł walki. Od żołnierzy stron biorących udział w konflikcie zbrojnym wymaga 
się wzajemnego szacunku i uznania. Prawa, obowiązki i sposób traktowania 
uczestników konfliktów zbrojnych są zawarte w Konwencjach genewskich z 
1949 roku oraz Protokołach Dodatkowych I i II do tych Konwencji. Jednak 
często się zdarza, że te zasady „kodeksu wojskowego” są nieprzestrzegane 
przez walczące strony. Podobne przypadki miały miejsce w trakcie konfliktu na 
wschodzie Ukrainy. W artykule Autor starał się przedstawić, jak przez dowódz-
two ukraińskie oraz separatystów są traktowani żołnierze (bojownicy), którzy w 
trakcie walk dostali się w ręce strony przeciwnej. Ponadto zwrócił uwagę, że 
nadal znaczna część uczestników konfliktów zbrojnych nie wykazuje wrażliwo-
ści na ograniczenia zawarte w konwencjach genewskich. 

 
Summary: 
Since the immemorial the ideas of a right to war (jus ad bellum) has been dif-
ferentiated from rights in war (jus in bello). The intent behind the former is the 
evaluation and legal analysis of aggression and response to it. On the other 
hand, the latter requires judgments on respecting or violating customs and 
adopted code of conduct in war. Mutual respect and recognition are required 
from soldiers participating in an armed conflict. The rights, obligations and 
treatment of  participants in armed conflicts are enshrined in 1949 Geneva 
Conventions and their two additional Protocols. Still, it happens often that the 
‘military code’ is not observed by the belligerents. It has happened in the con-
flict in eastern Ukraine. In the article the author has attempted to present how 
the Ukrainian command and the separatists treat soldiers and other combat-
ants who have been taken prisoners during the fighting. In addition, he has put 
emphasis on the fact that that a significant part of participants in armed con-
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flicts does not show responsiveness to limitations envisaged by the Geneva 
Conventions.  
 
Słowa kluczowe:  
konwencje genewskie, kombatant, jeniec wojenny, obóz jeniecki, zbrodnie wo-
jenne.  
 
Key words: 
the Geneva Convention, combatant, Prisoner-of-War, Prisoner’s-of-War camp, 
war crime 
 
 

Jeńcy wojenni – systematyka 
 

Losem osób, które w czasie konfliktu zbrojnego dostały się do niewoli 
zajmuje się III Konwencja Genewska z 12 sierpnia 1949 roku1. W przypadku 
konfliktów wewnętrznych kwestie dotyczące jeńców wojennych reguluje Pro-
tokół Dodatkowy I z 1977 roku2. Jeńcem wojennym staje się osoba (komba-
tant3), która będąc niezdolna do walki w jej trakcie dostanie się w ręce strony 
przeciwnej. Może nim być również przeciwnik, który w czasie walki złożył 
broń lub poddał się ze względu na brak środków obrony, lub nie jest w stanie 
walczyć ani siebie bronić4. Zgodnie z art. 4 III Konwencji Genewskiej osobami 
uprawnionymi do statusu jeńca wojennego są: 

- członkowie sił zbrojnych Strony w konflikcie, jak również członkowie 
milicji i oddziałów ochotniczych, stanowiących część tych sił zbroj-
nych; 

- członkowie innych milicji i innych oddziałów ochotniczych, włączając 
w to członków zorganizowanych ruchów oporu, należących do jednej 
ze Strony w konflikcie i działających poza granicami lub w granicach 
własnego terytorium; 

- osoby towarzyszące siłom zbrojnym, ale nie należące do nich bezpo-
średnio, jak cywilni członkowie załóg samolotów wojskowych, kore-

                                                 
1
 Tekst konwencji w:DzU z 1956r., nr 38, poz. 175, załącznik. 

2
 Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12.08.1949 roku dotyczący ochrony 

ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych. Tekst PD I z 1977 r. w: Dz.U. z 1992 r., nr 
41, poz. 175, załącznik. Protokół wszedł w życie 7 grudnia 1978 r. 
3
 Kombatant to osoba uprawniona do udziału w konfliktach zbrojnych, za co nie może 

zostać ukarana. To każdy członek sił zbrojnych z wyjątkiem personelu medycznego i du-
chownego (art. 4 KG III i art. 43 PD I). Jednak znane są przypadki brania do niewoli perso-
nelu medycznego i duchownego, po to byświadczyć pomoc medyczną oraz prowadzić 
działalność duszpasterską wśród jeńców wojennych (wziętych do niewoli członków wła-
snych sił zbrojnych). Innym powodem zatrzymania personelu medycznego może być za-
bezpieczenie przeciwwywiadowcze.  
4
 Art. 41 PD I. 
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spondenci wojenni, dostawcy, członkowie oddziałów pracy lub służb, 
powołanych do opiekowania się wojskowymi; 

- członkowie załóg statków handlowych włączając w to kapitanów, pilo-
tów i uczniów, oraz członkowie załóg samolotów cywilnych Stron w 
konflikcie; 

- ludność terytorium nie okupowanego (levéee en masse), która przy 
zbliżaniu się nieprzyjaciela chwyta spontanicznie za broń, aby stawić 
opór inwazji. 

W świetle Protokołu Dodatkowego I siły zbrojne składają się z wszystkich 
uzbrojonych i zorganizowanych sił, grup i oddziałów, które podlegają dowódz-
twu odpowiedzialnemu przed tą Stroną za postępowanie jego podwładnych. 
Takie siły powinny podlegać systemowi wewnętrznej dyscypliny, oraz prze-
strzegać przepisów międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów 
zbrojnych5. Nazwa siły zbrojne może być użyta także do milicji i oddziałów 
ochotniczych, paramilitarnych lub organów o charakterze policyjno-porządko-
wym6. W świetle III Konwencji Genewskiej osoby, aby były uznane za komba-
tanta muszą spełniać następujące warunki7: 

a. muszą mieć na czele osobę odpowiedzialną za swych podwładnych; 
b. nosić stały i dający się z daleka rozpoznać znak rozpoznawczy8; 
c. jawnie nosić broń9; 
d. przestrzegać w swych działaniach praw i zwyczajów wojny. 
W wielu państwach istnieją formacje, które różnią się od regularnej armii, 

mimo to zaliczane są do części sił zbrojnych danego państwa10. Mogą to być 
siły porządku wewnętrznego, które w czasie konfliktu stają się częścią sił 
zbrojnych. Niemniej zgodnie z art. 43 ust. 3 PD I Strona konfliktu, która wciela 
do swych sił zbrojnych organizację paramilitarną lub uzbrojoną służbę porząd-
ku publicznego, powinna powiadomić o tym Stronę konfliktu11. Jest to formal-
ny wymóg, aby w chwili dostania się członka takiej organizacji w ręce strony 

                                                 
5
 Art. 43 PD I. 

6
 D. Fleck, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Oxford 1999 r., pkt 

304. 
7
 Art. 4 A ust. 2 KG III. 

8
 Pod pojęciem „stały i dający się z daleka rozpoznać znak” należy rozumieć również strój, 

który jest charakterystyczny dla danej formacji zbrojnej. Może on uwzględniać również 
kontekst kulturowy, czy religijny. Dlatego takim znakiem może być też czapka, opaska lub 
szal (np. szale Masuda noszone przez partyzantów afgańskich Sojuszu Północnego). Istotą 
znaku rozpoznawczego jest odróżnianie się kombatanta od ludności cywilnej. 
9
 Ten warunek jest spełniony w przypadku jawnego noszenia broni bezpośrednio przed 

atakiem i w toku walki. Pewne zastrzeżenia mogą dotyczyć działań partyzanckich, które 
charakteryzują się ograniczeniami dotyczącymi jawnego noszenia broni. 
10

 J.S. P ictet , Commentary, III Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners 
of War, first reprint, ICRC, Geneva 1994, s. 52. 
11

 W Niemczech w czasie konfliktu zbrojnego Straż Graniczna staje się częścią sił zbroj-
nych, mimo że nadal ma podlegać Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. 
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przeciwnej przyznać mu status kombatanta12. W przypadku notyfikacji strona 
przeciwna nie analizuje, czy podjęta decyzja jest zgodna z prawem danego pań-
stwa13. Natomiast jeśli siły porządkowe nie zostały włączone do sił zbrojnych, 
to w chwili dostania się we władanie strony przeciwnej uzyskują status ludno-
ści cywilnej. 

We współczesnych konfliktach zbrojnych siłom zbrojnym często towarzy-
szą osoby, które do nich nie należą. Jest to personel cywilny, który świadczy 
usługi siłom zbrojnym. Przeważnie są to osoby remontujące sprzęt wojskowy 
(transportery opancerzone, czołgi), przygotowujące posiłki, dbające o toalety, 
czy np. korespondenci wojenni. Takie osoby, jeśli uzyskały autoryzację sił 
zbrojnych do przebywania na obszarze działań zbrojnych, z chwilą dostania się 
we władanie strony przeciwnej otrzymują status jeńca wojennego. Również 
instruktorzy, eksperci i doradcy wojskowi będący obywatelami innego pań-
stwa14 z chwilą dostania się we władzę strony przeciwnej powinni uzyskać sta-
tus jeńca wojennego15. Mimo że ich sytuacja prawna nie jest jasno określona w 
prawie międzynarodowym to kierując się zasadą humanitaryzmu i stosowaną 
praktyką należy im przyznać status jeńca wojennego pod warunkiem, że nie 
naruszali zasad prawa wojennego.W przypadku obywateli państwa trzeciego 
lub bezpaństwowców, którzy jako ochotnicy walczą po jednej ze stron konflik-
tu16 należy zastosować przepis art. 4 A 2 III Konwencji Genewskiej, który uję-
tym przez nieprzyjaciela członkom oddziałów ochotniczych przyznaje status 
jeńca. 

W sytuacji, kiedy we władanie strony przeciwnej dostanie się osoba wobec 
której istnieje wątpliwość dotycząca prawa do statusu jeńca wojennego, taka 
osoba będzie korzystała z ochrony III Konwencji Genewskiej do chwili, gdy 
właściwy sąd ustali jej sytuację prawną17. Przyjętą zasadę potwierdza również 
PD I w art. 45. 

 
 
 
 

                                                 
12

 D. Fleck, The Handbook of Humanitarian…,op. cit., pkt 74. 
13

 P. Łubiński , Status kombatanta, ochrona i uprawnienia jeńców wojennych i innych 
osób zatrzymanych, [w:] Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, War-
szawa 2014, s. 188. 
14

 Dotyczy to również ekspertów, doradców i instruktorów, którzy towarzyszą siłom zbroj-
nym nie z nakazu władz swojego państwa lecz z własnej inicjatywy lub polecenia przedsię-
biorstwa zbrojeniowego, w którym są zatrudnieni, a które jest dostawcą sprzętu lub broni 
dla strony biorącej udział w konflikcie zbrojnym. 
15

 M. Flemming, Jeńcy wojenni: studium prawno-historyczne, Warszawa 2000, s. 54. 
16

 Nie muszą walczyć w pododdziałach należących do sił zbrojnych jednej ze stron. Mogą 
tworzyć własne oddziały wojskowe, jednak muszą podlegać wojskowemu dowództwu 
strony wojującej. 
17

 Art. 5 KG III. 



 
 

275 
 

Sytuacja jeńców wojennych w świetle prawa międzynarodowego 
 

Każdy kombatant, który dostał się w ręce strony przeciwnej korzysta z 
ochrony wynikającej z Konwencji Genewskich. Po ujęciu jeniec, będąc prze-
słuchiwanym, obowiązany jest podać tylko swoje nazwisko, imiona, stopień 
wojskowy, datę urodzenia i numer książeczki wojskowej lub w braku tego po-
dać równorzędne dane18. W żadnym wypadku nie wolno zmuszać jeńca do 
udzielania dalszych informacji. Nie jest zakazane zadawanie jeńcowi pytań 
dotyczących wiadomości wojskowych, niemniej nie wolno tych wiadomości 
wymuszać19. Bowiem w myśl III Konwencji Genewskiej nie wolno stosować 
żadnych tortur fizycznych lub moralnych ani wywierać żadnego przymusu na 
jeńcach wojennych w celu uzyskania od nich jakichkolwiek informacji20. Nie 
wolno grozić jeńcom, którzy odmówią odpowiedzi, ani ich obrażać, ani narażać 
na nieprzyjemności lub szkody jakiejkolwiek natury, ponieważ wszelkie formy 
maltretowania są uważane za zbrodnie wojenne21. 

Bezpośrednio po dostaniu się do niewoli jeniec ma prawo do wypełnienia 
karty korespondencyjnej do swojej rodziny oraz Centralnego Biura Informacji22 
o jeńcach wojennych, zawiadamiającej o dostaniu się do niewoli, adresie i sta-
nie zdrowia23. Następnie powinien zostać jak najszybciej przetransportowany 
poza strefę zagrożeń i umieszczony w bezpiecznym miejscu24, w którym wa-
runki zakwaterowania powinny być „tak samo korzystne jak warunki zapew-
nione wojskom Mocarstwa zatrzymującego, zakwaterowanym w tym samym 
okręgu”25. Powinny one uwzględniać nawyki i zwyczaje jeńców oraz „dawać 
wszelkie gwarancje higieny i zdrowotności”26. Obozy jenieckie powinny być 

                                                 
18

Art. 17 KG III. 
19

 P. Łubiński , Status kombatanta, ochrona i uprawnienia jeńców wojennych…, s. 196. 
20

 W walce z terroryzmem coraz częściej pojawiają się głosy usprawiedliwiające stosowa-
nie niektórych rodzajów tortur. Przekonywującym argumentem ma być fakt, że „skoro 
zabójstwo jest gorsze niż tortury i na wojnie jest dozwolone, to czasami powinniśmy po-
zwolić na stosowanie tortur, szczególnie w sytuacji długotrwałej, nawet jeśli oficjalnie 
niewypowiedzianej wojny między rządem a jego wrogami”. Zob.: H. Shue, Tortury, w: 
Etyka wojny. Antologia tekstów, red. naukowa T. Żuradzki , T. Kuniński , Warszawa 
2009, s. 362. Por. T. Kubaczyk, Prawa człowieka we współczesnych konfliktach zbroj-
nych, [w:] Stosowanie międzynarodowego prawa humanitarnego we współczesnych kon-
fliktach zbrojnych, red. naukowa T. Kubaczyk , Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Zeszyt 
Problemowy nr 2 (62), Warszawa 2010. 
21

 Art. 130 KG III i art. 85,5 PD I. 
22

 Zadaniem Biura jest zbieranie wszystkich informacji dotyczących jeńców wojennych i 
przekazywanie ich zainteresowanym Mocarstwom. Biuro zbiera również osobiste przed-
mioty, dokumenty pozostawione przez jeńców przy ich repatriacji, zwolnieniu, ucieczce lub 
zgonie. 
23

 Art. 70 KG III. 
24

 Art. 19 KG III. 
25

 Art. 25 KG III. 
26

 Art. 22 KG III. 
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oddalone od strefy walki w takiej odległości, aby gwarantowały bezpieczeń-
stwo. Wskazane jest również, aby strony za pośrednictwem mocarstw opiekuń-
czych informowały się o położeniu geograficznym obozów jeńców wojen-
nych27, co pozwoliłoby uchronić je przed skutkami działań wojennych. Ponadto 
winny być oznaczone widocznymi z powietrza literami PW lub PG28.  

W obozach jeńcy powinni otrzymywać wyżywienie uwzględniające spo-
sób odżywiania, do którego są przyzwyczajeni29. Jednak stawka dzienna kalorii 
nie jest określona. Strona zatrzymująca powinna zadbać o to, aby dzienna racja 
żywnościowa była „wystarczająca ilościowo i jakościowo oraz dostatecznie 
urozmaicona, aby utrzymać jeńców w dobrym zdrowiu i zapobiec utracie wa-
gi”30. Strona zatrzymująca jest zobowiązana dostarczyć jeńcom odzież, bieliznę 
i obuwie, które powinny być dostosowane do panujących warunków klima-
tycznych. 

W przypadku dostania się do niewoli jeńców poważnie rannych i chorych 
obowiązkiem Mocarstwa zatrzymującego jest ich repatriowanie31, gdy tylko 
będą zdolni do podróży. Jednak żaden jeniec nie może być repatriowany wbrew 
swojej woli w czasie trwania działań wojennych32. W przypadku pozostałych 
jeńców powinni zostać „zwolnieni i repatriowani33 niezwłocznie po zakończe-
niu działań wojennych”34, jednak może to być niewykonalne ze względu na 
trudności logistyczne. Dlatego każde państwo jeszcze w trakcie działań wojen-
nych powinno opracować plan repatriacji. Repatriacją mogą nie zostać objęci 
jeńcy, przeciwko którym toczy się postępowanie o czyny uznane przez prawo 
karne za zbrodnię lub występek35. Wtedy mogą być zatrzymani do chwili za-
kończenia postępowania, a w razie potrzeby do czasu odbycia kary.  

W niewoli jeńcy są uprawnieni do noszenia oznak stopni wojskowych, 
przynależności państwowej i przynależności do określonych rodzajów sił 
zbrojnych oraz odznaczeń36. Posiadanie odpowiedniego stopnia wojskowego 
ma wpływ na zakwalifikowanie jeńca do obozu dla oficerów lub szeregow-

                                                 
27

 Ibidem. 
28

 Art. 23 KG III. Od pierwszych liter słów „jeniec wojenny” w języku angielskim – Priso-
ners of War (PW) i francuskim – Prisonniers de guerre (PG). 
29

 Art. 26 KG III. 
30

 Ibidem. 
31

 Koszty repatriacji jeńców lub ich przewiezienia do kraju neutralnego ponosi Mocarstwo, 
do którego jeńcy należą. Art. 116 KG III. 
32

 Art. 109 KG III. 
33

 Koszty repatriacji jeńców po zakończeniu działań wojennych powinny być podzielone w 
sposób słuszny między Mocarstwo zatrzymujące a Mocarstwo, do którego jeńcy należą. 
Art. 118 KG III. 
34

 Art. 118 KG III. Często strony konfliktu w trakcie działań wojennych dokonują wymiany 
jeńców wojennych ustalając warunki takie wymiany. 
35

 Strony konfliktu powinny przekazać sobie nazwiska jeńców wojennych, którzy zostaną 
zatrzymani do czasu zakończenia postępowania lub odbycia kary.  
36

 Art. 40 KG III. 
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ców37. Jest to ważne ponieważ oficerowie w niewoli powinni być traktowani ze 
względami należnymi ich stopniu i wieku38. Ponadto nie wolno ich zmuszać do 
pracy39. Jeśli oficerowie-jeńcy proszą o pracę, która im odpowiada, to 
w przypadku takiej możliwości powinni ją otrzymać40. Z kolei podoficerowie 
mogą być kierowani tylko do wykonywania prac nadzorczych realizowanych 
przez żołnierzy. 

Jeńcy zdrowi mogą być wykorzystywani do pracy41, jednak nie wolno ich 
zatrudniać przy pracach szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, chyba 
że zgłoszą się ochotniczo42. W III Konwencji Genewskiej praca niebezpieczna 
nie została zdefiniowana. Niemniej można do niej zaliczyć prace związane z 
usuwaniem min i niewybuchów, prace na wysokościach bez zabezpieczeń, pra-
ce wymagające zastosowania specjalistycznej aparatury i środki ochronne, a w 
które nie wyposażono jeńców oraz wszelkie prace w obiektach o znaczeniu 
strategicznym (lotniska, dworce kolejowe) z wyjątkiem prac niemających cha-
rakteru lub przeznaczenia wojskowego. Mimo że usuwanie min zaliczono do 
prac niebezpiecznych to wykorzystanie jeńców wojennych o odpowiednim 
przygotowaniu do ich usuwania wydaje się wskazane, zwłaszcza wtedy, kiedy 
znają rozmieszczenie min, oraz wyrażą zgodę na ich usuwanie43.  

W przypadku śmierci, jeniec wojenny powinien być pogrzebany z należną 
czcią i w miarę możliwości zgodnie z obrządkiem religii, którą wyznawał44. 
Miejsce pochówku powinno zostać oznaczone w sposób umożliwiający identy-
fikację45, a grób szanowany i odpowiednio utrzymany. Informacje dotyczące 
spisu grobów, w których są pochowani jeńcy wojenni powinny być przekazane 
Mocarstwu, do którego należeli jeńcy. 

 

                                                 
37

 Prawo międzynarodowe nie nakazuje organizowania odrębnych obozów dla oficerów i 
szeregowców. Jednak praktyka pokazuje, że oficerowie – jeńcy zwykle byli lokowani w 
odrębnych obozach. W czasie II wojny światowej w Niemczech i ZSRR jeńcy – oficerowie 
byli umieszczani w obozach dla oficerów. 
38

 Art. 44 KG III. 
39

 Art. 49 KG III. 
40

 Ibidem. 
41

 Art. 52 KG III. W świetle III KG jeńcy poza pracami, związanymi z administracją, urzą-
dzeniem lub utrzymaniem obozu mogą być zatrudniani w: rolnictwie, przemyśle z wyłą-
czeniem przemysłu metalowego, maszynowego i chemicznego, komunikacji i administra-
cji, działalności handlowej lub artystycznej oraz służbie publicznej. 
42

 W 1982 roku po zakończeniu wojny o Falklandy, część jeńców argentyńskich zgłosiła się 
ochotniczo do prac związanych z usuwaniem min. Po wypadku podczas usuwania miny, 
kiedy kilku argentyńskich jeńców zostało poszkodowanych, Brytyjczycy zrezygnowali z 
dalszej ich pracy. 
43

 H.P. Gasser , Międzynarodowe prawo humanitarne. Wprowadzenie, Bielsk Podlaski 
1997, s. 40. 
44

 Art. 120 KG III. 
45

 Wszelkie informacje o grobach jeńców wojennych powinny być rejestrowane przez za-
rząd grobów, utworzony przez Mocarstwo zatrzymujące. Art. 120 KG III. 
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Uczestnicy konfliktu na wschodzie Ukrainy i ich prawa 

 
W konflikcie na wschodzie Ukrainy udział biorą siły rządowe oraz separa-

tyści wspomagani przez rosyjskich bojowników. Siły rządowe (siły zbrojne 
Ukrainy) wspierane są przez pododdziały Gwardii Narodowej, Straży Granicz-
nej oraz oddziały ochotnicze, które tworzą bataliony „Prawego Sektora”, bata-
liony OUN, czeczeński batalion imienia Dżochara Dudajewa i Korpus 
Wschodni z Charkowa46. W pododdziałach sił zbrojnych Ukrainy walczą rów-
nież cudzoziemcy i bezpaństwowcy (apatrydzi), którzy na mocy ustawy nr 
2389 z dnia 6 października 2015 roku przyjętej przez Radę Najwyższą otrzy-
mali zgodę na służbę w siłach zbrojnych Ukrainy47. 

Separatyści to w większości ludność rosyjskojęzyczna zamieszkująca 
Krym i wschodnią część terytorium Ukrainy48, która wystąpiła zbrojnie prze-
ciwko władzy w Kijowie, dzięki wsparciu rosyjskich bojowników. Wśród sepa-
ratystów jest wielu byłych funkcjonariuszy ukraińskich służb specjalnych49 
oraz rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB)50. Ich działania zbroj-
ne wspierają siły rosyjskie, batalionowe i kompanijne grupy taktyczne, delego-
wane ze związków taktycznych Południowego Okręgu Wojskowego, z jedno-
stek Wojsk Powietrznodesantowych i Specnaz GRU stacjonujących w Zachod-
nim i Centralnym okręgach wojskowych51.  

Rosyjscy żołnierze występują w mundurach, na których nie ma widocz-
nych oznak przynależności, dlatego identyfikacja rosyjskich pododdziałów 
uczestniczących w walkach na wschodzie Ukrainy jest utrudniona. Niemniej na 
podstawie informacji o poległych i wziętych do niewoli można stwierdzić, że w 
walkach udział biorą żołnierze z 76. Pskowskiej Dywizji Desantowo-
Szturmowej, 98. Iwanowskiej Dywizji Powietrznodesantowej, 106. Tulskiej 
Dywizji Powietrznodesantowej, 9. Brygady Zmechanizowanej z Niżnego No-
wogrodu, oraz żołnierze z brygad zmechanizowanych stacjonujących w Cze-
czenii52. 

                                                 
46

 T. Kubaczyk , Ukraińskie siły zbrojne w latach 1991 – 2015, w: Międzynarodowe kon-
sekwencje konfliktu na Ukrainie, red. nauk. T. Kubaczyk, S. P iot rowski , M. Żyła , 
Warszawa 2015. 
47

 Ibidem. 
48

 Na Ukrainie Rosjanie stanowili 22,1% ogółu ludności. Znaczna większość z nich za-
mieszkiwała wschodnie tereny państwa. Na Krymie spośród ponad 2 mln mieszkańców 
półwyspu 60% stanowili Rosjanie. Zob.: A. Szep tycki , Ukraina wobec Rosji. Stadium 
zależności, Warszawa 2013, s. 106; T. Kubaczyk , Ukraińskie siły zbrojne…, s. 152. 
49

 W strukturach separatystów walczy batalion "Wostok" ("Wschód"), którym dowodzi 
Aleksander Chodakowski, były dowódca ukraińskiego oddziału specjalnego "Alfa" w Do-
niecku.  
50

 Największa uzbrojona grupa separatystów skupiona jest wokół Igora Girkina, nazywane-
go Strełkowem, który był funkcjonariuszem rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa . 
51

 M. Menkiszak, R. Sadowski , P. Żochowski , Rosyjska interwencja zbrojna we 
wschodniej Ukrainie, Analizy OSW, 03.09.2014. 
52

 Ibidem. 
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Zgodnie z obowiązującymi zasadami uczestnikom wewnętrznych konflik-
tów zbrojnych nie przysługuje status kombatanta, wobec tego również i status 
jeńca wojennego. Taka sytuacja trwa do momentu, kiedy walki będą mogły być 
regulowane czterema konwencjami genewskimi, Protokołem Dodatkowym I53 
oraz Protokołem Dodatkowym II z 1977 roku. Niemniej w konfliktach nie mię-
dzynarodowych zastosowanie ma wspólny art. 3 dla Konwencji Genewskich z 
1949 roku, który stwierdza, że „gdyby na terytorium jednej z Wysokich Uma-
wiających się Stron wybuchł konflikt zbrojny nieposiadający charakteru mię-
dzynarodowego, każda ze Stron w konflikcie będzie obowiązana stosować się 
przynajmniej do następujących zasad: 

- osoby niebiorące bezpośrednio udziału w działaniach wojennych, 
włącznie z członkami sił zbrojnych, które złożyły broń, oraz osoby, któ-
re stały się niezdolne do walki na skutek choroby, ran, pozbawienia 
wolności lub z jakiegokolwiek innego powodu, będą we wszelkich oko-
licznościach traktowane w sposób humanitarny, bez czynienia żadnej 
różnicy na ich niekorzyść z powodu rasy, koloru skóry, religii lub wia-
ry, płci, urodzenia lub majątku ani z żadnych innych analogicznych 
powodów.  

W tym celu są i pozostaną zakazane w stosunku do wyżej wymienionych 
osób w każdym czasie i w każdym miejscu: 

- zamachy na życie i nietykalność cielesną, a w szczególności zabójstwa 
we wszelkiej postaci, okaleczenia, okrutne traktowanie, tortury i męki; 

- branie zakładników; 
- zamachy na godność osobistą, a w szczególności traktowanie poniżają-

ce i upokarzające; 
- skazywanie i wykonywanie egzekucji bez uprzedniego wyroku, wyda-

nego przez sąd należycie ukonstytuowany i dający gwarancje proceso-
we, uznane za niezbędne przez narody cywilizowane”54. 

Uzupełnieniem art. 3 wspólnego dla Konwencji Genewskich z 1949 roku 
jest art. 1 Protokołu Dodatkowego II, który stosuje się do wszystkich konflik-
tów zbrojnych, które nie są objęte art. 1 Protokołu Dodatkowego I i które toczą 
się na terytorium państwa między jego siłami zbrojnymi (siłami rządowymi) a 
rozłamowymi siłami zbrojnymi lub innymi zorganizowanymi grupami, które 
odpowiadają następującym warunkom: 

- są zorganizowane na wzór wojskowy; 
- są uzbrojone i jawnie noszą broń; 
- pozostają pod odpowiedzialnym dowództwem i podlegają systemowi 

wewnętrznej dyscypliny; 

                                                 
53

 Por.: P. Łubiński , Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych, pod 
red. K. Lankosza , Dęblin 2007, s. 62-117. 
54

 Międzynarodowe Prawo Konfliktów Zbrojnych. Zbiór dokumentów, Wyboru dokonał 
oraz opatrzył wstępem i przypisami M. Flemming, Warszawa 1991, s. 35. 
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- sprawują kontrolę nad częścią terytorium państwa, która pozwala im na 
przeprowadzanie ciągłych i spójnych operacji wojskowych oraz stoso-
wać Protokół Dodatkowy II55. 

Z analizy sytuacji na wschodzie Ukrainy wynika, że separatyści spełniają 
zapisy art. 1 Protokołu Dodatkowego II, dlatego powinni być traktowani zgod-
nie z zasadami prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Jednak Kijów 
twierdzi, że prowadzone działania są operacją antyterrorystyczną56, której ce-
lem jest rozbicie zbrojnych ugrupowań separatystów, a to wykracza poza Kon-
wencje Genewskie. Dlatego nie chce przyznać statusu jeńca wojennego bojow-
nikom pojmanym w czasie walk. Również siły opozycyjne (separatyści) uję-
tych żołnierzy sił rządowych powinny traktować w sposób humanitarny. Z ko-
lei, udział żołnierzy rosyjskich w konflikcie na wschodzie Ukrainy po stronie 
separatystów sprawia, że staje się on konfliktem umiędzynarodowionym57, 
mimo że Moskwa zaprzecza, by żołnierze z Rosji uczestniczyli w walkach na 
południowym wschodzie Ukrainy58. Zatem w czasie walk powinny obowiązy-
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 Ibidem, s. 186. Por. Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych, 
<http://www.marek-
gaska.org/index.php?option=com_content&view=article&id=117:midzynarodowe-prawo-
humanitarne-konfliktow-zbrojnych-&catid=39:wykady&Itemid=74>, (09.01.2016). 
56

 Kijów 13 kwietnia 2014 roku ogłosił rozpoczęcie „operacji antyterrorystycznej” wymie-
rzonej w separatystów, Zob.: Operacja antyterrorystyczna na wschodzie Ukrainy wznowio-
na, <http://swiat.newsweek.pl/sytuacja-na-ukrainie-relacja-na-zywo-operacja-
antyterrorystyczna-na-wschodzie-ukrainy-rosja-newsweek-pl,artykuly,342673,1.html>, 
(01.07.2014). 
57

 Zdaniem M. Flemminga konflikty niemające w pełni międzynarodowego charakteru 
można podzielić na: wojny narodowowyzwoleńcze, konflikty ściśle wewnątrzpaństwowe i 
konflikty charakterze mieszanym. Konflikt o charakterze mieszanym, to taki, w którym po 
jednej lub obu stronach konfrontacji zbrojnej wewnątrz państwa występują siły zbrojne 
innych państw. Najbardziej znane to walki w Libanie, Korei, Wietnamie i Afganistanie. 
Zob.: M. Flemming , Jeńcy wojenni…, s. 263-270. 
58

 Kreml zaprzeczał, by żołnierze z Rosji uczestniczyli w walkach na południowym wscho-
dzie Ukrainy. W. Putin podczas konferencji prasowej 26.08.2014 r. powiedział, że rosyjscy 
żołnierze nie wojują po stronie separatystów, a schwytani przez Kijów rosyjscy komandosi 
znaleźli się na terenie Ukrainy przez przypadek. Dlatego strona ukraińska opublikowała 
zdjęcia kpt. Jewgienija Jerofiejewa i sierż. Aleksandra Aleksandrowa podczas pobytu w 
szpitalu w Kijowie, gdzie leczyli się z odniesionych ran. Zob.: Rosyjscy żołnierze nie zosta-
li wymienieni, <http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/konflikt-na-ukrainie-rosyjscy-
zolnierze-nie-zostali-wymienieni,563847.html>, (09.04.2014); Komitet Matek: 400 żołnie-
rzy z Rosji zabitych lub rannych, 
<http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1216382,Komitet-Matek-400-zolnierzy-z-Rosji-
zabitych-lub-rannych>, (27.08.2014); Premier Ukrainy: Putin rozpoczął wojnę, 
<http://swiat.newsweek.pl/ukraina-walki-inwazja-rosji-relacja-na-zywo-newsweek-
pl,artykuly,346569,1.html>, (28.08.2014). 
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wać Konwencje Haskie z 1907 roku oraz Konwencje Genewskie z 1949 roku, 
które są źródłami powszechnie obowiązującego prawa59.  

W czasie trwania działań wojennych walczące strony nie przekazywały in-
formacji o liczbie osób, które dostały się do niewoli. Niemniej z analizy woj-
skowych raportów, informacji prasowych i umieszczanych na stronach interne-
towych przez separatystów wynika, że w ręce armii ukraińskiej dostało się oko-
ło 690 osób walczących z siłami rządowymi. Natomiast siły opozycji wzięły do 
niewoli około 640 osób wspierających siły zbrojne Ukrainy60. Zgodnie z „Po-
rozumieniem Mińskim”, które zostało podpisane 12.02.2015 roku przez prezy-
dentów Rosji, Francji i Ukrainy oraz kanclerz Niemiec uzgodniono sprawy 
związane z ułaskawieniem i amnestią, dzięki wejściu w życie ustawy zabrania-
jącej ściganie i karanie osób w związku z wydarzeniami mającymi miejsce w 
oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego Ukrainy. Ponadto 
walczące strony zgodziły się na uwolnienie i wymianę wszystkich zakładników 
i osób przetrzymywanych bezprawnie na zasadzie „wszyscy za wszystkich”. 
Ten proces powinien zostać zakończony w ciągu pięciu dni od zawieszenia 
broni61. 
 

Traktowanie jeńców przez strony konfliktu zbrojnego na Ukrainie 
 

Mimo że Konwencje Genewskie nie rozwiązują w sposób precyzyjny wie-
lu problemów dotyczących uczestników konfliktów wewnętrznych i ich sytua-
cji prawnej w przypadku dostania się we władanie strony przeciwnej, to prak-
tyka pokazuje, że przyznawane są im uprawnienia, które często wykraczają 
poza ramy Protokołu Dodatkowego II. Przykładem jest Bośnia, gdzie począt-
kowo po przypadkach nieludzkiego traktowania bojowników znajdujących się 
w niewoli, zaczęto ich traktować jak jeńców wojennych. W późniejszym etapie 
walk dokonywano masowych zwolnień i wymiany jeńców wojennych62. 

W konflikcie na wschodzie Ukrainy obie strony walczące łamały normy 
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych dotyczące 
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 Zob.: Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych, <http://www.marek-
gaska.org/index.php?option=com_content&view=article&id=117:midzynarodowe-prawo-
humanitarne-konfliktow-zbrojnych-&catid=39:wykady&Itemid=74>, (09.01.2016).  
60

 Przypuszcza się, że ukraińskich „niezarejestrowanych” jeńców jest znacznie więcej, przy 
czym należy do nich doliczyć osoby cywilne żyjące na wschodniej Ukrainie, które również 
znikają bez śladu. Rosyjscy separatyści mordują ukraińskich jeńców, 
<http://www.defence24.pl/213374,rosyjscy-separatysci-morduja-ukrainskich-jencow>, 
(08.11.2015).  
61

Uczestnicy Trójstronnej Grupy Kontaktowej ds. uregulowania sytuacji na Ukrainie podpi-
sali dokument „Kompleks działań w sprawie realizacji mińskich porozumień”. Tekst do-
kumentu na stronie internetowej, 
<http://wyborcza.pl/1,75477,17395611,Oto_porozumienie_z_Minska_punkt_po_punkcie.ht
ml#ixzz3wqK7jzfH>, (09.01.2016). 
62

 M. Flemming, Jeńcy wojenni…, s. 274. 
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jeńców wojennych. Potwierdził to sekretarz generalny Amnesty International 
Salil Shetty, oświadczając, że organizacja ma dowody dokumentujące zbrodnie 
wojenne, które mieli popełniać zarówno separatyści jak i członkowie ukraiń-
skiego batalionu ochotniczego Ajdar63. Jednocześnie przyznał, że Rosja jest 
stroną tego konfliktu64. 

Separatystom przypisuje się niehumanitarne traktowanie jeńców wojen-
nych, pozbawianie ich czci i godności (wiązanie rąk, pozbawianie dystynkcji i 
odznak wojskowych), stosowanie przemocy fizycznej, torturowanie, obcinanie 
kończyn (rąk, nóg, na których były tatuaże z napisem „Sława Ukrainie”), wy-
stawianie na widok publiczny dla zaspokojenia ciekawości, zastraszanie, prze-
słuchiwanie a później pozbawianie życia65. Wiele dowodów łamania Konwen-
cji Genewskich dostarczali separatyści społeczności międzynarodowej za-
mieszczając na stronach internetowych zdjęcia i filmy z traktowania ukraiń-
skich żołnierzy, którzy dostali się do niewoli. Aktem upokorzenia ukraińskich 
jeńców był ich przemarsz głównymi ulicami Doniecka zorganizowany w dniu 
obchodów w Kijowie Dnia Niepodległości. Szli ze spuszczonymi głowami, 
nieogoleni, brudni, ubrani w mundury lub po cywilnemu. Natomiast przez me-
gafony informowano zebrany tłum gapiów, że „widzą ludzi, których przysłano, 
by ich zabili”66. 
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 Amnesty International: na Ukrainie obie strony konfliktu popełniły zbrodnie wojenne, 
<http://wiadomosci.onet.pl/swiat/amnesty-international-na-ukrainie-obie-strony-konfliktu-
popelnily-zbrodnie-wojenne/ybsgz>, (10.09.2014).   
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 Ibidem. 
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 Przykładem jest obrońca lotniska w Doniecku - Ihor Branowicki, którego przesłuchanie 
po wzięciu do niewoli zostało nagrane i opublikowane na YouTube. Ślady na twarzy wska-
zywały, że był bity. Później świadkowie potwierdzili, że Branowicki został zastrzelony. 
Jego ciało zostało przekazane rodzinie w styczniu 2015 r. i pochowane uroczyście 3 kwiet-
nia w Kijowie.  
Rosyjscy separatyści mordują ukraińskich jeńców, 
<http://www.defence24.pl/213374,rosyjscy-separatysci-morduja-ukrainskich-jencow>, 
(08.11.2015).  
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 Haniebny spektakl w Doniecku, <http://telewizjarepublika.pl/haniebny-spektakl-w-
doniecku-film,10750.html>, (24.08.2014). 
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Fot. 1. Przemarsz ukraińskich jeńców wojennych przez ulice Doniecka 
 

 
 
Źródło: <http://fakty.interia.pl/raporty/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-
przemarsz-jencow-w-doniecku-mozna-uznac-za-zbrodnie-wojenna,nId,1489527>, 
(24.08.2014). 

 
Według Denisa Kriwoszejewa, zastępcy dyrektora Amnesty International 

ds. Europy i Azji Centralnej, tortury, złe traktowanie i zabójstwa żołnierzy, 
którzy zostali schwytani, ranni lub się poddali, to zbrodnie wojenne67. Dlatego 
należy zbierać wszelkie informacje, zdjęcia, nagrania i doniesienia na temat 
morderstw, aby skrupulatnie zostały zbadane, a sprawcy postawieni przed są-
dem68. 
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 Amnesty International: Separatyści mordowali ukraińskich jeńców. Są dowody, 
<http://swiat.newsweek.pl/separatysci-mordowali-ukrainskich-jencow-w-
donbasie,artykuly,360671,1.html>, (09.04.2015). 
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Fot. 2. Traktowanie przez separatystów ukraińskich żołnierzy, którzy dostali się 
do niewoli. 

 

 
 

Źródło: YT/Videos From Wars (11.11.2015). 

 
Z kolei Kijów jest oskarżany o torturowanie, bicie podczas przesłuchiwa-

nia, wiązanie rąk i zakładanie worków na głowę, traktowanie wziętych do nie-
woli jak terrorystów. Pomimo okrucieństw stosowanych przez obie walczące 
strony na wziętych do niewoli bojownikach podjęto starania dotyczące zwal-
niania i wymiany jeńców. Pierwsza taka sytuacja miła miejsce 14 września 
2014 r. w rejonie Kostjantyniwki, 60 km na południe od Doniecka, gdzie do-
szło do wymiany jeńców między ukraińskimi siłami rządowymi a separatysta-
mi. Obie strony wymieniły po 73 jeńców. Pod koniec 2014 roku w Donbasie na 
wschodniej Ukrainie prorosyjscy separatyści uwolnili 146 jeńców, a siły rzą-
dowe przekazały separatystom 222 bojowników walczących w formacjach sa-
mozwańczych republik ludowych, Donieckiej i Ługańskiej. Kolejne wymiany 
jeńców odbywały się na mocy postanowień porozumienia z 12 lutego 2015 r. 
między separatystami i ukraińskim rządem, wynegocjowanego z udziałem 
przywódców Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji. Dlatego już 20 lutego 2015 r. 
na linii frontu w regionie kontrolowanym przez separatystów (miasto Ługańsk), 
139 Ukraińców zostało wymienionych na 52 rebeliantów. Następnie 11 czerw-
ca 2015 r. Ukraińcy „oddali” separatystom bojownika DNR Siergieja Małysz-
kowskiego, a separatyści Ukraińcom żołnierza wywiadu wojskowego Aleksan-
dra Ponomariowa. Pod koniec 2015 roku na moście w miejscowości Szczastia 
w obwodzie ługańskim strona ukraińska, w zamian za 9 swoich ludzi, przeka-
zała separatystom ich 11 bojowników. Mimo prowadzonej wymiany jeńców 
między rządem ukraińskim a separatystami według danych z Centrum Wyzwo-
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lenia Jeńców separatyści przetrzymują około pół tysiąca osób69, a około ośmiu-
set uznanych jest za zaginionych. 
 
Fot. 3. Wymiana jeńców między Ukraińcami a separatystami. 
  

 
 

Źródło: fot. Paweł Reszka. 

 
Problemem wewnętrznych konfliktów zbrojnych jest zagadnienie związa-

ne z traktowaniem osób, które dostały się we władanie strony przeciwnej. Czę-
sto takim osobom nie przyznaje się statusu jeńca wojennego, ze względu na 
charakter konfliktu, oraz traktowanie ich walki za działalność terrorystyczną. 
Co więcej, takim osobom też nie gwarantuje się podstawowych praw człowie-
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 Ukraina Parada porwanych w Doniecku. Rosja: szef MSZ o Ukrainie, 
<https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2014/08/26/ukraina-sluzba-graniczna-
powstrzymala-interwencje-rosji-ktora-szykuje-kolejny-konwoj-parada-jencow-w-doniecku-
kontra-czystki-etniczne-szczyt-w-minsku-a-stosunki-rosyjsko-ukrainskie-kryzys-
ukrainsk/>, (08.11.2015). 
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ka70, co potwierdzają przypadki torturowania, okrutnego, nieludzkiego trakto-
wania lub karania. Natomiast zgodnie z prawem międzynarodowym osoby, 
które biorą udział w walkach w ramach konfliktu wewnętrznego powinny być 
objęte międzynarodowym prawem humanitarnym. Takie sprawy reguluje Pro-
tokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku dotyczą-
cy ochrony ofiar nie międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II). 
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II.      ANALIZY 
 
 
 
 
 
 
Krzysztof Surdyk 
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 
 

 
GEOPOLITYCZNE ASPEKTY KRYZYSU UKRAIŃSKIEGO1 

 
(The Geopolitical Aspects of the Ukrainian Crisis)  

 
Streszczenie: 
Można zauważyć, że żyjemy obecnie w warunkach, kiedy poprzedni ład świato-
wy przestał istnieć, a nowy, który byłby akceptowany przez głównych „graczy” 
w światowej polityce jeszcze nie powstał. Państwa dominujące na światowej 
scenie politycznej przystąpiły do rozgrywki o nowy podział wpływów politycz-
nych, o dominację ekonomiczną, nowy podział dóbr i kontrolę nad światowymi 
przepływami towarowymi. W artykule zwrócono uwagę na trwające zmagania 
tych państw na płaszczyźnie ekonomiczno-finansowej, w rywalizacji o dostęp 
do zasobów surowcowych i w rozgrywce o dominację militarną. Przeanalizo-
wano wpływ globalnej rywalizacji na kryzys ukraiński i motywy, jakimi kiero-
wała się Federacja Rosyjska podejmując określone działania w związku z tym 
kryzysem. 
 
Summary:  
One may notice that we are living now in conditions when the former world 
order ceased to exist and a new one, which would be accepted by the major 
world politics "players" does not exist yet. States which are dominant in the 
world political scene have joined the struggle for the redistribution of political 
influence, economic dominance, a new distribution of wealth and control over 
global flows of goods. The article highlighted the ongoing struggle of these 
countries at the level of economic and financial influences, in the competition 
for access to natural resources and in the global game of military dominance, 
and emphasizes the influence of global competition on the Ukrainian crisis and 

                                                 
1
 Analiza sporządzona na podstawie opracowania Tegoż, Globalny wymiar kryzysu na 

Ukrainie, Analiza ekspercka Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi nr 
2/2015, <http://stosunki.pl/?q=content/globalny-wymiar-kryzysu-na-ukrainie-analiza-
ibnsm> (18.10.2015). 
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the motives followed by the Russian Federation taking specific actions in rela-
tion to this crisis. 
 
Słowa kluczowe: 
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Wstęp 
 

Zrozumienie skomplikowanej sytuacji politycznej we współczesnym 
świecie, kreowanym przez media, nie jest sprawą prostą. Pół biedy, kiedy 
sytuacja ta jest w miarę stabilna, a główni gracze na światowej scenie 
podejmują bardziej lub mniej udane próby przestrzegania zasad „politycznej 
gry”. Gorzej, kiedy dochodzi do sytuacji konfliktowych, kiedy zasady te 
przestają obowiązywać, a do głosu dochodzą reguły wojny. Współczesna 
wojna, wojna „nowego typu”, z elementami działań hybrydowych, toczy się 
przede wszystkim w przestrzeni informacyjnej, ekonomicznej i dyplomatycz-
nej, a elementy walki zbrojnej wprowadzane są tylko w niezbędnym wymiarze, 
potrzebnym do osiągnięcia niektórych celów. 

Wojna informacyjna wprowadza w przestrzeń medialną tak wiele 
nieokreśloności, że wyłuskanie istoty zdarzeń i dokonanie właściwej oceny 
zachodzących zjawisk jest niezwykle trudne. Podawane w atrakcyjnej formie i 
z pełnym przekonaniem półprawdy, dezinformacje czy nawet fakty, ale 
„podlane” jednoznacznie „ocennym sosem” wyrabiają w społeczeństwach 
pożądane nastawienie do wydarzeń politycznych. Powodują wzrost nastrojów 
sprzyjających prowadzeniu określonej polityki. Na przykład wzrost poczucia 
zagrożenia, braku bezpieczeństwa sprzyja powstaniu nastrojów pro-wojennych. 
Oddziaływania socjo- i psychotechniczne na społeczeństwa, prowadzone w 
ramach wojen informacyjnych, są dobrze znane specjalistom, a ich wykorzysta-
nie sprawdziło się wielokrotnie również w ostatnich latach.  

Zrozumienie istoty, wydawałoby się lokalnego, konfliktu ukraińskiego 
wymaga szerszego, globalnego spojrzenia na to, co rzeczywiście dzieje się w 
polityce światowej. Jest to niezbędne tym bardziej, że wojna informacyjna 
wokół wydarzeń ukraińskich 2014 roku została podjęta na długo przed jego 
rozpoczęciem. Obie strony konfliktu tj. Rosja i Zachód, a głównie Stany 
Zjednoczone przygotowywały się do niej bardzo profesjonalnie. Utworzenie 
przez Kreml wielojęzycznych telewizji Russia Today i radia Sputnik, 
wykorzystanie agencji PR, takich jak amerykański Ketchum, to tylko kilka 
przykładów rosyjskiej ofensywy na polu informacyjnym. Zachód w zasadzie 
nie potrzebował tworzyć nowych instytucji informacyjnych, wystarczyło, że już 
istniejące światowe potęgi informacyjne zaczęły mówić jednym głosem. 
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Również polskie media dostosowały się do wspólnego, zachodniego rygoru 
informowania. Z czasem jednak uznano, że jest to niewystarczające. Komisja 
Europejska powołała więc grupę wewnątrz Europejskiej Unii Nadawców 
(European Broadcasting Union – EBU), która ma zajmować się zwalczaniem 
rosyjskiej dezinformacji i propagandy zarówno tej występującej w Unii 
Europejskiej, jak i w Federacji Rosyjskiej. 

Sytuacja z takim kontrolowanym informowaniem zaczyna być niebez-
pieczna, kiedy to, nie przeciętni obywatele, ale decydenci polityczni przestają 
odróżniać rzeczywistość, od obrazu świata nakreślonego przez speców od 
propagandy. A takie właśnie wrażenie można odnieść słysząc komentarze 
polityków, związane z oceną sytuacji na Ukrainie i obserwując podejmowane w 
związku z tym konfliktem decyzje polityczne. Jeszcze gorzej sytuacja 
przedstawia się, kiedy służby odpowiedzialne za uzyskiwanie pełnej i wiary-
godnej informacji, czyli służby wywiadowcze, zaczynają się gubić w ocenach 
lub celowo przekazywać dezinformacje, obliczone na zyskanie przychylności 
dla konkretnych decyzji politycznych. Dochodzi do swego rodzaju rozgrywek 
między wywiadami, które skrzętnie wykorzystuje przeciwnik. A z taką sytuacją 
mieliśmy do czynienia między innymi wtedy, kiedy szef francuskiego wywiadu 
wojskowego gen. Christopher Gomart oświadczył przed francuskim zgroma-
dzeniem narodowym /11.04.2015/, że „amerykańskie służby specjalne, wyko-
rzystując swój autorytet w NATO, przekazywały fałszywe informacje 
sojuszowi, o obecności rosyjskich wojsk na Ukrainie”. 

Tymczasem informacyjne wykorzystanie mediów dla wyłuskania cennych 
informacji z otwartych źródeł informacji, tzw. OSINT (Open Source Intelli-
gence), potrzebnych dla prowadzenia polityki w warunkach wojny informacyj-
nej, jest możliwe. Warunkiem jest posiadanie kompetentnych dobrze 
przygotowanych analityków, którzy oprócz wiedzy profesjonalnej, posiadają 
niezbędny w tej pracy obiektywizm, pozbawiony jakichkolwiek uprzedzeń 
ideologicznych, religijnych czy narodowościowych. 

Od pewnego już czasu jesteśmy świadkami globalnej rozgrywki, której 
konflikt ukraiński jest zaledwie jednym z elementów. Jednak obserwując 
wystąpienia publiczne naszych polityków można odnieść wrażenie, że niewielu 
z nich zdaje sobie z tego faktu sprawę. Większość figur politycznych ob-
sadzonych w tej rozgrywce, z przekonaniem odgrywa wyznaczone role, daje 
upust swoim fobiom i uprzedzeniom polityczno-historycznym. Tymczasem 
prowadzenie pragmatycznej, odpowiedzialnej polityki wymaga przede wszyst-
kim obiektywnej wiedzy o zachodzących zjawiskach politycznych i eko-
nomicznych, a także wiedzy o motywach i celach działań zarówno 
przeciwników, jak i sojuszników politycznych.  
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Kształtowanie nowego polityczno-gospodarczego porządku na świecie 
 

W trwającej epoce neoliberalnej na drugi plan zeszły kwestie różnic 
ideologicznych w stosunkach międzynarodowych, natomiast coraz większe 
znaczenie ma walka o dominację ekonomiczną i nowy podział „dóbr”, co 
niepokojąco przypomina okres przed I wojną światową. Są podstawy, aby 
mówić, że groźba wybuchu wojny jądrowej jest znacznie bardziej 
prawdopodobna niż to było w czasach „zimnej wojny”. Stany Zjednoczone i 
Rosja przerwały lub zamroziły rozmowy związane z ograniczeniem i kontrolą 
zbrojeń jądrowych. W warunkach braku dialogu na szczeblu politycznym i 
szybko rosnącego braku wzajemnego zaufania, prawdopodobieństwo zaistnie-
nia niesprowokowanych incydentów, w tym również z bronią jądrową, rośnie w 
sposób istotny. Rośnie również w sposób istotny zagrożenie powstania 
konfliktów lokalnych. John Sawers, były szef brytyjskiego wywiadu Secret 
Intelligence Service, (SIS, MI-6) w wywiadzie dla stacji BBC „Radio 4” 
stwierdził m.in.: „Rosja zawsze była dla nas problemem. W latach 
dziewięćdziesiątych była nadzieja, że Rosja i Europa pójdą drogą wzajemnego 
zbliżenia. Teraz stało się jasnym, że to nie nastąpiło. Dlatego musimy znaleźć 
nowy sposób współistnienia z Rosją. Obecnie kryzys w stosunkach z Rosją 
skoncentrowany jest na Ukrainie, ale Ukraina – to jedynie symptom, a nie istota 
problemu.”2 

Wydaje się, że kluczowym dla właściwej oceny obecnej sytuacji 
politycznej na świecie i towarzyszących jej wydarzeń politycznych, w tym 
konfliktu ukraińskiego, jest zrozumienie zachodzących procesów geopolitycz-
nych. Warto się im bliżej przyjrzeć by dostrzec, jakie są motywy geopolityczne 
rozwoju obecnej sytuacji na świecie i jak wygląda rywalizacja o miejsce w 
światowej geopolityce. 

Rozwój Stanów Zjednoczonych, szczególnie po II wojnie światowej 
postępował w znacznym stopniu właśnie wg teorii geopolitycznych Mackindera 
i Spykmana3. Ich dominacja gospodarcza silnie związana jest z kontrolowaniem 

                                                 
2
 Sir John Sawers, ex-MI6 chief, warns of Russia „danger”, 

<http://www.bbc.com/news/uk-31669195> (01.12.2015). 
3
 Halford John Mackinder, w 1904 roku stworzył pierwszą geopolityczną regionalizację 

świata, wyróżniając następujące strefy: 
- tzw. Heartlandu (serce ziemi), który obejmował centralną część Eurazji - Rosję, Europę 
Wschodnią, Azję Centralną, Kaukaz i Chiny Zachodnie. 
- wewnętrznego półksiężyca (ang. Inner Crescent, nazwanego później Rimlandem) - był to 
obszar graniczący z Heartlandem - Europa Zachodnia, Bliski Wschód, Azja Południowa i 
Indochiny; 
- zewnętrznego półksiężyca (ang. Outer Crescent), czyli świata wysp (ang. Island World) i 
Oceanu Światowego, w skład którego wchodzą obie Ameryki, Australia i Japonia. 
Mackinder uważał, że masa lądowa i ogromne zasoby naturalne i ludzkie Heartlandu 
predysponują go do odgrywania decydującej roli w historii i rozwoju geopolitycznym 
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kluczowych, światowych szlaków morskich i terenów do nich przylegających. 
W ostatnich latach niekwestionowany potencjał sił morskich USA, oparty o 
grupy lotniskowcowe, został wzmocniony m.in. komponentem morskim tarczy 
antyrakietowej (docelowo ponad 90 niszczycieli i krążowników rakietowych z 
antyrakietami systemu Aegis).  

USA ciągle odgrywają wyjątkową rolę we współczesnym świecie, ale 
przychodzi im to z coraz większą trudnością. Ich udział w globalnym GDP 
stopniowo się zmniejsza i będzie się w dalszym ciągu zmniejszać na tle 
rozwijającej się Azji. Amerykańskie siły zbrojne, nadal pozostają najpotęż-
niejszymi, ale zmniejszają się możliwości ich doraźnego wykorzystania. Coraz 
bardziej rozszerza się strefa obejmująca państwa posiadające broń jądrową, 
która daje im swego rodzaju nietykalność. Wojenny potencjał Chin, Indii, 
niektórych innych państw azjatyckich, a także Rosji rośnie w szybkim tempie. 
Możliwości budżetowe USA, chociaż ogromne, mają swoje ograniczenia, a 
sami Amerykanie są zmęczeni ciągłymi wojnami. Amerykańskie światowe 
przewodnictwo bazuje przede wszystkim na tzw. „miękkiej sile”, a szczególnie 
na pozycji USA jako architekta światowego systemu ekonomicznego i twórcy 
reguł gry w światowej polityce. Jednak fizycznie, opierając się wyłącznie na 
własnym potencjale, Stany Zjednoczone nie są w stanie w pojedynkę 
zabezpieczyć funkcjonowania świata wg własnych reguł ekonomicznych i 
politycznych. Swoją wyjątkową rolę odgrywać mogą dopóty, dopóki większość 
państw – ze względu na własne interesy, tradycje, a niekiedy ze strachu – godzi 
się na grę według amerykańskich reguł politycznych i ekonomicznych. Dlatego 
otwarte, a szczególnie siłowe wyzwanie rzucone amerykańskiemu przywódz-
twu, nie może pozostać bez odpowiedzi. Jedna, znacząca porażka mogłaby stać 
się początkiem końca istniejącego światowego porządku, z USA w jego 
centrum.  

„Uogólniona strategia sił morskich w XXI wieku” opublikowana na stronie 
sił morskich Stanów Zjednoczonych w połowie lutego 2015 roku, stwierdza 
m.in., że: „Ekonomika i bezpieczeństwo narodowe USA zależą istotnie od 
ogromnych przepływów towarowych, przechodzących przez Oceany Indyjski i 

                                                                                                                            
świata. Jako Brytyjczyk, ostrzegał przed zdominowaniem Heartlandu przez Niemcy, a 
szczególnie przed podporządkowaniem go Niemcom i Rosji. 
Kolejny teoretyk geopolityki z czasów II wojny światowej i początku zimnej wojny, Ame-
rykanin Nicholas Spykman, uważał Rimland (wewnętrzny półksiężyc według Mackindera), 
nie zaś Heartland, za obszar kreujący potęgę w oparciu o marynarkę i handel morski. 
Spykman uznawał, że siły morskie są ważniejsze od lądowych i dzięki temu dają ogólną 
przewagę militarną. Nieco później, po II wojnie światowej zarówno N.J. Spykman, jak i D. 
Meining, W. Sikorski, Z. Brzeziński oraz inni geostratedzy i politolodzy wykorzystywali 
logikę rozumowania Mackindera do udowodnienia tezy o możliwości zdominowania świata 
nie przez Heartland lub Rimland, ale przez Island World (zewnętrzny półksiężyc), który 
utożsamiali z USA, pod warunkiem, że Ameryka zdobędzie przewagę powietrzną i morską 
nad Heartlandem, np. przez stworzenie globalnej sieci swoich baz wojskowych i dominacji 
na morzach. 
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Spokojny. Znaczenie ekonomiczne tych oceanów i przylegających do nich 
terytoriów dla bezpieczeństwa USA i zabezpieczenia ich interesów narodowych 
narzucają Stanom Zjednoczonym konieczność wzmacniania sił morskich w 
regionie.” Wg ww. strategii sił morskich: „Silnie rosnące zapotrzebowanie na 
energię i zasoby naturalne mogą doprowadzić do sytuacji, w której zapotrze-
bowanie na surowce energetyczne wzrośnie w światowej gospodarce do roku 
2040 o 56%. Może to wpłynąć na swobodę przepływu towarów strategicznymi 
trasami morskimi, włączając cieśniny Ormuz i Malakka oraz kanały Sueski i 
Panamski”. 

Troska o niezakłócone przepływy towarowe towarzyszy i innym 
światowym potentatom. Dla jednych, takich jak Chiny, niezawodne szlaki 
handlowe są niezbędne dla zabezpieczenia stabilnego wzrostu gospodarczego. 
Stąd pomysły nowego „Jedwabnego Szlaku” czy budowa na terenie Nikaragui 
kanału łączącego Pacyfik z Atlantykiem, konkurenta Kanału Panamskiego. Dla 
innych, takich jak Rosja, są przede wszystkim potencjalnym źródłem 
dochodów i stwarzają możliwość strategicznej kontroli przepływów towaro-
wych (Północna Droga Morska z Europy do Azji wzdłuż północnych wybrzeży 
Federacji Rosyjskiej). 

Rosja, w perspektywie długookresowej była dla Stanów Zjednoczonych 
problemem drugoplanowym. Przy całej międzynarodowej aktywności, za jej 
plecami jawił się ogromny „cień” Chin, które przekształcały się stopniowo w 
główny podmiot światowej polityki. Jednak w perspektywie krótkookresowej 
aktywna rola Rosji w wielu światowych wydarzeniach i procesach, rosyjskie 
projekty integracji euro-azjatyckiej i próby uzyskania określonych wpływów 
ekonomicznych w Europie, były dla Stanów Zjednoczonych bardzo niebez-
pieczne. 

Obecnie na terenie „mackinder’owskiego Heartlandu” dominującą pozycję 
odgrywają Chiny, które rozbudowują gwałtownie własną infrastrukturę i 
infrastrukturę państw sąsiedzkich. Państwo to bardzo aktywnie dąży również do 
stworzenia połączeń kolejowych, drogowych, sieci rurociągów i innej infra-
struktury z Europą, z Bliskim i Południowym Wschodem oraz z Południową 
Azją. Chiny nie będą jednak mogły zbudować swojej potęgi w Euroazji bez 
współpracy lub chociaż przychylności innego regionalnego mocarstwa tj. Rosji, 
która oprócz ogromnego terytorium posiada rozległe strefy wpływu w 
Północnej i Środkowej Azji i Europie Wschodniej. Jest już pewne, że pomimo 
własnych ambicji euroazjatyckich, Moskwa nie pozostanie na uboczu wielkich 
chińskich projektów.  

Aby utrzymać swą wiodącą rolę na poziomie międzynarodowym USA 
poszukują rozwiązań, które zakłóciłyby współpracę euro-azjatycką, jednocze-
śnie pozwalając im na utrzymanie swojej dominującej pozycji politycznej i 
ekonomicznej zarówno w Europie, jak i w Azji. Głęboka zależność finansowo-
ekonomiczna z „Państwem Środka” powoduje, że Amerykanie nie mogli 
„uderzyć” bezpośrednio w Chiny. Natomiast osłabienie ekonomiczne Rosji, 
perspektywicznego partnera Chin w Euroazji, wydawało się być dobrze 
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przemyślanym krokiem, który przy okazji „utrącał” kilka innych istotnych dla 
Amerykanów kwestii, w tym kształtującą się współpracę UE-Rosja, odbudowę 
sił zbrojnych FR, rosyjską ekspansję w Arktyce, tworzenie Unii Euroazjatyc-
kiej, itp. Słaba Rosja, to także możliwość rozbudowy amerykańskich wpływów 
w azjatyckich republikach poradzieckich, co otworzyłoby Amerykanom drogę 
do uzyskania wysuniętych „placówek” w środkowo-wschodniej Azji, pozwala-
jących na oddziaływanie zarówno na Rosję, jak i Chiny. 

Silna Rosja jest jedynym państwem w tym potencjalnie niestabilnym 
regionie, które mogłoby przeciwstawić się amerykańskim planom własnej 
ekspansji zarówno w Europie, jak i Azji. Co gorsze rosyjskie plany nie 
ograniczały się do odbudowy jej pozycji na obszarze byłego ZSRR, ale 
zakładały szeroką integrację ekonomiczną z Europą i początkowo ostrożnie, 
również z Chinami. Obniżenie jej woli politycznej do oporu, jest żywotnie 
istotnym celem Stanów Zjednoczonych. Poza tym jest realizacją wciąż 
obowiązującej Doktryny Wolfowitza4, w której czytamy m.in.: „Naszym [USA 
- przyp. autora] priorytetowym celem jest zapobieżenie odbudowy nowego 
rywala, czy to na terenie byłego ZSRR, czy gdziekolwiek indziej. Cel ten jest 
dominantą podkreślaną w nowej regionalnej strategii obronnej, która zakłada, 
że będziemy podejmować wysiłki zmierzające do zapobieżenia powstania 
dominacji jednej, wrogiej siły politycznej w regionie, którego zasoby, znajdując 
się pod jedną skonsolidowaną kontrolą, mogłyby generować powstanie global-
nego mocarstwa”. 

Zignorowanie przez Stany Zjednoczone nowego rywala (UE-Rosja, a być 
może UE-Rosja-Chiny) byłoby równoznaczne z zaakceptowaniem przyszłości, 
w której państwo to stanęłoby w obliczu stopniowej, ale postępującej erozji 
swojej potęgi i wpływu na losy świata. Nikt w Waszyngtonie nie jest 
przygotowany na zaakceptowanie takiej sytuacji. 

Cele pozostałych graczy w światowej geopolityce są niestety przeciw-
stawne do amerykańskich, a niektórzy z nich zmierzają wręcz do ograniczenia 
amerykańskiej hegemonii.  

Chiny potrzebują ogromnych zasobów i rynków niezbędnych dla własnego 
rozwoju, w znacznym stopniu zajętych już przez USA. Zewnętrzna, 
ekonomiczna ekspansja tego kraju uwidacznia się w porażających swymi 
rozmiarami projektach ekonomicznych, jak np. projekcie „Nowego Szlaku 
Jedwabnego”. 

Rosja powracająca przez pierwsze dziesięciolecie XXI w. do roli 
regionalnego mocarstwa z możliwościami wpływu na politykę światową, 
początkowo kierowała się w swoich planach rozwojowych na Zachód. Jednak 

                                                 
4
 Patrz: Doktryna Wolfowitza, oryginalna wersja Poradnika Planowania Obronnego, autor-

stwa podsekretarza obrony Paula Wolfowitza ujawniona przez New York Times 7.03.1992, 
<http://www.nytimes.com/1992/03/08/world/us-strategy-plan-calls-for-insuring-no-rivals-
develop.html> (01.12.2105). 
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dawne i nowe antagonizmy skłoniły ją do „zwrotu na Wschód”, chociaż ciągle 
liczy na zachowanie pozytywnej współpracy z UE, a przynajmniej jej częścią.  

Niemcy, sojusznik USA, ale pod ich dyskretną kontrolą, znajdują się na 
swego rodzaju rozdrożu. Z jednej strony polityczne więzy i głębokie euro-
atlantyckie powiązania gospodarcze. Z drugiej rodzące się potęgi ekonomiczne 
w Azji. Jeżeli teraz „nie wsiądzie się do pociągu z napisem Nowy Szlak 
Jedwabny”, to można pogrzebać szanse na perspektywy rozwoju tak dobrze 
prosperującej, niemieckiej gospodarki. Projekt pod nazwą Unia Europejska 
może okazać się być niewystarczającym. 

We współczesnym świecie trwa ostra rywalizacja o zajęcie odpowiedniego 
miejsca na scenie polityczno-gospodarczej, a także o ustanowienie nowego lub 
utrzymanie istniejącego światowego porządku, ustanowienie reguł gry 
politycznej i zasad rządzących światową gospodarką. Nie ma wątpliwości, że 
reguły te ustalać będą najsilniejsi. Rywalizacja ta odbywa się na wielu różnych 
płaszczyznach, żeby wspomnieć tylko o takich jak sfera ekonomiczno-finan-
sowa, dostęp do nowych zasobów surowcowych czy powstrzymywanie 
militarne. 

 
Sfera ekonomiczno-finansowa: wyzwania rzucone Stanom Zjednoczonym 

 
W sferze ekonomiczno-finansowej pojawiła się chińska alternatywna sieć 

organizacji międzynarodowych obejmująca różne sfery, począwszy od 
finansowych i ekonomicznych instytucji współpracy międzynarodowej 
(ekonomiczna strefa Wielkiego Szlaku Jedwabnego i Azjatycki Bank 
Inwestycji Infrastrukturalnych – AIIB z kapitałem 100 mld. USD), a 
skończywszy na pełnowartościowych międzynarodowych ugrupowaniach 
politycznych, takich jak Szanghajska Organizacja Współpracy (SzOW) czy 
BRICS z jej New Development Bank (bank BRICS z kapitałem 100 mld. 
USD). W styczniu 2015 roku, dla finansowania chińskiej inicjatywy „Jedna 
Strefa, Jedna Droga” w Pekinie powstał prywatny Fundusz Rozwoju Energii, 
który szacuje się na ok. 20 miliardów USD. Fundusz ma zająć się 
inwestowaniem w infrastrukturę energetyczną wzdłuż planowanych szlaków 
ww. inicjatywy. Inicjatywa „Jedna Strefa, Jedna Droga”, związana jest z 
projektami Stref Ekonomicznych Szlaku Jedwabnego i Morskiego Szlaku 
Jedwabnego XXI Wieku5. Projektami tymi zainteresowana jest utworzona w 

                                                 
5
 Projekt nowego Szlaku Jedwabnego, w którym kluczową rolę odgrywać będzie linia 

kolejowa o długości 7 tys. km łącząca Moskwę z Pekinem, skracająca przejazd między 
tymi miastami, z obecnych 6 dni do 33 godzin. Jeżeli Chinom powiedzie się ta „kolejowa 
ofensywa”, to właśnie Chińczycy mogą udowodnić słuszność twierdzenia Mackindera o 
tym, że kolejowe linie transkontynentalne stwarzają warunki dla tworzenia potęgi lądowej i 
nigdzie nie spowodują takiego efektu ekonomicznego, jak w sercu Euro-Azji. I co 
ważniejsze dla Chin, ale także dla Rosji, w większości ta kontynentalna sieć lądowych 
połączeń komunikacyjnych będzie znajdować się poza zasięgiem Stanów Zjednoczonych, 
których marynarka kontroluje światowe połączenia morskie, które dotąd w większości 
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2015 roku Euroazjatycka Unia Ekonomiczna (EAUE). Struktura ta obejmuje 
Rosję, Białoruś, Kazachstan, Armenię i Kirgistan, tworząc wspólny rynek 
obejmujący około 170 mln ludzi z dużymi ambicjami rozwojowymi, nie tylko 
w energetyce i surowcach. Kraje tej unii, głównie Rosja i Kazachstan, zajmują 
kluczowe miejsce na trasie Jedwabnego Szlaku. Współpraca Rosji i Chin, a 
także Indii może rzucić wyzwanie globalnej, ekonomicznej dominacji Stanów 
Zjednoczonych, a Chiny wspierając Rosję gospodarczo dają Amerykanom do 
zrozumienia, ze ich nieograniczone dotąd wpływy maleją. Rosyjskie i chińskie 
plany sięgają integracji i wzajemnego przenikania się obu projektów, to jest 
EAUE i strefy ekonomicznej Nowego Jedwabnego Szlaku, z czego ma wyłonić 
się projekt „Wielkiej Euroazji”, która stworzy bezpieczne, wspólne sąsiedztwo 
Rosji i Chin. 8 maja 2015 toku prezydent Putin i przewodniczący Xi Jinping 
podpisali dokument, który przewiduje koordynację instytucji politycznych i 
funduszy inwestycyjnych, rozwój banków, strategii monetarnych i systemów 
finansowych. Wszystko to ma służyć stworzeniu ogromnych obszarów 
wolnego handlu łączących Chiny z Europą, Bliskim Wschodem i Afryką. 

Tymczasem stopniowa utrata przez amerykański dolar roli kluczowej 
waluty światowej jest jednym z większych zagrożeń dla USA w XXI w. W 
2014 roku banki centralne Chin i Rosji podpisały umowę swap6 na sumę 150 
mld juanów (23,5 mld USD). W tym roku centralny bank Rosji rozchodował 
znaczną część swoich rezerw dolarowych i sprzedał 20% posiadanych obligacji 
amerykańskich. Podobne kroki w lecie 2015 roku podjął bank centralny Chin, 
który wydatkował około 500 mld swoich rezerw dolarowych. Ważnym krokiem 
w kierunku odejścia od rozliczeń dolarowych jest również projekt wniesiony 
przez Władimira Putina pod obrady Dumy, 3 września 2015 roku, zabraniający 
osobom fizycznym i prawnym prowadzenia na terenie Rosji rozliczeń w 
dolarach. Chiny planują również wyeliminować amerykański dolar ze swojego 
handlu ropą naftową. W tym celu wprowadziły na rynek w październiku 2015 
roku własną markę ropy naftowej (podobną do ropy marki Brent lub WTI), 
dążąc do zwiększenia swej roli w ustalaniu cen surowców. Ceny nowej marki 
ropy ustalane będą w chińskich juanach i notowane na Szanghajskiej 
Międzynarodowej Giełdzie Energetycznej. 

                                                                                                                            
wykorzystują Chiny w swoim obrocie handlowym. W uzupełnieniu transkontynentalnych 
szlaków kolejowych i drogowych, Chiny planują utworzenie nowych szlaków morskich 
łączących porty tego kraju z wybrzeżami Euroazji. Centralne miejsce w tych planach 
zajmuje stworzenie Morskiego Szlaku Jedwabnego przebiegającego przez morza Połu-
dniowo-wschodniej Azji i Ocean Indyjski. Jedną z ważniejszych inwestycji, przybliżającą 
Morski Szlak Jedwabny do przyjaznych Chinom wybrzeży Kambodży, Tajlandii i Birmy 
jest planowana budowa Kanału Kra (inna nazwa: Kanał Tajlandzki), przecinającego 
Południową Tajlandię i redukującego znaczenie Cieśniny Malacca, kontrolowanej przez 
siły morskie USA.  
6
 Swap – umowa pomiędzy dwoma podmiotami na wymianę przyszłych przepływów pie-

niężnych. Umowa ta określa jak ma wyglądać rozliczenie oraz kiedy przepływy mają na-
stąpić. 
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W maju 2015 roku Chiny utworzyły państwowy Fundusz Inwestycyjny 
Złota (Gold Investment Fund). Celem działania tego Funduszu, z kapitałem 
założycielskim 16 mld USD, jest wsparcie projektów związanych z wydoby-
ciem złota wzdłuż trasy Nowego Szlaku Jedwabnego. 11 maja 2015 roku, 
rosyjskie i chińskie koncerny wydobywcze złota podpisały porozumienie o 
wspólnej eksploatacji największych rosyjskich złóż tego kruszcu „Natalka” na 
Kołymie. Wg Engdahl’a (amerykańskiego eksperta walutowego i rynku złota), 
jest oczywistym, że dalekowzrocznym celem Chin, Rosji, ale też innych państw 
euroazjatyckich i państw BRICS jest stworzenie stabilnej grupy walut 
narodowych opartych na złocie. 
 

Amerykańska reakcja 
 

Nie można powiedzieć, aby Amerykanie bagatelizowali wzrost 
ekonomicznej potęgi Chin czy militarnej Federacji Rosyjskiej. Ich stratedzy 
pilnie śledzą wydarzenia na świecie i sugerują władzom podejmowanie 
stosownych kroków. W dziedzinie gospodarki zagrożeniem dla Stanów 
Zjednoczonym były inicjatywy podejmowane przez Rosję w zakresie strefy 
wolnego handlu z UE od Lizbony do Władywostoku, czy też chińskie projekty 
w strefie Azji i Pacyfiku, a także w Europie i Afryce. Inicjatywy te godzą 
bezpośrednio w amerykańską dominację w tych regionach. Prowadzą do 
uzyskania światowej dominacji przez „mackinder’owski Heartland”, czego 
USA tak bardzo się obawiają. W związku z powyższym, w sferze ekonomicz-
nej Stany Zjednoczone podjęły realizację trzech ważnych projektów, które mają 
stanowić przeciwwagę, niewygodnym z punktu widzenia USA, inicjatywom 
konkurencji, tj. Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), Trans-
Pacific Partnership (TTP) i Trade in Services Agreement (TiSA). Umowy te 
negocjowane od lat, (np. TTIP od 2003 r.), w warunkach wzrastającej 
konfrontacji, zyskały dla Stanów Zjednoczonych nowy, globalny wymiar. 

Projekt TTIP jest tematem, który zaledwie przemyka przez łamy polskiej 
prasy, a w mediach elektronicznych (poza Internetem) praktycznie nie istnieje. 
TTIP jest negocjowanym między USA i Unią Europejską układem o 
Transatlantyckim Partnerstwie na rzecz Handlu i Inwestycji. Negocjacje nad 
tym układem są prowadzone z zachowaniem tajemnicy, ale skutki TTIP 
zarówno dla Polski, jak i całej UE będą poważne. Przede wszystkim, zgodnie z 
ocenami ekonomistów, TTIP nie ma być ekonomiczną tarczą przeciwko Rosji. 
Rosja to gospodarka wielkości włoskiej i nie jest żadnym gospodarczym 
przeciwnikiem dla USA czy dla UE. TTIP jest budowany przeciwko Chinom. 
Ma stworzyć potężny, jednolity gospodarczo obszar, który będzie w stanie 
oprzeć się temu, czego nasza cywilizacja po cichu się obawia – zmiany 
hegemona z USA na Chiny. 

Z TTIP związane jest drugie, tajnie negocjowane porozumienie handlowe 
tzw. Partnerstwo Trans-Pacyficzne – TPP, które ma uregulować zasady 
praktyki handlowej pomiędzy USA i wybranymi krajami Azji i Pacyfiku. 
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Widocznym jest, że Partnerstwo Trans-Pacyficzne jest kolejną próbą Stanów 
Zjednoczonych zbudowania wygodnej dla siebie regionalnej współpracy 
ekonomicznej. Jednak brak w tej organizacji kluczowych graczy regionalnych, 
takich jak Rosja i Chiny, czyni efektywność tego projektu wątpliwym. Wielu 
ekspertów uważa, że głównym celem powstania TPP jest zmiana architektury 
handlu w rejonie Azji i Pacyfiku w taki sposób, aby ostatecznie zmusić Chiny 
do przyjęcia reguł narzuconych przez Amerykanów. 

TiSA jest negocjowaną obecnie propozycją międzynarodowego poro-
zumienia handlowego pomiędzy 24 państwami, w tym pomiędzy UE i USA. 
Celem porozumienia jest liberalizacja handlu usługami, takimi jak: bankowość, 
opieka zdrowotna i transport. 

Faktem jest, że w/w trzy wielkie porozumienia – TTP, TTIP i TiSA – 
wzmacniają zachodni, liberalny model funkcjonowania światowej gospodarki. 
Wzmacniają również dominującą rolę Stanów Zjednoczonych i ich pozycję w 
rozgrywce z Chinami. Wg ich krytyków, mogą jednak w najbliższej przyszłości 
stworzyć strukturę, którą krytycy ci określają, jako rząd globalnych korporacji, 
swego rodzaju marzenie Bilderbergu7. Przegranymi są państwa narodowe  
i koncepcja zachodniej demokracji, zwycięzcami mega-korporacje. 

 
Rywalizacja o nowe zasoby surowcowe. Arktyka 

 
Bogactwa naturalne, w coraz bardziej dostępnej ze względu na zmianę 

klimatu Arktyce, mają ogromne znaczenie dla rozwoju sytuacji geopolitycznej 
na świecie. W 2014 roku Biały Dom opublikował „Mapę drogową dotyczącą 
Arktyki w latach 2014-20”. W dokumencie tym podkreśla się, że „po zakończe-
niu zimnej wojny, rejon Arktyki ponownie zyskał ogromne znaczenie 
strategiczne. Znaczące zmniejszenie pokrywy lodowej, pozwala na coraz 
bardziej aktywne rozpoznanie zasobów naturalnych regionu. Wg oceny służby 
geologicznej USA, nierozpoznane jeszcze tradycyjne złoża ropy naftowej i 
gazu w regionie wynoszą w przybliżeniu 90 miliardów baryłek ropy, 1.669 
bilionów stóp sześciennych naturalnego gazu i 44 miliardy baryłek gazo-
kondensatów. Zasoby te stanowią około 30% światowych, nierozpoznanych 
złóż gazu, 13% nierozpoznanych złóż ropy naftowej i 22% nierozpoznanych, 
światowych złóż gazo-kondensatów. Tak wielkie, coraz bardziej dostępne 
bogactwa, musiały wywołać roszczenia do terenów arktycznych. 

                                                 
7
 Grupa Bilderberg lub Klub Bilderberg – nieformalne międzynarodowe stowarzyszenie 

wpływowych osób ze świata polityki i gospodarki. W corocznych spotkaniach grupy, które 
odbywają się za zamkniętymi drzwiami, udział bierze od 120 do 150 osób. Podczas nich 
omawiane są najważniejsze w danym czasie dla świata sprawy dotyczące bezpieczeństwa, 
polityki i gospodarki. Pierwsze spotkanie tego typu odbyło się w holenderskim Hotelu de 
Bilderberg (stąd pochodzi nazwa grupy) w Oosterbeek w maju 1954 roku. Odbyło się z 
inicjatywy wpływowego polskiego polityka i emigranta Józefa Retingera, który przekonał 
do swojego pomysłu holenderskiego księcia Bernharda 
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W obliczu potencjalnych konfliktów, zainteresowane państwa podjęły 
dialog na forach wielostronnych. 28 maja 2008 roku w deklaracji z Ilulissat 
państwa nadbrzeżne Oceanu Arktycznego wyraziły wolę współpracy i dążenia 
do rozwiązania kwestii spornych zgodnie z międzynarodowym prawem morza. 
Podobne deklaracje padły na forum Rady Arktycznej. 

Wydawało się, że tym razem region Arktyki stanie się obszarem w miarę 
zgodnego działania przynajmniej pięciu państw arktycznych. Jednak Arktyka 
zaczyna także stanowić coraz poważniejsze pole rywalizacji, w tym rywalizacji 
na polu militarnym. Zaczęto podkreślać wojskowe aspekty regionów północ-
nych, a Rosja i Kanada rozpoczęły budowę nowych jednostek zdolnych do 
operowania w warunkach arktycznych. Taki zamiar ogłosiły także Stany 
Zjednoczone. W marcu 2009 roku NATO przeprowadziło w Norwegii 
manewry Cold Response, przy wyraźnym zaniepokojeniu strony rosyjskiej, 
która wkrótce potem rozpoczęła powrót do czasów ZSRR, w zakresie wojsko-
wego wykorzystania Arktyki. 

Dla Rosji Arktyka jest jednym z najbardziej znaczących kierunków 
związanych z zabezpieczeniem jej interesów narodowych. Rosyjska gospo-
darka oparta jest na surowcach, a szelf kontynentalny w tym północnym 
regionie jest niezwykle bogaty w złoża gazu i ropy naftowej. Poza tym 
Północna Droga Morska w związku z globalnym ociepleniem, już niedługo 
stanie się jedną z ważniejszych dróg morskich z Europy do Azji. Rosja już 
wcześniej podjęła działania, zabezpieczając swoje interesy w Arktyce. Zakłada 
się, że do 2021 roku Północna Droga Morska będzie żeglowna przez 8 miesięcy 
w roku, a ruch statków na tym szlaku wzrośnie ok. dziesięciokrotnie. Na 
rosyjskiej części szelfu arktycznego znajduje się jedyne, jak dotąd rozpoznane i 
zbadane, złoże ropy naftowej „Prirazłomnoje”, w obrębie, którego rozpoczęto 
wydobycie (platforma „Prirazłomnaja”). Badaniom geograficznym, a także 
geologicznym mającym określić przybliżone zasoby bogactw naturalnych, 
towarzyszą prowadzone na dużą skalę działania o charakterze obronno-wojsko-
wym. W 2014 roku w Arktyce na bazie Floty Północnej Rosja utworzyła 
Połączone Dowództwo Strategiczne. 

Obecnie do współzawodnictwa o Arktykę (oprócz innych państw 
arktycznych Norwegii, Kanady, USA, Islandii i Danii) włączają się państwa 
położone o tysiące kilometrów od tego regionu, takie jak Chiny i Indie. Chiny 
zużywają energię na niespotykaną skalę i zużycie to wg przewidywań będzie 
dalej rosło. Fakt ten czyni z Arktyki obiekt ogromnego zainteresowania Chin. 
Oprócz zainteresowania złożami bogactw naturalnych, Arktyka oferuje Chinom 
możliwość zróżnicowania transportu, bezpieczeństwo i oszczędności. Chiny 
zakładają, że do 2020 roku ok. 15% jej międzynarodowego transportu 
morskiego realizowane będzie przez Arktykę. 
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Zmagania o dominację militarną 
 

Rywalizacja militarna coraz bardziej zaczyna przypominać tę z okresu 
„zimnej wojny”. W wymiarze globalnym główna rozgrywka prowadzona jest 
pomiędzy USA i Rosją, z włączającymi się Chinami. W 2001 roku Stany 
zjednoczony wycofały się z „Traktatu o ograniczeniu rozwoju broni 
antyrakietowej” i rozpoczęły realizację projektu nazywanego dziś „Tarczą 
antyrakietową”. Projekt ten wg Amerykanów skierowany miał być przeciwko 
państwom próbującym uzyskać broń jądrową i środki przenoszenia dla niej, 
czyli przeciwko Iranowi i Korei Północnej, jednak Rosja od początku postrze-
gała go, jako skierowany przeciwko sobie. Obecne rozmieszczenie środków 
„Tarczy antyrakietowej”, jak i nasycenie nimi głównie komponentu morskiego 
„Tarczy”, w zasadzie potwierdza rosyjskie przypuszczenia. Rozmieszczenie to 
może również świadczyć o tym, że Stany Zjednoczone biorą również pod 
uwagę wykorzystanie swoich antyrakiet przeciwko chińskim rakietom bali-
stycznym. 

Na poziomie zbrojeń strategicznych rosyjsko-amerykańska rywalizacja 
przechodzi obecnie kolejną próbę. Pomimo protestów ze strony Rosji, w 
listopadzie 2013 roku w m. Deveselu na południu Rumunii oficjalnie 
rozpoczęto pracę związane ze stworzeniem w tej miejscowości bazy sytemu 
antyrakietowego tworzonego przez Stany Zjednoczone i NATO. Wkrótce 
podobne prace mają rozpocząć się w Polsce. Obecny obraz stanu sił zbrojnych 
obu potencjalnych przeciwników, różni się istotnie od tego sprzed dwudziestu, 
trzydziestu lat. Strategiczne Siły Jądrowe i siły konwencjonalne Federacji 
Rosyjskiej uległy wtedy głębokiej redukcji i dopiero od kilku lat prowadzą 
planową rekonstrukcję swojego potencjału jądrowego. Niepokoje rosyjskie 
związane są nie tyle ze świadomością braku równowagi w potencjale 
jądrowym, ale przede wszystkim z nowymi amerykańskimi inicjatywami, które 
wg Rosjan obliczone są na stworzenie warunków do wyeliminowania 
możliwości rosyjskich sił jądrowych, do naniesienia niszczącej odpowiedzi 
jądrowej. Do inicjatyw tych należą nie tylko wspomniany wyżej, powszechnie 
znany system obrony antyrakietowej USA i NATO, nazywany Tarczą 
Antyrakietową, ale również mniej znany program tzw. Szybkiego Globalnego 
Uderzenia. Amerykański program Szybkiego Globalnego Uderzenia (Prompt 
Global Strike, PGS) opracowywany już od kilku lat, niespodziewanie w 
grudniu 2013 roku został wymieniony przez prezydenta Putina i wicepremiera 
Rogozina, jako jedno z ważniejszych zagrożeń dla Rosji w nadchodzących 
latach. PGS jest inicjatywą sił zbrojnych USA polegającą na stworzeniu 
konwencjonalnej (nie-jądrowej) broni rozmieszczonej na nosicielach o zasięgu 
międzykontynentalnym, przy pomocy których można nanieść bardzo dokładne 
uderzenia w dowolnym miejscu kuli ziemskiej, w ciągu zaledwie godziny. 
Środkami niszczącymi tego systemu mogą być bojowe bloki dostarczane do 
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celu z wykorzystaniem rakiet balistycznych lub hiperdźwiękowych pocisków 
rakietowych, poruszających się w atmosferze z prędkością nawet 20M.  

Wg rosyjskich ekspertów jednoczesne zastosowanie Tarczy Antyrakieto-
wej i PGS, przy braku skutecznej alternatywy ze strony sił zbrojnych Rosji, 
może unicestwić jej potencjał jądrowy, zanim ten zdąży zareagować na 
amerykańskie uderzenie. W rezultacie zmasowanego użycia przez USA 
konwencjonalnych (nie-jądrowych) środków strategicznych PGS, może 
powstać sytuacja, w której ocalały po tym ataku rosyjski potencjał jądrowy 
zostanie zneutralizowany przy pomocy systemu obrony przeciwrakietowej. 
Prawdopodobieństwo zaistnienia takiego scenariusza będzie tym większe, im 
mniej liczny będzie rosyjski potencjał jądrowy. Stąd kolejne amerykańskie 
propozycje kolejnych wzajemnych redukcji potencjałów jądrowych i rosyjskie 
uniki w tej kwestii. 

Rywalizacja militarna w wymiarze strategicznym nie ogranicza się 
oczywiście do USA i Rosji. Potęga ekonomiczna Chin w naturalny sposób 
powoduje, że państwo to stara się również militarnie zabezpieczyć swoje 
interesy. W rywalizację tę włączają się inne państwa „atomowe”, jak Indie i 
Pakistan czy pragnące różnymi sposobami uzyskać status „atomowych”, jak 
Iran. Wg ocen Pentagonu, Chiny konstruują właśnie nowe rakiety przeciw-
okrętowe (balistyczne i manewrujące), zdolne do porażenia płynącego okrętu 
na odległości do 930 mil morskich. A to stanowi oczywiste zagrożenie dla 
amerykańskich zgrupowań lotniskowców. Na polu zbrojeń strategicznych, w 
lipcu 2014 roku Chiny przeprowadziły próbę z nową rakietą balistyczną 
dalekiego zasięgu, zdolną osiągnąć każdy cel na terenie Stanów Zjednoczo-
nych. Rakieta Dongfeng-41 na paliwo stałe, jest prawdopodobnie pociskiem 
wielogłowicowym i wg ocen ekspertów zewnętrznie bardzo przypomina rosyj-
ski Topol. Chińskie siły powietrzne pracują nad nowym myśliwcem piątego 
pokolenia J-31, a także nad hipersonicznym modułem uderzeniowych WU-14. 
Wspomniany moduł osiągnął podczas dwu ubiegłorocznych prób prędkość 
przekraczającą ośmiokrotnie prędkość dźwięku. Chiny włączają się do gry o 
panowanie w kosmosie. Pracuje już chiński system nawigacji satelitarnej 
BeiDou, a plany jego współdziałania z rosyjskim GLONASSEM mogą obu 
systemom dać ok. 30% udziału w rynku usług nawigacyjnych, nie mówiąc o 
możliwościach wojskowych. 

Przedstawione wyżej niektóre zmagania o utrzymanie lub uzyskanie do-
minującej pozycji w światowej geopolityce, toczą się z wykorzystaniem 
wszelkich możliwych środków i metod. Można pokusić się o stwierdzenie, że 
trwa wojna, w której – jak w znanym powiedzeniu – „wszystkie chwyty są 
dozwolone”. Wojna, prowadzona jak na razie środkami ekonomicznymi i 
informacyjnymi, ale z szerokim wykorzystaniem zarówno służb wywiadow-
czych, jak i wszechobecnych pieniędzy, za pomocą których kupuje się ludzi, 
ich sympatie i przekonania polityczne. Jednym z elementów trwającej 
rozgrywki geopolitycznej jest z pewnością Ukraina, gdzie jak w lustrze odbijają 
się interesy głównych graczy politycznych o panowanie nie nad naszym 
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wschodnim sąsiadem, a nad globalnymi zasobami energetycznymi i drogami 
ich transportu, o uzyskanie przewagi ekonomicznej, a także o uzyskanie 
dostępu do strategicznie ważnych, z wojskowego punktu widzenia, regionów. 
 

Ukraina w globalnej rozgrywce Rosji z Zachodem 
 

Wielu uznanych ekspertów politycznych uważa, że kryzys ukraiński jest 
jednym z elementów globalnej rozgrywki, rozgrywki politycznej. Według 
francuskiego polityka Jean-Pierre Chevènementa w europejskiej polityce trwa 
cichy spór pomiędzy tymi, którzy chcą zachowania europejsko-rosyjskiego 
partnerstwa, w takim kształcie, w jaki zostało ono określone w początku XXI 
w. i stronnikami powstrzymywania, jeśli w ogóle nie wyrzucenia Rosji z 
Europy, czyli stronnikami kolejnej „zimnej wojny”. Wg Chevènementa 
jesteśmy obecnie świadkami wojny, która nie została jeszcze nazwana. Wojny 
prowadzonej z wykorzystaniem środków nacisku ekonomicznego, walki 
informacyjnej i zmagań dyplomatycznych. Fizycznie wojna ta znalazła swój 
wyraz na Ukrainie, gdzie trwa swego rodzaju zastępcza, wojna cudzymi 
rękami. Walczą w niej z jednej strony ukraińska armia i ochotnicze bataliony 
wspierane przez Stany Zjednoczone, a z drugiej separatyści wspierani przez 
część rosyjskojęzycznej ludności wschodu kraju i Rosję. Chevènement w 
swoich ocenach nie jest wyjątkiem. Świadomość intensyfikacji globalnych 
zmagań, które znalazły swoje ujście w kryzysie ukraińskim mają również inne 
osoby kreujące politykę lub zawodowo zajmujące się analizowaniem sytuacji 
politycznej, jak cytowany wcześniej były szef MI-6, Sawers czy szef think-
tanku Stratfor - Georg Friedman. 

Wiadomo, że aby właściwie zinterpretować rozwój konkretnej sytuacji 
politycznej wraz z towarzyszącym jej tłem geopolitycznym, niezmiernie 
ważnym jest dotarcie do źródłowych informacji i wielostronnych, źródłowych 
opisów zachodzących zdarzeń, do treści wypowiedzi osób kreujących politykę 
(często nieoficjalnych), a także do analiz ośrodków badań strategicznych i 
innych think-tanków. Materiał ten jest niezbędny dla przeprowadzenia o-
biektywnej analizy porównawczej i wyciągnięcia wniosków. Dopiero taka 
kompleksowa ocena rozwoju wydarzeń politycznych, pozwala na zrozumienie 
sposobu myślenia przeciwnika politycznego, poznanie motywów jego działań i 
mechanizmów wypracowania konkretnych decyzji politycznych. Ocena taka 
pozwala również na w miarę poprawne przewidywanie niektórych działań 
politycznych. W przypadku kryzysu ukraińskiego z takiej analizy porównaw-
czej wyłania się obraz działań i kontr-działań globalnych graczy politycznych, 
który pozwala na określenie motywów działania głównych uczestników 
konfliktu, a przede wszystkim USA i Rosji. Pozwala również na stwierdzenie, 
że geopolityczni „gracze” przygotowywali się do tej rozgrywki na wiele lat 
przed wybuchem konfliktu ukraińskiego (w lutym 2014 roku), że w zasadzie 
prowadzą wobec siebie wyrafinowane działania w ramach tzw. wojny nowego 
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typu, wykorzystując, jak na razie, głównie jej elementy: ekonomiczny, dy-
plomatyczny i informacyjny. Od pełniejszego wykorzystania elementu militar-
nego powstrzymuje ich, jak dotąd skutecznie, straszak jądrowy. 

Niżej przedstawiam elementy analizy, które leżą u podstaw rosyjskiego 
postrzegania kryzysu ukraińskiego, i które pozwalają w jakimś stopniu zrozu-
mieć decyzje polityczne i działania podejmowane przez Kreml, w związku z 
tym kryzysem.  

 
Strategia unicestwienia Rosji – wg ocen rosyjskich 

 
Z analizy działań rosyjskich elit rządzących widać, że władze Federacji 

Rosyjskiej już w 2012 roku oceniły, że są i będą w nadchodzących latach 
obiektem aktywnych działań amerykańskich, obliczonych na osłabienie ekono-
miczne i destabilizację polityczną Rosji w celu zmiany reżimu rządzącego. 
Nikołaj Patruszew, obecny szef Rady Bezpieczeństwa FR i były szef FSB w 
latach 1999-2008, ujawnił w wywiadzie dla dziennika „Rossijska Gazeta”, że 
eksperci rosyjskiego wywiadu ustalili, iż amerykańskie służby specjalne reali-
zują obecnie stary antyrosyjski projekt, który powstał w latach siedemdziesią-
tych i jest oparty na strategii Zbigniewa Brzezińskiego zwanej „strategią 
słabych punktów”, której istotą jest przekształcenie pewnych problemów 
występujących w polityce państwa-oponenta w głębokie kryzysy polityczne, 
ekonomiczne, społeczne, itp. „Strategia słabych punktów” legła u podstaw 
praktycznej realizacji tzw. Strategii Reagana, która walnie przyczyniła się do 
upadku ZSRR. Poza tym, w ocenie rosyjskich ekspertów, Stany Zjednoczone w 
swoich działaniach zmierzających do zasadniczego osłabienia Rosji wykorzy-
stują również współczesne metody oddziaływania na społeczeństwa, jak oparte 
na teorii kontrolowanego chaosu „kolorowe rewolucje”, czy nowatorskich 
rozwiązań w sposobach prowadzenia wojen, jak tzw. wojny nowego typu. Wg 
ocen rosyjskich analityków po prawie trzydziestu latach od opracowania 
reaganowskiej strategii zdławienia ZSRR, w 2012 roku administracja Baraka 
Obamy opracowała analogiczny plan – tym razem w odniesieniu do Rosji8. 
 

Adaptacja „Strategii Reagana” do osłabienia Federacji Rosyjskiej 
 

Wg ocen rosyjskich, większość działań, które w latach osiemdziesiątych 
były podejmowane przez USA przeciwko ZSRR, jest również obecnie 
realizowane przeciwko Rosji. Przytaczane są daleko idące analogie dotyczące 
obu planów, i tak: 

- w sferze ekonomicznej i finansowej: zrealizowano już trzy etapy 
sankcji ekonomicznych, z których znaczna część skierowana jest na 

                                                 
8
 Ocena na podstawie opracowania zespołu Centrum Dziennikarstwa Międzynarodowego i 

Badań MIA „Russia Today” - Центр международной журналистики и исследований 
МИА «Россия сегодня». 
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ważne dla Rosji źródła dochodów. Wprowadzono zakaz eksportu do 
Rosji technologii dla sektora energetycznego, w tym wyposażenia 
niezbędnego do głębokowodnych wierceń na szelfie arktycznym i 
technologii wydobywania ropy i gazu z łupków. Wywierany jest silny 
nacisk na kraje europejskie, aby te, niekiedy wbrew własnym 
interesom, przyłączały się do sankcji, a także na inne kraje np. 
południowoamerykańskie, aby te nie decydowały się na zamianę 
europejskiego eksportu do Rosji. Doprowadzono do znaczącego 
obniżenia cen ropy naftowej potęgując problemy gospodarcze Rosji. 
Stworzone zostały zaporowe bariery dla budowy rosyjskich gazociągów 
do Europy – aż do wymuszonego odstąpienia Rosji od budowy gazo-
ciągu „South Stream”. Nałożono sankcje na najważniejsze rosyjskie 
przedsiębiorstwa. Znacznie ograniczono dostęp rosyjskiego biznesu do 
zachodniego finansowania. Odstąpiono od ważnych umów gospodar-
czych z rosyjskimi przedsiębiorstwami. Poprzez nacisk ekonomiczny i 
spekulacyjny doprowadzono do dwukrotnego spadku wartości rubla. 

- w sferze działań destabilizujących sytuację w państwach związanych z 
Rosją: jeśli w 1982 roku Waszyngton atakował Rosję przez Polskę, to 
w 2013 i kolejnych latach, taki atak realizowany jest przez Ukrainę; 

- w dziedzinie wyścigu zbrojeń: realizowane obecnie koncepcje ame-
rykańskiej i natowskiej „tarczy antyrakietowej” oraz koncepcja 
„natychmiastowego globalnego uderzenia – PGS” spełniają rolę 
reaganowskich „wojen gwiezdnych”, a ze względu na swoje bardziej 
realistyczne wymiary wymuszają odpowiednie reakcje Moskwy, 
związane z wysiłkiem zbrojeniowym; 

- w sferze wojny psychologicznej i ideologicznej: chwytliwe hasło 
„imperium zła” zastąpione zostało oskarżeniami o agresywną i 
ekspansjonistyczną politykę wobec sąsiadów i wywoływanie u nich po-
czucia zagrożenia ze strony Rosji; 

- w sferze wojskowej: planowane przez Amerykanów dostawy broni dla 
armii ukraińskiej, mogą spowodować porażki separatystów, a co za tym 
idzie zwiększenie zaangażowania militarnego Rosji na Ukrainie ze 
wszystkimi takiego kroku konsekwencjami, również ekonomicznymi 
dla tego już znajdującego się w kryzysie, kraju. 

Amerykański parlament przyjął również „Ustawę o wsparciu wolności na 
Ukrainie 2014”, który pod względem prawnym umacnia konfrontacyjną strate-
gię USA w odniesieniu do Rosji w przewidywalnej przyszłości. Ustawa ta wg 
Rosjan pod względem „ducha, jak i litery”, w zasadzie kopiuje Dyrektywę dot. 
Bezpieczeństwa narodowego nr 66 „Stosunki ekonomiczne Wschód-Zachód i 
sankcje związane z Polską”, przyjętą w listopadzie 1982 roku przez Radę 
Bezpieczeństwa USA (National Security Decision Directive No. 66 „East-West 
Economic Relations and Poland-Related Sanctions”). 
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Analitycy rosyjscy uważają, że strategia administracji Obamy wobec Rosji 
realizowana jest w sposób nie mniej tajny niż strategia Reagana wobec ZSRR, 
o istnieniu której stało się wiadomym wiele lat po tym, jak świat poznał jej 
rezultaty. Próbuje się rozpoznać, jacy ludzie w otoczeniu Obamy są 
zaangażowani bezpośrednio w realizację projektu destabilizacji Rosji.  

Jako jednego z nich wymienia się obecnego dyrektora CIA Johna 
Brennana, który swego czasu był szefem rezydentury w Arabii Saudyjskiej i w 
związku z tym dysponuje wszystkimi niezbędnymi kontaktami i instrumentami 
do pracy z Saudami. Jego podróż na Ukrainę również identyfikuje go jako 
jednego z członków tej grupy. Uwagę zwrócono również na wiceministra 
finansów w administracji Obamy, Dawida Kohena, który w latach 2009-11 
odpowiadał w ministerstwie finansów za walkę z finansowaniem międzyna-
rodowych organizacji terrorystycznych, a od 2011 do stycznia 2015 roku 
zajmował się rozpracowaniem i realizacją sankcji w stosunku do różnych 
państw, w tym Rosji. W końcu 2014 roku Kohen wyznaczony został na 
stanowisko zastępcy szefa CIA, czyli wspomnianego wcześniej Brennana. 
 

Wojna nowego typu 
 

Analitycy rosyjscy oceniają, że w amerykańskich działaniach wobec Rosji 
wykorzystywana jest również nowa amerykańska koncepcja rozwiązywania 
sytuacji kryzysowych i prowadzenia wojen, opracowanej przez Biuro Refor-
mowania Sił Zbrojnych USA (Office of Force Transformation) dla sekretarza 
obrony. W koncepcji tej, zwanej „wojną nowego typu” kluczowe miejsce 
przyznaje się przestrzeni informacyjnej wraz z działaniami w sferze eko-
nomicznej, technicznej i dyplomatycznej. Główne znaczenie przyjmą ekono-
miczne i informacyjne składowe kampanii wojennej. Wg rosyjskich ocen, 
aktualnie jedynie USA mają możliwość zaplanowania i zorganizowania 
operacji nowego typu, angażując w tym celu wielu swoich sojuszników i 
satelitów, niekiedy działających nawet wbrew swoim interesom. Eksperci 
uważają, że dla przeciwstawienia się agresorowi w wojnie nowego typu, 
niezbędnym jest (chociaż niewystarczającym) stworzenie zasadniczo nowych 
struktur koordynacyjnych, typu centrów sytuacyjnych z funkcjami think-tank i 
szerokim wykorzystaniem specjalistów różnych specjalności, z zachowaniem 
wyraźnej hierarchii, zapewniającej szybką realizację podjętych decyzji. Jednak 
podstawą możliwości prowadzenia wojen nowego typu jest samowystarczal-
ność i niezależność państwa przede wszystkim w sferach energetyki, żywności, 
kluczowych zasobów materialnych i ludzkich, a także elit kierowniczych. 
 

Kolorowe rewolucje 
 

Kierownictwo rosyjskie uznało już w 2012 roku, że Stany Zjednoczone, 
wykorzystując swoich sojuszników z NATO i Unię Europejską, podejmują 
wobec państw wchodzących w skład Wspólnoty Niepodległych Państw, a także 
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wobec samej Rosji, działania oparte o teorię tzw. kierowanego chaosu. 
Teoretyczną wykładnię dotyczącą mechanizmów zmiany władzy za pomocą 
inicjowanych ruchów protestacyjnych można znaleźć w stosunkowo świeżym 
materiale analitycznym Instytutu Stratfor pt. „Examining Central and Eastern 
European Protest Groups”, autorstwa Lili Bayer9. Wg Kremla, działania oparte 
o teorię kontrolowanego chaosu, organizowane w samej Rosji, udało się 
skutecznie zneutralizować (procesy przeciwko organizatorom wieców na Placu 
Bołotnym, ustawa o „zagranicznych agentach” skierowana przeciwko organiza-
cjom pozarządowym korzystających z dotacji zagranicznych). Za swego ro-
dzaju potwierdzenie własnego stanowiska w kwestii stosowania wobec niej 
teorii „kierowanego chaosu”, Rosja uznała wypowiedź amerykańskiego 
ambasadora w Moskwie Michaela McFaulla, który w czerwcu 2012 roku 
stwierdził, że to „administracja prezydenta G.W. Busha zajmowała się 
organizacją w Rosji »kolorowej rewolucji«, ale obecna administracja nie ma 
nic wspólnego z finansowaniem opozycji”. W odniesieniu do wydarzeń w 
Kijowie, władze na Kremlu uznały, że obecne działania Zachodu wobec 
Ukrainy są „ulepszoną”, bardziej radykalną kontynuacją „Pomarańczowej 
Rewolucji”. 

 
Rosyjskie próby przeciwdziałania 

 
Obecna sytuacja rozwija się nieco inaczej niż to miało miejsce w latach 

osiemdziesiątych z ZSRR. Analizując z pewnej perspektywy czasowej 
działania Moskwy, można wyciągnąć wniosek, że kierownictwo rosyjskie 
około 2010-11 roku zorientowało się, że jego inicjatywy obliczone na ścisłą 
współpracę ekonomiczną z Unią Europejską, nie będą akceptowane przez Stany 
Zjednoczone. Niewykluczone, że wywiad rosyjski uzyskał informacje na temat 
amerykańskich ocen alarmujących, że rosnący potencjał ekonomiczny Rosji i 
postępujący za nim wzrost potencjału militarnego, stanowi zagrożenie dla 
interesów amerykańskich i ich bezpieczeństwa narodowego. M.in. rozwijająca 
się współpraca Rosji z UE stała w sprzeczności z amerykańskimi planami 
stworzenia układu TTIP pomiędzy USA i UE, co więcej zbliżenie dwustronne 
Rosji z wieloma krajami UE w dziedzinie wojskowej (Francja – budowa 
Mistrali, Niemcy – budowa ośrodka szkoleniowego w Mulino, Włochy – 
współpraca z Iveco) mogło być w ocenie USA zagrożeniem dla trwałości 
samego NATO. Ostatecznym sygnałem dla Rosji, świadczącym o podjęciu 
przez Stany Zjednoczone projektu zmierzającego do przeciwdziałania 
odbudowie rosyjskiej pozycji – znaczącego regionalnego mocarstwa – były 
wspomniane już, masowe protesty w Moskwie i innych rosyjskich miastach w 

                                                 
9
 L. Bayer, Examining Central and Eastern European Protest Groups, Stratfor Global Intel-

ligence Analysis, 8.06.2015, <https://www.stratfor.com/analysis/examining-central-and-
eastern-european-protest-groups> (01.12.2015). 
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grudniu 2012 roku. Moskwa już wtedy twierdziła, że za ich organizacją stał 
Waszyngton. 

W zasadzie należy przyjąć, że kierownictwo rosyjskie podziela 
przedstawione wyżej oceny eksperckie o celowych, realizowanych planowo i 
ukierunkowanych na destrukcję Rosji, działaniach Amerykanów. Świadczą o 
tym wypowiedzi głównych rosyjskich polityków i wojskowych (W. Putin, N. 
Patruszew, gen. Gierasimov) a także zapisy w oficjalnych dokumentach pań-
stwowych (komunikat RB FR z 6.02.2015): 

Na Kremlu ocenia się, że przeciwdziałanie obecnym planom Waszyng-
tonu wymaga takiej koncentracji kompetencji i woli politycznej, jakiej Rosja w 
swojej najnowszej historii jeszcze nie demonstrowała. Rozpracowanie amery-
kańskiego planu rozbicia Rosji oraz przygotowanie odpowiednich kontrakcji 
uważa się za jedno z najważniejszych i pilnych zadań państwa.  

Rosyjskie przeciwdziałanie amerykańskim planom osłabienia FR objęło 
m.in.: 

- dokładną diagnozę słabych punktów rosyjskiego systemu polityczno-
ekonomicznego, i to z amerykańskiego punktu widzenia; 

- szczegółową ocenę środków i instrumentów, które przewidzieli ame-
rykańscy stratedzy celem uderzenia w ww. słabe punkty; 

- ocenę zaangażowania sojuszników USA w działaniach przeciwko Rosji 
i stopnia ich determinacji w tych działaniach; 

- wypracowanie przez Rosję środków, które mogą neutralizować ame-
rykańskie plany, a w idealnej sytuacji skierować je przeciwko samym 
Stanom Zjednoczonym; 

- określenie, kto w samej Rosji może być uważany za sojusznika w 
przeciwdziałaniu planom USA, a kto nie. 

Wiele wskazuje na to, że Władimir Putin utworzył w swoim bezpośrednim 
otoczeniu specjalną grupę zadaniową, która na bieżąco rozpoznaje i analizuje 
amerykańskie inicjatywy wymierzone w Rosję. Grupa ta bazuje zarówno na 
materiałach oficjalnych, jak i zdobywanych przez służby wywiadowcze, które 
na niespotykaną skalę włączone zostały w rozpoznanie zagrożeń o charakterze 
ekonomicznym, informacyjnym i dyplomatycznym. Skład grupy jest oczywi-
ście tajny, ale przynajmniej niektóre nazwiska znane są Amerykanom. Sądząc 
po podejmowanych przez nich próbach dyskredytacji niektórych rosyjskich 
polityków, do grupy tej należą m.in. „szara eminencja” Kremla Wladislav 
Surkow, były szef FSB, a obecnie sekretarz Rady Bezpieczeństwa FR Nikołaj 
Patruszew, a także były szef GRU gen. Walentin Karabielnikow, o którym 
mówi się, że przygotowywał operację zajęcia Krymu, a 18 marca 2015 roku 
uczestniczył w nieformalnych rozmowach amerykańsko-rosyjskich w Niem-
czech. Według "Timesa" podczas tego spotkania, Rosjanie wskazywali 
Amerykanom miejsca zapalne, które mogą doprowadzić do bezpośredniej, 
nawet nuklearnej konfrontacji pomiędzy dwoma państwami. 

W związku z powyższymi ocenami i diagnozami rozwoju sytuacji, Kreml 
podjął szereg działań, które mają zneutralizować amerykańską ofensywę w 
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sferach: ekonomicznej, informacyjnej, dyplomatycznej, a także w określonych 
ramach, w sferze wojskowej. Na bieżąco możemy obserwować trwające 
między Zachodem, a Rosją zmagania na wszystkich wymienionych wyżej 
polach.  
 

Przeciwdziałanie w ramach „wojny nowego typu” 
 

Obserwując działania kremlowskiej elity, z całą pewnością można 
zauważyć, że Rosja „podjęła rękawicę” rzuconą jej przez USA w trwających 
zmaganiach ekonomicznych, informacyjnych i dyplomatycznych. Reakcje na 
działania amerykańskie są przemyślane i w jakimś stopniu ograniczają poten-
cjalne straty. Jest to możliwe dzięki stosunkowo dobremu rozpoznaniu 
planowanych działań przeciwnika i podejmowaniu przeciwdziałania.  

W sferze ekonomicznej na sankcje wprowadzono kontrsankcje, ale dzia-
łania odwetowe nie były symetryczne. Zdając sobie sprawę z tego, że uderzenie 
w gospodarkę USA jest niecelowe ze względu na niewielką wymianę towa-
rową, wprowadzono embargo wobec sojuszników europejskich i to w sferze, 
która mogła ich zaboleć najbardziej, czyli imporcie artykułów spożywczych. 
Jednak główne działania ratunkowe dla rosyjskiej gospodarki Kreml widzi w 
zamianie części współpracy gospodarczej z Zachodem na współpracę z 
organizacjami ekonomicznymi, typu BRICS oraz w dwustronnej współpracy 
ekonomicznej z wybranymi państwami. 

Inicjatywa dyplomatyczna w zasadzie Rosji nie opuszcza. Rosyjskie MSZ 
zręcznie wykorzystuje różnice w podejściach państw do wielu kwestii 
międzynarodowych, a także niechęci w wielu regionach do polityki USA. W 
wielu kwestiach, takich jak Syria, Państwo Islamskie czy kwestia broni 
jądrowej Iranu czy Korei Północnej, Rosja stała się partnerem niezbędnym 
również dla USA. Dzięki aktywności rosyjskiej dyplomacji doprowadzono do 
rozmów w formacie normandzkim w sprawie Ukrainy, eliminując Stany 
Zjednoczone, a ustalenia czwórki Francja, Niemcy, Rosja i Ukraina nazywane 
„Mińsk-2”, na tym etapie rozgrywki należy uznać za swego rodzaju sukces 
Putina.  

Kwestie informacyjne rozgrywane są przez Rosję profesjonalnie i z 
wykorzystaniem profesjonalistów. Wystarczy wspomnieć, że w „Russia 
Today” swój program PolitiKing prowadzi Larry King, przez lata zapraszający 
do CNN najwybitniejszych, światowych polityków. O tym, że „Russia Today’ 
„psuje” wizerunek Rosji przedstawiany przez zachodnie media w toczącej się 
wojnie informacyjnej, najlepiej świadczą reakcje zachodnich polityków, którzy 
otwarcie mówią o szkodliwym, propagandowym działaniu telewizji „Russia 
Today”. Ta jednak skupiła w swoich redakcjach w Londynie i Nowym Yorku 
czołówkę zachodnich dziennikarzy, którzy przygotowują programy informa-
cyjne na wysokim poziomie, o czym świadczą przyznawane im międzynaro-
dowe nagrody dziennikarskie. Rosyjski punkt widzenia dociera do coraz 
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szerszej widowni. Między innymi uruchomiono emisję „Russia Today” w 
Ameryce Południowej w języku hiszpańskim i portugalskim, a także na 
Bliskim Wschodzie po arabsku. W kwestii zmagań informacyjnych doszło do 
sytuacji bezprecedensowej, kiedy to nie Rosja, a Zachód podejmuje kroki 
neutralizujące popularność rosyjskich mediów. Jak informuje Euobserver 
państwa UE podjęły decyzje o stworzeniu zespołu ekspertów ds. przeciwdziała-
nia rosyjskiej propagandzie East Stratcom Team, którego celem jest „pro-
pagowanie polityki UE” na terenach byłych republik ZSRR i wzmacniać 
niezależne środki masowego przekazu. Zespół rozpoczął prace od września 
2015 roku. 

W ograniczonych działaniach wojskowych, które również wchodzą w 
„asortyment” wojen nowego typu, Rosja uzyskała nawet pewną przewagę, a 
operacja krymska spowodowała konsternację i wymusiła na USA i NATO 
rewizję swoich planów operacyjnych na wypadek działań „hybrydowych” 
przeciwnika. Również działania w Donbasie można zaliczyć do ograniczonych 
operacji militarnych „wojen nowego typu”. Rosja działa tu „nie wprost”, 
wspomagając separatystów szkoleniowo i technicznie, „nie przeszkadzając” w 
dopływie „ochotników” itp. 

Jednak najważniejsze znaczenie w obecnych zmaganiach Rosji z 
Zachodem, a przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi mają kwestie 
ekonomiczne. 

Przede wszystkim trwa walka Rosji o utrzymanie stabilności gospodarki, 
która jeszcze przed wydarzeniami ukraińskimi wchodziła w kryzys, a zgodnie 
ze „strategią słabych punktów”, została dodatkowo obciążona sankcjami 
Zachodu. Putin zdaje sobie sprawę, że klęska ekonomiczna oznaczać będzie 
załamanie wszystkich innych planów i programów z eksploracją Arktyki i 
przezbrojeniem armii na czele. Dlatego kwestie gospodarcze w tej rozgrywce 
od początku były traktowane priorytetowo, a Rosja z dużym wyprzedzeniem 
czasowym przygotowywała się do nadchodzącej konfrontacji, szukając alterna-
tyw ekonomicznych. 
 

Zwrot na Wschód 
 

Władze rosyjskie oceniły, że dotychczasowe plany szerokiej współpracy 
ekonomicznej z UE, a głównie państwami Europy Zachodniej nie dojdą do 
skutku. Zasadniczym elementem w rozgrywce ekonomicznej z Zachodem była 
inicjatywa powołania Ekonomicznej Unii Euroazjatyckiej. Inicjatywa ta po-
zwala Rosji nie tylko stworzyć strefę wolnego handlu i wspólnej gospodarki w 
swoim najbliższym otoczeniu, ale przede wszystkim utrzymać wpływy w 
znacznej części państw byłego ZSRR. Poza tym, jak się okazało niedawno, 
stała się kartą przetargową w tworzonym na terenie Azji nowym porządku 
ekonomicznym. 8 maja 2015 roku przywódcy Rosji i Chin w wyniku rozmów 
na Kremlu wydali oświadczenie o wspólnym działaniu w ramach dwóch 
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projektów tj. Euroazjatyckiej Unii Ekonomicznej (Rosja, Białoruś, Kazachstan, 
Armenia i Kirgistan) i chińskiej strefy ekonomicznej Jedwabnego Szlaku. 

Załamanie współpracy z Zachodem (wykluczenie z G-8, zawieszenie w 
Radzie Europy, przerwanie współpracy z NATO) Rosja próbuje rekompenso-
wać sobie intensyfikacją współpracy z innymi organizacjami międzynarodo-
wymi. Współpraca z takimi organizacjami, jak BRICS czy SzOW nabiera dla 
Rosji nowego znaczenia. Istotna stała się również współpraca dwustronna z 
państwami, które z różnych względów nie akceptują sankcji USA i UE lub je 
omijają ze względu na własne korzyści. 

Pojawiają się nowe inicjatywy, co do możliwości rozwoju grupy BRICS i 
nowych form współpracy. Chiny i Rosja podpisały długoterminowe umowy 
energetyczne. Po 2018 roku Chiny będą największym konsumentem rosyjskiej 
energii w różnych postaciach. Handel na tak ogromną skalę powoduje, że oba 
kraje testują nowe, wygodne dla siebie systemy rozliczeń. Wprowadza się 
rozliczenia w walutach narodowych, z obejściem dolara. Rozważa się wy-
korzystanie chińskiego systemu płatności Union Pay (wprowadzony na 
Krymie) lub chińskiego międzynarodowego systemu płatniczego CIPS (ma być 
uruchomiony do końca 2015 roku), zamiast europejskiego Swift. 

Również w samym BRICS, początkowym stadium konsultacji między 
państwami członkowskimi, znajduje się cały kompleks tematów związanych z 
organizacją systemów płatniczych. Obejmują one m.in. stopniowe przechodze-
nie na płatności w walutach narodowych oraz powstanie wielostronnego 
systemu płatniczego (swego rodzaju Swift), który zabezpieczałby im większą 
niezależność i chronił od ryzyka związanego z decyzjami podejmowanymi 
przez państwa, które obecnie kontrolują międzynarodowe systemy płatnicze. 
Konsultacje prowadzą ministrowie finansów i szefowie banków centralnych 
państw BRICS. 

W przeciwdziałaniu ekonomicznym, ale także politycznym Rosja liczy 
również na SzOW. Jej członkami są Chiny, Rosja, Kazachstan, Tadżykistan i 
Uzbekistan. Kilka innych państw, jak Indie, Pakistan, Iran posiadają status 
obserwatora w tej organizacji. Obecnie dużym wyzwaniem związanym z 
ekspansją SzOW (dyskutowanym podczas szczytu w Ufie), jest podjęcie 
decyzji o realizacji pod szyldem SzOW, sygnalizowanej przez przywódców 
Rosji i Chin, formalnej integracji chińskiej Strefy Ekonomicznej Jedwabnego 
Szlaku i rosyjskiej Euroazjatyckiej Unii Ekonomicznej. 
 

Przeciwdziałanie „kolorowym rewolucjom” 
 

O tym, że Rosja wiedziała i przygotowywała się do jakiejś formy 
przeciwdziałania organizowanej wg nich, kolejnej „kolorowej rewolucji” na 
Ukrainie, może świadczyć znaczna liczba publikacji eksperckich na ten temat 
na przełomie 2013 i 2014 roku, a także konferencje i spotkania z osobami 
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odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, organizowane w Rosji i WNP, pod 
patronatem Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ)10.  

Przede wszystkim jednak zadbano o zapobieżenie ewentualnym zagroże-
niom na własnym podwórku. Ustawa o konieczności rejestrowania się, jako 
tzw. „agenci zagraniczni”, organizacji pozarządowych przyjmujących zagra-
niczną pomoc finansową, zahamowała napływ pieniędzy finansujących 
rosyjską opozycję. Rykoszetem uderzyła i w inne organizacje pożytku 
publicznego. Po doświadczeniach związanych z masowymi wystąpieniami w 
Moskwie na Placu Bołotnym, „kolorowe rewolucje” zostały uznane, jako jedno 
z ważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa Rosji, i zapisane w propozycjach 
do nowego planu obrony, omawianego w Akademii Nauk Wojskowych, w 
styczniu 2013 roku.  

O tym, jak poważnie problem tzw. kolorowych rewolucji traktują rosyjskie 
władze może świadczyć fakt, że był on jednym z tematów posiedzeń Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego Rosji. Rada przygotowała listę przedsięwzięć, 
które można przyjąć dla przeciwdziałania takim zagrożeniom. Natomiast 
Centrum Badawcze przy rosyjskiej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, 
przygotowało szczegółowy plan działań mających na celu przeciwdziałanie 
siłowym zmianom władzy poprzez wzbudzanie niepokojów społecznych. Jeden 
z ekspertów tego Centrum, były oficer służb bezpieczeństwa, a obecnie 
profesor Uniwersytetu Moskiewskiego, Andrey Manoilo potwierdził, że Rada 
wypracowała kompleksowe podejście do problemu, które zawiera m.in. metody 
zapobiegające powstawaniu sieci protestujących, a także działania informa-
cyjno-propagandowe skierowane przeciw, stereotypowi „rewolucyjnego ro-
mantyka”, który przyciąga wielu ludzi do ruchów protestacyjnych. „Każda 
kolorowa rewolucja przedstawia się, jako naturalny przejaw ludzkiej woli, 
podczas gdy w rzeczywistości, stanowi ona łańcuch wcześniej zaplanowanych 
za granicą bardzo precyzyjnych działań. Możemy z nimi walczyć, jedynie przez 
przerwanie tej łańcuchowej technologii” – stwierdził Manoilo. 

Dziewiętnastego czerwca 2015 roku, minister obrony Rosji Siergiej 
Szojgu, podczas forum „Armia-2015” odbywającym się w podmoskiewskim 
parku Patriot oświadczył, że jego ministerstwo zamówiło opracowanie pracy 
naukowej na temat „kolorowych rewolucji”. Szojgu ocenił, iż czas pokazał, że 
zagrożenia te są ciągle aktualne. Istnieje potrzeba, aby zrozumieć ich istotę i 
opracować metody zwalczania. 

W związku z wydarzeniami na Ukrainie Rosja wykorzystuje również 
aktywnie platformę OUBZ. W odróżnieniu od SzOW, Organizacja Układu o 
Bezpieczeństwie Zbiorowym, to klasyczny sojusz o charakterze polityczno-
wojskowym. Tematami spotkań gremiów kierowniczych tej organizacji róż-
nego szczebla były wielokrotnie analizy zaistniałej na Ukrainie sytuacji. 
Powraca temat „kolorowych rewolucji”, jako jednego z ważniejszych zagrożeń 
wewnętrznych w krajach członkowskich, w których kwestie narodowościowe, 
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klanowe i ekstremizmy różnej maści są zjawiskiem powszechnym. Podczas 
spotkania sekretarzy Rad Bezpieczeństwa OUBZ, 20 maja 2015 roku – 
sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa N. Patruszew stwierdził m.in., że: 
„W walce państw o swoje interesy powszechnym stały się „działania nie 
wprost” – wykorzystujące potencjał protestacyjny społeczeństw, ugrupowania 
radykalne i ekstremistyczne, a także prywatne korporacje najemnych żołnie-
rzy”. Można zauważyć, że argumentacja Rosji dociera do przywódców tych 
krajów i należy podejrzewać, że z rosyjską pomocą podejmowane są w nich 
działania obliczone na eliminowanie czynników mogących wywoływać 
niepokoje społeczne, w tym inspiracje z zewnątrz. 
 

Wnioski 
 

1. Obecna sytuacja na świecie niepokojąco przypomina okres przed I 
wojną światową, a dokładnie rzecz biorąc: „okres poprzedzającego 
wybuch I Wojny Światowej, kiedy machinacje wielkich mocarstw 
stworzyły warunki dla wielkiego światowego pożaru”11. Dzisiaj 
Ukraina jest jednym z elementów konfrontacji Zachodu i Rosji, w którą 
włączane są coraz to nowe państwa. Rosja i Stany Zjednoczone w ciągu 
długiego okresu czasu zbliżały się do bezpośredniej konfrontacji. 
Polityka każdej ze stron opierała się na błędnych w swojej istocie 
założeniach, co do zamiarów i możliwości własnych i przeciwnika. 
Jednak wydaje się, że obecna konfrontacja jest jeszcze swego rodzaju 
próbą sił i „ciągle jest czas, aby uniknąć powtórki takiego strasznego 
rezultatu [kolejnej wojny światowej – przyp. autora], jeżeli Waszyngton 
poprowadzi twardą, a pomimo to rozumną politykę”12. To przeczucie 
wojny powinno pobudzić odpowiedzialnych polityków we wszystkich 
krajach świata do tego, aby rozpocząć poważny dialog o nowym 
porządku światowym, który pozwoliłby wszystkim narodom budować 
swoją przyszłość. W innym wypadku zamiast nowej „zimnej wojny” 
możemy zafundować sobie prawdziwą „gorącą”, wielką wojnę. 

2. Z geopolitycznego punktu widzenia, przewrót na Ukrainie może być 
postrzegany, jako środek mający służyć do sprowokowania Rosji do 
interwencji militarnej. To jest do zaistnienia wydarzenia, niezbędnego 
do pogłębienia i rozszerzenia sankcji ekonomicznych, które z kolei na 
wiele lat zamroziłyby relacje ekonomiczne Rosji i Europy. Zamrożenie 
to pozwoliłoby na zachowanie dominacji amerykańskim interesom 
ekonomicznym w Europie, a także stworzyłoby nowe szanse dla ich 
rozwoju zarówno w Europie, jak i na samej Ukrainie. Osłabienie 
rosyjskiej gospodarki to również pogrzebanie lub poważne ograniczenie 
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ambitnych planów Kremla w zakresie przezbrojenia sił zbrojnych i 
inwestycji w eksploatację zasobów naturalnych (głównie w Arktyce), a 
także obniżenie poziomu życia społeczeństwa, co może rodzić w Rosji, 
pożądane przez Waszyngton, niepokoje społeczne. 

3. Podkreślić należy, że pokój na Ukrainie zależeć będzie przede 
wszystkim od sytuacji geopolitycznej, to jest od tego, na ile zadziała 
amerykańska strategia powstrzymywania Rosji, a także jak skuteczne 
będzie rosyjskie przeciwdziałanie. O ile chodzi o UE, to jej główne 
państwa nie są zainteresowane eskalacją konfliktu. Wydaje się, że 
podobne stanowisko powinny przyjąć również władze naszego kraju. 
Konsekwencje dla Polski w wypadku eskalacji ukraińskiego kryzysu 
mogą być bardzo poważne, żeby wymienić tylko grę sankcjami na 
znacznie większa skalę, masową emigrację z Ukrainy do Polski, 
rosnące wpływy skrajnych organizacji, takich jak UPA-OUN czy Prawy 
Sektor i przenoszenie ideologii tych organizacji na polski grunt, 
odnowienie pretensji terytorialnych, itp. 

4. Ewentualna agresja Rosji na sąsiednie państwa natowskie, pozostaje 
kwestią wątpliwą. Wystarczy ocenić stosunek sił Rosji i NATO. Jeżeli 
w czasach „zimnej wojny” siły konwencjonalne Układu Warszawskiego 
były liczniejsze niż NATO, to obecnie siły zbrojne Rosji ustępują siłom 
NATO zarówno, jeżeli chodzi o liczbę żołnierzy, jak i jakość 
uzbrojenia. Dlatego Rosja stawia głównie na swoje siły jądrowe. Nie 
ma wątpliwości, co do tego, że rozkaz o ich użyciu może być wydany 
jedynie wtedy, kiedy państwo to znalazłoby się w sytuacji bez wyjścia. 
Teoretycznie Rosja mogłaby bez problemów przyłączyć Osetię 
Południową, Abchazję, Donbas i Naddniestrze. W sierpniu 2008 roku 
rosyjskie wojska z niewielkimi stratami mogłyby zająć całe terytorium 
Gruzji, a w marcu 2014 r. tereny ukraińskiego Donbasu czy Besarabii. 
Jednak z wielu powodów Rosja tego nie robi. Jeszcze więcej powodów 
przemawia za tym, aby Rosja nie podejmowała prób aneksji innych 
państw, tym bardziej państw natowskich, takich jak Polska czy Kraje 
Bałtyckie. Przypadek Krymu, terytorium oddzielonego od Ukrainy 
kontynentalnej, z przytłaczającą większością rosyjskiej ludności  
i rosyjskimi bazami wojskowymi, jest swego rodzaju wyjątkiem 
potwierdzającym regułę. Poza tym w kwestii Krymu, Rosja nie miała 
wątpliwości, że nowe, rewolucyjne władze w Kijowie w pierwszej 
kolejności zażądają usunięcia z Krymu rosyjskich wojsk13, czego nie 
była gotowa zaakceptować.  

                                                 
13

 Wg informacji szefa amerykańskiego Center for National Interest, D.K. Simesa po roz-
mowach z rosyjskimi politykami: „Rosja nie chce anektować wschodniej Ukrainy i zado-
woli ją autonomia dla rosyjskojęzycznego Wschodu. Jednak sprawą zasadniczą, którą pod-
kreślają rosyjskie władze, jest kwestia pozostania Ukrainy poza strukturami NATO w 
przewidywalnej przyszłości”. Ważną informacją dla Stanów Zjednoczonych jest fakt (wg 
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5. Putin jest w pełni świadomy ograniczeń, z jakimi zmaga się Rosja, a 
także tego, że kraj ten nie może podjąć „gry sankcjami”. Amerykańskie 
uderzenie ekonomiczne w Rosję przynosi określone efekty. Wg 
rosyjskich mediów w walce z narastającymi problemami prezydent 
Władimir Putin „odszedł na drugą linię obrony”. Jeśli wcześniej 
wymagał, aby Rosja do 2015 roku przekonująco wyszła na budżet 
bezdeficytowy, to obecnie rzecz idzie jedynie o to, aby nie naruszyć 
międzynarodowych standardów stabilności finansowej, zgodnie z 
którymi deficyt budżetowy nie powinien przewyższać granicy 3% PKB. 
Sytuacja gospodarcza zmusza Kreml do poszukiwania innych rozwią-
zań ekonomicznych i politycznych, które pozwoliłyby Rosji na 
zastąpienie dotychczasowej współpracy z Zachodem (np. BRICS, 
SZOW, Chiny), co w wymiarze krótkookresowym jest niezwykle 
trudne. 

6. Po nieudanym eksperymencie „wspólnej przestrzeni gospodarczej od 
Lizbony do Władywostoku”, Rosja jest ekonomicznie zmotywowana, 
aby rozwijać projekt Euroazji. Nie udało jej się zmodernizować i 
zdywersyfikować swojej gospodarki, która pozostaje zdominowana 
przez eksport surowców, głównie eksport ropy naftowej i gazu oraz 
import dóbr przetworzonych. Wielkie projekty transportowe i kon-
strukcyjne niezbędne do uruchomienia euroazjatyckiego potencjału 
ekonomicznego mogą pomóc Rosji w odtworzeniu przemysłowych i 
inżynieryjnych mocy, jakie utraciła po upadku komunizmu. Jednak 
realność tych planów w dużej mierze zależy od ekonomicznego 
przeciwdziałania Zachodu i  skuteczności amerykańskich koncepcji 
TTIP, TPP, TISA. Spadająca cena gazu ziemnego, zachodnie sankcje 
technologiczne oraz spowalniająca chińska gospodarka sprawiają, że 
podpisane w 2014 roku, porozumienia gazowe Rosji i Chin stają się dla 
Moskwy coraz większym problemem. Inwestycje są opóźnione, a jeden 
z dwóch projektów może w ogóle nie być zrealizowany. To stawia 
również pod znakiem zapytania wspomniane wyżej wielkie projekty 
infrastrukturalne planowane przez Rosję i Chiny w ramach integracji 
Unii Euroazjatyckiej i Nowego Szlaku Jedwabnego. Chociaż z drugiej 
strony, ogromne inwestycje w infrastrukturę mogą napędzić obie 
gospodarki i pozwolić im wyjść z kryzysu. 

7. Chiny rozumieją, że w toczącej się globalnej rozgrywce, Rosja stanowi 
pierwszy element w grze w domino. Jeżeli Rosja upadnie, Chiny będą 
następne. Bo to te dwa kraje podjęły próbę stworzenia równoległego 
systemu finansowego, niezależnego od systemu zachodniego, opartego 

                                                                                                                            
D. Simesa), że Putin nie jest gotowy, aby zaakceptować porażkę rebeliantów z Donbasu i 
nie zaakceptuje faktu bycia pokonanym w rozgrywce na wschodzie Ukrainy. Jednakże 
mógłby być podatny na swego rodzaju targ dla uzyskania kompromisu, który uwzględni 
rosyjskie interesy. 
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na dolarze. Decydenci w Waszyngtonie mają świadomość, że obecny 
system finansowy musi rozwijać się wg obecnych zasad albo runąć. 
Stąd próby podporządkowania Rosji i Chin, które wybrały konku-
rencyjne drogi rozwoju gospodarczego, groźne dla obecnego porządku 
światowego. Wojna na Ukrainie jest wygodna Waszyngtonowi do 
osiągnięcia swoich celów geopolitycznych, bo może wyeliminować 
jednego z głównych konkurentów, czyli Rosję. Słaba, niestabilna Rosja 
jest bardziej podatna na zmianę władzy, podział terytorialny i co za tym 
idzie zagraniczne wpływy polityczne. Rosja wyeliminowana z geo-
politycznej rozgrywki, to również cios w chińskie plany stworzenia 
nowego centrum gospodarczego na terenach „Heartlandu”. 

8. Stany Zjednoczone nie wykorzystały okazji do zintegrowania Chin i 
Rosji w jedyny światowy system polityczno-ekonomiczny. Przyczyniło 
się do tego odrzucenie reform Międzynarodowego Funduszu Waluto-
wego wzmacniających wpływ Chin na podejmowane przez niego 
decyzje, a także przez blokowanie wstępnych inicjatyw zmierzających 
do zbliżenia (stowarzyszenia) Rosji z NATO i Europą. Zmusiło to oba 
kraje do poszukania alternatywnej przyszłości we własnym 
towarzystwie. Dostrzegają to zachodni analitycy i inwestorzy, czego 
wyrazem są poniższe stwierdzenia: 
a. „Doprowadzenie do sytuacji, w której dwa rywalizujące w 

Środkowej Azji regionalne mocarstwa, wspólnie poszukują roz-
wiązania, jak wyłączyć Zachód z wpływu na przyszły rozwój 
regionu, należy uznać za niewątpliwy sukces wybitnych mężów 
stanu Zachodu”14. 

b. „Waszyngton sam działa w kierunku zbliżenia innych państw, 
szczególnie Rosji i Chin. Podejrzewam, że również Japonia będzie 
zmuszona do takiego zbliżenia. To tam przebiegać będą perspek-
tywiczne szlaki transportowe, to tam znajdują się obfite zasoby 
naturalne”15. 

9. Utrzymująca się, geopolityczna tendencja do zmian w światowym 
układzie sił pozwala prognozować zachowanie w dłuższej perspektywie 
czasowej, polityczno-wojskowego napięcia w stosunkach między-
narodowych na świecie, wzrost budżetów obronnych państw, a także 
dalszą aktywizację i wzrost znaczenia służb wywiadowczych. Służby te 
są niezbędne i mają coraz większe znaczenie we współczesnych 
„wojnach nowego typu”. A właśnie z tego rodzaju wojnami, prowadzo-
nymi metodami ekonomicznymi, informacyjnymi i dyplomatycznymi, 

                                                 
14

 Robert Skidelsky, członek brytyjskiej Izby Lordów, emerytowany profesor ekonomii 
politycznej na Uniwersytecie Warwick. Powyższą opinię przedstawił w artykule pt. Eurasia 
is an idea whose time has come around again, “The Guardian”, 21.06.2015. 
15

 Amerykański miliarder Jim Rogers, wystąpienie podczas Petersburskiego Międzynaro-
dowego Forum Ekonomicznego w czerwcu 2015 roku. 
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mamy obecnie do czynienia. Współcześni współpracownicy wywiadów 
coraz częściej występują w roli pracowników organizacji pozarządo-
wych, różnego rodzaju fundacji i stowarzyszeń społeczno-politycznych. 
Wykorzystują metody oddziaływania za pomocą „przekonywujących” 
środków finansowych, a tajne informacje otrzy-mują w postaci 
opracowań naukowych lub społecznych raportów i analiz. Ważnym 
elementem oddziaływania na społeczeństwa, są rozgrywane obecnie w 
bardzo wyrafinowany sposób – wojny informacyjne. 

10. Wynik tych zmagań nie jest do końca przesądzony. Stany Zjednoczone 
i Zachód nadal dysponują większą ilością argumentów przemawiają-
cych na ich korzyść. Jednak popełnione błędy polityczne, a przede 
wszystkim dostrzegane przez analityków zachodnich i sygnalizowane 
wcześniej, dopuszczenie do stworzenia wspólnego frontu Rosji i Chin, 
mogą mieć w tej walce niebagatelne znaczenie. Jeżeli państwom tym 
faktycznie uda się oprzeć wartość swoich walut na złocie i pozbawić 
dolar amerykański pozycji waluty dominującej w światowych 
rozliczeniach finansowych, to może dojść do reakcji lawinowej, która 
pociągnie za sobą upadek dotychczasowego modelu światowej 
gospodarki, wywodzącego się z systemu z Bretton Woods. 
Konsekwencją takiej sytuacji mogą być fundamentalne zmiany 
geopolityczne, a być może również konflikty zbrojne na ogromną skalę. 
Większość doświadczonych ekspertów politycznych uważa, że 
niezbędna jest świadomość tego, że rozgrywane obecnie „wojny 
nowego typu”, mogą toczyć się na wspomnianych wcześniej 
płaszczyznach (ekonomicznej, informacyjnej, dyplomatycznej), dopóki 
któraś ze stron nie ma już nic do stracenia. Wtedy przegrany, 
„przyciśnięty do muru” zwykle wybiera pozostające mu rozwiązanie, 
czyli płaszczyznę militarną. 
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BEZPIECZEŃSTWO EUROPY W SYTUACJI ZAGROŻEŃ AZJA-
TYCKICH 

 
(European Security with the Respect to Asian Threats) 

 
Streszczenie: 
W dziejach świata istnieje tradycja naporu ludów i kultur azjatyckich na 
Europę. Przykłady to podboje jej terytoriów przez Fenicjan, Hunów, 
Mongołów, Turków i Arabów oraz w ostatnich wiekach przez Rosję, jako 
mocarstwo euroazjatyckie. W szczególności, konsekwencją agresji Hunów na 
Europę  był upadek Cesarstwa Rzymskiego oraz, z inicjatywy Rosji, rozbiór 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów kilkanaście wieków później. Rosja wciąż 
kieruje się imperialną polityką podboju. Ostatnim jej przejawem jest agresja 
wobec Gruzji i Ukrainy, a sprzyja jej wyjątkowo nieodpowiedzialna „polityka 
poprawności politycznej” w sferze militarnej i gospodarczej prowadzona przez 
przywódców państw Unii Europejskiej. 
 
Summary:  
In the word's history there is a tradition of onrush of emigrants and cultures of 
Asia to Europe. In particular one shall acknowledge the conquest of the Euro-
pean territories by Phoenicians, Huns, Mongols, Turks and Arabs as well as 
observed in last centuries Russia as a Eurasian power. The consequence of 
Huns' aggression against Europe was the fall of the Roman Empire.  Several 
centuries later the partition of the Poland initiated by Russia's took place. Rus-
sia still follows the imperial policy of conquering the neighbors. Its recent ag-
gression against Georgia and Ukraine was encouraged by extremely irrespon-
sible "political correctness" policy in field of military and economic affairs 
presented by leaders of the European Union member countries. 
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Wprowadzenie 
 

Tradycja naporu ludów z Azji na Europę liczy wiele tysięcy lat. Jej przy-
czyną są m.in. dobre warunki egzystencji ludzi w Europie i niekorzystne na 
znacznych obszarach Azji, gdzie po prostu żyje się trudniej, bo występują tam 
ostrzejsze warunki klimatyczne oraz mało wartościowe grunty do hodowli i 
upraw rolnych. W sferze egzystencji biologicznej ludzkości i budowy geolo-
gicznej Europa jest jedynie półwyspem Superkontynentu Euroazjatyckiego, 
podobnie jak Półwysep Arabski, czy też swoisty półwysep Subkontynentu In-
dyjskiego, na którym to obszarze o powierzchni 3,564 mln km2 zamieszkuje 
ponad 1,3 mld mieszkańców1, zaś w Europie – na obszarze 10,5 mln km² 
mieszka2 712 milionami mieszkańców (2006). Europa stanowi około 20% po-
wierzchni Eurazji i jako jej największy „półwysep” jest najbardziej wysunięta 
na zachód. 

W Europie panuje łagodny klimat, głównie za sprawą oceanicznego pod-
powierzchniowego Prądu Zatokowego (Golfsztromu) w Oceanie Atlantyckim 
oraz przewagi cyrkulacji powietrza z zachodu, co powoduje, iż ciepłe wiatry 
znad Atlantyku niosą masy wilgotnego powietrza daleko na wschód kontynen-
tu. Ze względu na korzystne warunki klimatyczne Europa jest miejscem uro-
dzajnych ziem, dogodnych do upraw rolnych przez większość roku, rozległych 
puszcz i lasów zasobnych w dziką zwierzynę (kiedyś także lwy, mamuty i bi-
zony) oraz runo leśne. Niemal na całym kontynencie europejskim występuje 
powszechny dostęp do wody pitnej. 

Golfsztrom powoduje, że średnia temperatura roczna w europejskim Oslo 
wynosi plus 6°C, zaś w innych miejscach położonych poza Europą, na tej samej 
szerokości geograficznej północnej, co to miasto, lecz na innych kontynentach, 
np. w Ameryce Ponocnej – minus 7°C. Te 13 stopni czyni różnicę w wegetacji 
na tyle istotną, że od zarania historii świata – opisywanej w źródłach pisanych i 
udokumentowanych odkryciami archeologicznymi – mamy liczne dowody na 
to, że kontynent europejski był od dawana miejscem dogodnym do rozwoju 
różnych dynamicznie się rozwijających rodzimych kultur i tym samym obiek-
tem docelowym dla wędrujących nomadów z Azji, którzy próbowali się tu 
osiedlać (wypierając przedtem osiadłych mieszkańców). Kontynent był także 
obszarem rozszerzania wpływów imperiów azjatyckich, które w ramach swojej 
dominacji polityczno-militarnej poszukiwały możliwości ściągać obfitych da-

                                                 
1
 Dane orientacyjne z 2006 r. 

2
 Bez europejskiej części Rosji – jedynie 5,96 mln km². 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
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nin, podatków, pozyskiwania niewolników i kontyngentów żołnierzy oraz róż-
nych innych korzyści z władania częścią ziem europejskich.  

Znając naturę człowieka, czego odzwierciedlenie znajdujemy w Biblii i in-
nych księgach opisujących funkcjonowanie pierwotnych cywilizacji, można 
przyjąć, że nie odbywało się to bez walki. Wręcz przeciwnie, temu procesowi 
towarzyszyły często podstęp, morderstwa, gwałty, zniewalanie, kolonizowanie, 
wymuszanie trybutu, podatków i danin oraz krwawe starcia zbrojne – usłane 
ludobójstwem, zamachami, zdradami i podbojami oraz powszechnie stosowa-
nym gwałtem wobec chwilowo słabszych. Podobne założenia można odnieść 
do stosunków pomiędzy neandertalczykiem żyjącym przed homo sapiens w 
Europie, który z czasem wyparł tego pierwszego z kontynentu, pomiędzy 100 
tysiącami lat temu (będąc jeszcze na Bliskim Wschodzie), a 40 tysiącami (do-
minując już w Europie).  

Rdzenni Azjaci w poszukiwaniu lepszych warunków egzystencji parli na 
zachód Euroazji. I tym samym, wskutek naturalnego dla człowieka poszukiwa-
nia drogi do polepszania sobie bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju spo-
łecznego (cywilizacyjnego), docierali do Europy. Naturalną „inspiracją” do 
parcia na zachód były także trudne warunki egzystencji w Azji Zachodniej (ro-
zumianej, jako Bliski Wschód), Azji Środkowej, czy też Azji Północnej (Sybe-
ria), a nawet Azji Wschodniej (Daleki Wschód). Krajobraz Azji (patrząc od 
północy), charakteryzuje: pustynia lodowa (wieczna zmarzlina), tundra (roślin-
ność zdominowaną przez mchy i porosty), tajga (słabe lasy iglaste), stepy (ce-
chujące się brakiem wody, mrozami i obszarami wybitnie suchymi), pustynie i 
półpustynie (brak roślinności i warunków do upraw rolnych), wysokie góry 
(brak warunków do upraw i życia zwierząt hodowlanych oraz ludzi), roślinność 
tropikalna (nie sprzyja prostej uprawie rolnej).  

W wieku wypadkach są to warunki trudne do egzystencji zwierząt hodow-
lanych i ludzi, stąd, co jakiś czas, Azjaci poszukiwali (w podboju terytorial-
nym) możliwości przemieszczania się do Europy. Ich mobilność naturalna 
(szczególnie odnosi się to do nomadów) powodowała, że nie przywiązywali się 
oni na stałe do miejsca własnych narodzin i pobytu przodków, lecz wędrowali 
razem z wypasanym bydłem (końmi, owcami, kozami) dalej na zachód, powo-
dowani warunki klimatycznymi (susza, mrozy) lub atrakcyjnymi opowieści 
wędrowców, opisujących zachodnie krainy Euroazji obfitujące w dogodne wa-
runki wypasu zwierząt oraz ich hodowli – nawet w sposób udomowiony i za-
grodach stałych. 

Azja, to kontynent największy na Ziemi, o powierzchni lądowej 44,6 mln 
km² gdzie zamieszkuje 4,3 mld ludzi (dane z 2013 r.) – około 60,3% ludności 
świata. Jednocześnie jest to ląd, gdzie dominują rozległe pustynie, stepy i wy-
sokie góry, a susze, ciężkie mrozy, krótki okres wegetacji roślin utrudniają 
znacznie życie całoroczne jej mieszkańcom. W sferze tropikalnej kontynentu 
azjatyckiego (Azji Południowo-Wschodniej) warunki do egzystencji społe-
czeństw ludzkich były korzystne w rozwoju powstałych tam liczne kultur, stąd, 
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mimo iż rejony te są kolebką wielu starożytnych cywilizacji, nie znajdujemy 
znaczących przykładów na ich ekspansję terytorialną. Wydaje się, że to raczej 
ze względu na odległość i zapewne obfitość dóbr rolnych na miejscu nie wy-
muszała na nich konieczności oddziaływania tak daleko, aby próbować oddzia-
ływać władczo na Europejczyków. Inaczej było w wypadku Hunów, czy też 
Mongołów, którzy pokonywali ogromne odległości, by podbijać ludy europej-
skie. Trzeba jednak dodać, że właśnie ci nomadzi nie doznawali obfitości dóbr 
rolnych w miejscach swojego pierwotnego pobytu.   

Często napierający na Europę byli przedstawicielami dominującej nad eu-
ropejskimi ludami cywilizacji. W ramach tej ekspansji nieśli także dorobek 
wyższej, swojej cywilizacji. I tak Fenicjanie wnieśli udoskonaloną wiedzę He-
tytów, Egipcjan i Asyryjczyków w sferze obróbki stopów metali i szkła oraz 
rozpowszechnili spółgłoskowe pismo alfabetyczne w krajach śródziemnomor-
skich. A Hunowie i Mongołowie przyczynili się istotnie do podniesienia wie-
dzy w sztuce wojennej Europejczyków, którzy najpierw doznali jej wyższości 
w bezpośrednich porażkach z Azjatami.  

 
Fenicjanie 

 
Pierwszymi, historycznie znanymi, ludami Azji dokonującymi podboju eu-

ropejskiego południa w basenie Morza Śródziemnego byli Fenicjanie (zał. 1.), 
których utożsamia się niekiedy z Ludami Morza, które dość drastycznie oddzia-
ływały zarówno na cywilizację egipską, jak i kulturę mykeńską i inne kultury, 
rozwijające się na Cyprze, Krecie, Sycylii, Malcie, Korsyce, Sardynii i Wy-
spach Kanaryjskich oraz Maderze, a także leżące w dzisiejszej Hiszpanii 
Tarszisz (Tartessos) i Gadessa (dziś Kadyks). 

„Najstarsza ludność Fenicji jest zupełnie nieznana. W III tysiącleciu p.n.e. 
Fenicję zamieszkiwali już Fenicjanie. O ich pochodzeniu nie wiadomo nic 
pewnego. Według Herodota przybyli oni znad Morza Czerwonego przez Syrię, 
natomiast według niektórych starożytnych geografów pochodzili znad Zatoki 
Perskiej”3. Około 2750 r. p.n.e. Fenicjanie założyli w Tyrze świątynię Melkar-
ta. Musieli więc przybyć do Fenicji na początku trzeciego tysiąclecia z połu-
dnia, jako fala ludów semickich, i tak właśnie, w oparciu o język, klasyfikuje 
się Fenicjan. Istnieje również pogląd, iż Fenicjanie należeli do tzw. Ludów 
Morza (do których zaliczano m.in. dawnych Kreteńczyków, Etrusków, Syku-
lów), i że przybyli w trzecim tysiącleciu do Fenicji, podbijając zamieszkałych 
tam Semitów. Lud ten prowadził na Morzu Śródziemnym handel i zakładał 
kolonie. Dopiero ok. 1200 r. p.n.e. zajęli jego miejsce znów Semici.  

Skutki ich podboju wobec południowej części europejskiej kontynentu 
trwały tysiąclecia (XXVIII w. p.n.e. - VII wiek n.e., tj. około 3400 lat), a szczyt 
w tym względzie objawił się w postaci organizacji państwowej afrykańskiej 

                                                 
3
 A. Tschir schni tz : Dzieje ludów biblijnych. Wyd. I. Cz. VI: Dzieje państw i plemion 

starożytnej Syrii i Palestyny. Warszawa 1994, s. 139-145. 
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Kartaginy, która postawiła wyzwanie wtedy jeszcze głownie europejskiemu 
Rzymowi o panowanie nad Morzem Śródziemnym. Starcie tych cywilizacji 
skończyło się przegraną Kartaginy i włączeniem jej ziem do Imperium Rzym-
skiego.  

 
Perska inwazja na Europę 

 
Kolejnym napierającym na Europę ludem byli Presowie, którzy rozszerza-

jąc swoje imperium podjęli wyprawy morskie i lądowe głównie przeciw euro-
pejskim Grekom (choć nie tylko – bo m.in. także Scytom, Macedończykom i 
Trakom), istniejącym wtedy w postaci szeregu państw-miast, ale częstokroć 
wspólnie stawiającym czoła azjatyckim Person.  

Persowie pojawili się w południowo-zachodnim Iranie w pierwszej poło-
wie I tysiąclecia p.n.e. osiedlając się w Anszanie (późniejsza Persyda) i czę-
ściowo ulegając wpływom istniejącego na tym terenie państwa Elam. Króle-
stwo Persów w VI wieku p.n.e. było wasalem imperium Medów. W 550 r. 
p.n.e. władca Persów Cyrus zbuntował się przeciw królowi Medów. Armia 
medyjska przeszła na stronę Cyrusa, umożliwiając mu podbój całego imperium. 
W kolejnych latach Cyrus podbił Lidię (546 r. p.n.e.), później państwo babiloń-
skie (539 r. p.n.e.) i wschodni Iran. Wielonarodowe imperium perskie rozciąga-
ło się od Libii i Azji Mniejszej na zachodzie aż po granice Indii na wschodzie4. 

Cyrus, po zajęciu stolicy Lidii Sardes (546 r. p.n.e.), wrócił dokończyć 
podbój posiadłości greckich polis w Azji5, w wyniku czego grecki kulturowo 
Milet (nie stawiający oporu) uzyskał uprzywilejowany status, a pozostałe 
miasta zmuszono siłą do podporządkowania się Persom. Jednak mieszkańcy 
Fokai i Teos opuścili swoje miasta i założyli nowe polis na Korsyce, w Tracji i 
nad Morzem Czarnym, ponieważ nie chcieli być poddanymi Persów.  

Do 518 r. p.n.e. Persowie, wykorzystując flotę, zawładnęli większością 
wysp we wschodniej części Morza Egejskiego, m.in. jak Lesbos, Chios i 
Samos. Z chwilą, kiedy zakończono działania zbrojne, greckie miasta szybko 
odzyskały żywotność handlową, ale władcy perscy byli ich utrapieniem 
większym, niż poprzednio królowie Lidii, ponieważ zwiększyli im podatki i 
wymagali kontyngentów na rzecz wojska, często przeznaczanych do walki z 
innymi Grekami oraz popierali tyranię, nietolerowaną zbytnio przez tradycję i 
kulturę grecką.  

Za panowania Dariusza I Wielkiego, który przejął władzę po śmierci 
Kambyzesa w 522 r. p.n.e., Persowie kontynuowali ekspansję w kierunku 
Europy. Wynikiem tego była podjęta w roku 513 r. p.n.e. wyprawa wojenna 

                                                 
4
 B. Bravo, E. Wipszycka , Historia starożytnych Greków. T. 1. Warszawa, 1988, s. 265; 

A. Ziółko wski , Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009, s. 359, 363-365; P. 
de Souza , The Greek and Persian Wars, 499–386 BC, Oxford 2003, s. 19B. Zob. też 
<https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojny_perskie> (01.03.2016). 
5
 A. Zió łkowski , op. cit., s. 364. 
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przeciw europejskim Scytom, kiedy to Presowie przekroczyli Hellespont – 
wykonując most ze złączonych statków pozyskanych z miast greckich – i zajęli 
Trację, a następnie przekraczając Dunaj (podobnie, jak Hellespont), 
doprowadzili do uznania swojego władztwa nad Macedonią i Paionią, co 
stanowiło doskonały przyczółek wypadowy do dalszej ekspansji na inne części 
kontynentu europejskiego6. 

Latem 490 r. p.n.e. perska armia, w sile około 25 000 żołnierzy, wyruszyła 
w kierunku innych posiadłości greckich i zajęła Naksos oraz inne wyspy 
Cykladów. Następnie wylądowała na Eubei i zdobyła Karystos oraz Eretrię. 
Kolejnym etapem perskiej ekspedycji były Attyka i Ateny. 

W Atenach na wieść o lądowaniu wroga w Attyce, w pobliżu Maratonu, 
Grecy postanowili uderzyć uprzedzająco siłą 9 000 hoplitów, wspartych przez 
kilkuset Platejczyków. Rozbito obóz około 1,5 kilometra od posterunków 
przeważającego liczebnie najeźdźcy, na dominującym terytorialnie miejscu, i 
oczekiwano na ruch ze strony przeciwnika. Bitwę przeprowadzono 30 września 
490 r. p.n.e., a atakującą stroną byli Grecy. O ich zwycięstwie zadecydowały 
skrzydła atakujące środek wrogiego ugrupowania i wymuszając na nim 
ucieczkę na statki. Persowie jeszcze podjęli próbę podbicia Aten ze strony 
morza, ale i ta się nie powidła, ponieważ tam także czekali na nich hoplici. 

Potem jeszcze podejmowano się zdobycia innych terytoriów greckich w 
trakcie innych bitew, takich jak: pod bitwy Termopilami i Psytaleą (480 r. 
p.n.e.), bitwy morskie pod Salaminą, Skiatos i Artemizjonem (480 r. p.n.e), 
oblężenie Potidaji (479 r. p.n.e.), bitwa pod Platejami (479 r. p.n.e.), bitwa na 
przylądku Mykale (479 r. p.n.e.), oblężenie Eion (476 r. p.n.e.), bitwa nad Eu-
rymedonem (468 r. p.n.e.), bitwa morska pod Sidrą (467r.  p.n.e.), oblężenie 
wyspy Prosopitis (455 r. p.n.e.), starcie pod Salaminą Cypryjską zakończone 
się wielkim zwycięstwem Związku Morskiego na lądzie i na morzu (451 r. 
p.n.e.), oblężenie Kition (Larnaca), (450 r. p.n.e.), bitwa morska pod Famagustą 
(449 r. p.n.e.)7. 

„Wkrótce potem walki ustały i doszło do porozumienia, w którym król 
perski pogodził się z utratą miast greckich w Azji, lecz zachował Cypr”8, zaś 
uporczywość Greków doprowadziła do zatrzymania ekspansji terytorialnej Per-
sów na Europę, ale jednocześnie uświadomiła Grekom, że trzeba siłą bronić 
własnej niepodległości, ponieważ imperia, jak kula śniegowa tocząc się z góry 
obrastają w siłę podporządkowywanych sobie stopniowo ludów, podbijanych 
po to, by miażdżyć potem inne, które nie chcą być elementem tej toczącej się 
siły podboju i zniewolenia. Ponadto, wielodziesięcioletnia uporczywość Persów 
w próbie podporządkowania sobie innych nauczyła Greków umiejętności sku-
tecznej walki z przeważającymi silami agresji na własnym terytorium, co po-

                                                 
6
 B. Bravo, E. Wipszycka , op. cit., s. 266-267; P. de Sousa, op. cit., s. 9,12, A. Zió ł -

ko wski , op. cit., s. 247, 371. 
7
 II wojna perska, <https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_perska>, (30.03.2016) 

8
 A. Zió łkowski , op. cit., s. 495. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_perska
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tem Aleksander Macedoński zręcznie przełożył na siłę uderzeniową wobec 
„tyranii perskiej” na jej już terytorium, gdzie istotną rolę odegrał miejscowy 
żywioł grecki w zabezpieczaniu wywiadowczym i logistycznym na rzecz prze-
grupowującej się po Imperium Perskim armii Macedończyka.  

Grecy znacznie skuteczniej wykorzystali swój opór zbrojny wobec naporu 
Azjatów, niż ludy stawiające opór ekspansji fenickiej i tym samym uratowali w 
istocie nie tylko samych siebie, ale przede wszystkim inne cywilizacje europej-
skie od zalania ich żywiołem tyranii azjatyckiej, która jest istotą wszelkich (jak 
się wielokrotnie później okaże) podbojów ze strony ludów i cywilizacji o ro-
dowodzie azjatyckim wobec Europejczyków. Odbyło się to z wielką ofiarą 
żołnierzy i mieszkańców Gracji, którzy w konsekwencji swoim uporem urato-
wali nawet starożytną cywilizację afrykańską (Egipt) oraz wyzwolili spod tyra-
nii perskiej liczne terytoria bliskowschodnie, hellenizując obszary po byłym 
Perskim Imperium. 

Ponad trzydziestoletni (480-449 r. p.n.e.) wysiłek zbrojny i zdecydowany 
opór zorganizował Greków na tyle, że będąc u zarania starć zbrojnych z Presją 
zrzeszeniem luźnych państw-miast, podjęli decyzję stworzenia silniejszych 
więzi w ramach zjednoczonego państwa – Związku Morskiego pod przywódz-
twem Aten – a to na tyle ich wzmocniło, że ostatecznie dali skuteczny odpór 
potężnemu sąsiadowi. 

 
Hunowie przyczyną „wędrówki ludów” po Europie 

 
„Wędrówka ludów” to nic innego, jak konsekwencja wywołana popłochem 

spowodowanym rozbojem i bestialskimi czynami (w rozumieniu Europejczy-
ków) ludu koczowniczego Hunów pochodzącego z Azji Środkowej wobec 
plemion sąsiadujących z Imperium Rzymskim, szczególnie tych w środkowej i 
wschodniej Europie. Ale ta zbrojna interwencja Azjatów była brzemienna w 
skutkach dla Rzymian dlatego, gdyż spowodowała lawinową reakcję pośród 
różnych plemion germańskich, które postanowiły – uchodząc przed zagroże-
niem azjatyckim – wkroczyć na bezpieczniejsze, niż ich rdzenne, terytoria bo-
gatego sąsiada – czyli Imperium. Mogły dokonać tego w sposób wielce zorga-
nizowany, ponieważ mieli doskonałe rozeznanie o stanie państwa rzymskiego, 
od wielu wieków służąc w legionach rzymskich. Sami zaś stanowili już zorga-
nizowaną państwowość plemienną zorganizowaną na wzór rzymski i mogli w 
sposób zorganizowany skutecznie przemieszczać się po zachodniej części Im-
perium, która wydawała się im bezpieczniejsza od wschodniej. Uchodząc od 
agresji Hunów, wdzierali się w najdalsze prowincje rzymskie, aż do Afryki – 
przy okazji zadając Imperium takie straty, które w konsekwencji spowodowały 
upadek (rozpad) jego części zachodniej.  

Podczas rabunku i dezorganizacji zachodniej części Imperium przez Ger-
man, równocześnie atakowali tę część także Hunowie. Wprawdzie zasadniczą 
rolę pogromcy tej części państwowości Imperium Rzymu odegrali Germanie, 
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jednako byli oni Europejczykami już od dawna i podobnie, jak kiedyś Rzymia-
nie podbijając Greków, zawłaszczali hellenizm w prawidła władzy rzymskiej, 
tak teraz plemiona germańskie dezorganizowały stopniowo i skutecznie pań-
stwowość rzymską, dzieląc ją na odrębne organizmy państwowe. 

Hunowie, lud o rodowodzie turecko-mongolskim, pochodził ze stepów 
Azji Środkowej. Pustynnienie stepów, gdzie  żyli Hunowie, w drugiej połowie 
IV w., oraz rozbicie związku plemiennego Hunów przez Rouran (często 
postrzeganych, jako Awarowie) spowodowało ich wędrówkę w kierunku 
Europy. Jedni z nich, zwani Hunami Białymi (Heftalici), „zagospodarowali” 
zbrojnie obszar będący odpowiednikiem współczesnego Afganistanu, inni 
skierowali się około 370 roku na stepy czarnomorskie – tym samym wypierali 
stamtąd Słowian i Scytów9 w głąb Europy. A to z kolei „uruchomiło” 
Germanów do „ofensywy” (początkowo pokojowej) na Cesarstwo.  

W okresie, kiedy w części zachodniej Imperium odbywały się migracje 
germańskich barbarzyńców, we wschodniej parano się z Hunami, którzy 
bytując na stepach nad Cisą, oddziaływali zbrojnie na siadujące z nimi ludy 
germańskie, tureckie i słowiańskie. Od 445 r. przewodził im Attyla, który 
pomimo otrzymywanego od Cesarstwa Wschodniego trybutu, najechał je w 
441 r. i 447 r. Za oddanie twierdz nadgranicznych i potrojenie trybutu Wschód 
„unormował” swoje stosunki sąsiedzkie z Hunami. Wynajmowali się oni także, 
na zlecenie rzymskiego patrycjusza Aecjusza, do utrzymania w ryzach zapędów 
germańskich Wizygotów, Burgundów, Franków i Alemanów, dążących do 
całkowitego zawładnięcia posiadłościami zachodniej części Imperium. Jednak 
zapędy przywódcy Hunów Atylli – mające na celu dominację w zachodniej 
części Cesarstwa – popsuły dobre stosunki z Aceuszem. Po nagłym wkroczeniu 
Hunów do Galii zadał im on klęskę na Polach Katalaunijskich (451 r.). 
Następstwem tej przegranej Hunów i konieczności wycofania się z części 
zachodniej Cesarstwa, było złupienie przez nich północnej Italii, zburzenie 
Akwilei i podejście pod Rzym. Ale atak Cesarstwa Wschodniego na 
osadnictwo Hunów zmusił ich do szybkiego wycofania się z terytoriów 
Imperium.  

Po śmierć Atylli (453 r.) i przegranej bitwie nad rzeką Nedao (454 r.) 
Hunowie uszli w stepy czarnomorskie, a część z nich wynajęła się do służby 
wojskowej w Cesarstwie10.  

                                                 
9
 Spotkać można poglądy, że Słowianie to pochodni Scytów lub to, że są to te same ludy, 

lecz inaczej przez opisujących nazywane; por. Czy Scytowie byli Słowianami i czy Słowia-
nie są Scytami? Tak!, <https://bialczynski.wordpress.com/2012/01/21/czy-scytowie-byli-
slowianami-i-czy-slowianie-sa-scytami-tak/>, (25.11.2015).  
10

 „Po śmierci Attyli w roku 453, doszło do wybuchu powstania Gepidów pod wodzą Arda-
ryka przeciwko synom Attyli. Gepidów wsparły liczne plemiona Skirów, Rugiów, Herulów 
i Swebów, a także Ostrogotów (...) Naprzeciwko wojsk koalicji Gepidów i ich sprzymie-
rzeńców, Hunowie wysłali w roku 454 armię ponad 50 000 wojowników pod wodzą króla 
Ellaka. Bitwa była bardzo krwawa i zakończyła się całkowitą klęską Hunów, którzy mieli 
stracić od 30 000 do 40 000 ludzi. Poległ także sam król Ellak. Pozostali przy życiu Huno-

https://bialczynski.wordpress.com/2012/01/21/czy-scytowie-byli-slowianami-i-czy-slowianie-sa-scytami-tak/
https://bialczynski.wordpress.com/2012/01/21/czy-scytowie-byli-slowianami-i-czy-slowianie-sa-scytami-tak/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Attyla
https://pl.wikipedia.org/wiki/453
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gepidowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ardaryk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ardaryk
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Skirowie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rugiowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herulowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Swebowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostrogoci
https://pl.wikipedia.org/wiki/454
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Wycofanie się Hunów i przejściowa likwidacja militarnego zagrożenia 
Cesarstwa osłabiło pozycję Aecjusza, co wykorzystał cesarz Walentynian III, 
który przy wsparciu króla Wandalów, Genzeryka zamordował "ostatniego 
Rzymianina”. Następnie Genzeryk złupił Rzym, biorąc w niewolę tysiące 
jeńców, przez co w 455 r. nastąpiło załamanie się Zachodniego Cesarstwa. 
Italia stała się ruiną, a zniszczenia dokonane przez ciągle przegrupowujące się 
(wynajmowane przez kolejnych władców) oddziały bizantyjskie – złożone z 
m.in. Germanów, Hunów, Bułgarów, Słowian, Irańczyków i Arabów – 
przekroczyły możliwości samo-regeneracji ekonomicznej kraju.  

Refleksyjnie można dodać, że dbając właściwie o bezpieczne granice, 
Chińczycy potrafi odrzucić od siebie zagrożenie ze strony Hunów, a ci bez 
trudu mogli zagrozić skutecznie słabemu systemowi granicznemu Cesarstwa 
Rzymskiego i jego jeszcze bardziej słabnącemu systemowi obrony terytorium 
(właściwie istniejącemu w szczątkowej formie), który oprócz nielicznych 
wojsk operacyjnych (manewrowych legionów), nie posiadał zarówno 
terytorialnego (ani w rozumieniu dzisiejszym, ani ówczesnym) systemu obrony 
państwa, jak i należytej do tego systemu mobilizacji społeczności lokalnych, 
czy też regionalnych, które Rzym potrafił zorganizować w wypadku zagrożenia 
spowodowanego najazdem Hannibala, a o którym już zapomniano, ze względu 
na gnuśność elit władzy, które dbała bardziej o własne dochody, niż 
bezpieczeństwo militarne Cesarstwa – podobnie jak czynią to obecne elity Unii 
Europejskiej. Po przerwaniu się przez płytkie i mało szczelne linie granicy (co 
jest przypadłością obecnie wspomnianej powyżej Unii Europejskiej), można 
było niemal dowolnie „hasać” po całym państwie. Wprawdzie broniono 
niektórych kluczowych miast i twierdz (na jaką to konieczność wskazuje od VI 
wieku p.n.e. chiński strateg Sun Tzu11), ale w obronie terytorium jest to zbyt 
mały wysiłek (na co wskaże kilka wieków później Clausewitz12, który swoje 

                                                                                                                            
wie wycofali się pośpiesznie w kierunku wschodnim i po przekroczeniu Karpat zbiegli na 
ziemie południowej Rusi.” Por. Bitwa nad rzeką Nedao, 
<https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_nad_rzek%C4%85_Nedao>, (23.07.2015). 
11

 Por. Sun Tzu, Sztuka wojny, Warszawa 1994, ss. 37, 65, 93.: „1. Najgorszą strategią jest 
atak na miasta; 2. Jeśli jesteś w stanie utrzymać wszystkie ważne strategiczne punkty na 
swoich drogach, możesz nie obawiać się, że wróg wkroczy; 3. Wojenna doktryna radzi (…) 
polegać raczej na swej gotowości obrony, nie skupiać się na przewidywaniu (…) ataku, 
tylko uczynić siebie niezwyciężonym.” 
12

„Jeśli istnieje taki obszar, bez którego posiadania nie można się odważyć na wtargnięcie 
do kraju nieprzyjacielskiego, to słusznie nazwiemy go kluczem kraju” - C. Clausewitz, „O 
wojnie”, Warszawa 1958, t. 2, s. 92. Z jego dzieła wynika także, że w obronie terytorium 
konieczne są „właściwe środki obrony państwa”, którymi są: lokalne wojska obrony teryto-
rialnej; przygotowane do obrony terytorium; wola obronna narodu (ukształtowana celowo – 
szczególnie elit); działania nieregularne w masowej skali; własne wojska operacyjne; po-
moc innych państw (sojusze) – na podstawie C. Clausewitz, O wojnie, t. 2, s.17.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_nad_rzek%C4%85_Nedao
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propozycje strategiczne opiera na rozwiązaniach Kazimierza Wielkiego13), 
gdyż właściwa w tym wypadku jest głęboka „obrona przestrzenna” (ważniejszą 
jest obrona infrastruktury innej, niż tylko same miasta, czy twierdze). A tą 
można prowadzić głównie z wykorzystaniem działań nieregularnych, 
rozumianych nie tylko, jako prymitywnie postrzegana partyzantka.  

Przywołany powyżej okres odpowiedzialnego podejścia władz Rzymu na 
rzecz właściwej obrony państwa, kiedy nie zamierzano jedynie układać się z 
najeźdźcą w interesie elit władzy, lecz rozprawić się z zagrożeniem najpierw 
stawiając skuteczny opór na zaatakowanym terytorium, a następstwie u źródeł 
jego powstania, czyli niszcząc stolicę wroga w okresie naporu Germanów i 
Hunów należał do przeszłości. Stąd Cesarstwo musiało upaść pod ciosami 
własnej indolencji strategicznej i zachłanności bogatych elit władzy, jak zwykle 
(na co wskazują przykłady z historii) nieodpowiedzialnych obronnie, z czym od 
wieków i teraz także14 mamy do czynienia w Polsce.  

Podobna sytuacja ma miejsce w Unii Europejskiej, gdzie dochody 
finansowe przyćmiły kwestie bezpieczeństwa państw i społeczeństw (im 
większe dochody odnotowują korporacje ponadnarodowe bogatych państw 
Unii – tj. Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii i Beneluksu – 
tym mniej one przeznaczają na obronność z budżetów narodowych), gdzie dla 
pomnażania zysków korporacyjnych otwiera się granice państw unijnych (tak 
właściwie, to ich nie ma) przed pseudo-imigrantami, których generuje 
globalizacja. ONZ15 szacuje, że w skali roku 2015 takich imigrantów może być 
około 400 tys.16 

                                                 
13

 System obronny Polski za Kazimierza Wielkiego: „Specjalną troską otaczał król organi-
zację obrony państwa. Powoływał do służby wojskowej (1) wszystkich właścicieli ziem 
obdarzonych immunitetami, a więc także wójtów i sołtysów i starał się o rozbudowę (2) 
murowanych fortyfikacji zabezpieczających kraj przed najazdami wrogów. Kosztem skarbu 
królewskiego wybudowano co najmniej 53 zaniki i mury obronne 27 miast, możnowładcy 
zaś wznieśli 13 zamków i obwarowali 2 miasta. W sumie liczba nowych punktów oporu, 
składających się niejednokrotnie z miasta i zamku, a nawet miasta i dwóch zamków wynio-
sła nie mniej niż 77. Razem z dawniejszymi fortyfikacjami tworzyły one celowo rozmiesz-
czone (3) linie i strefy obronne. Warowny (4) trzon obronny obejmował ziemie zachodniej 
Małopolski po Wisłę, obszar nad górną Wartą i Kujawy.”  
Por. <http://www.piastowie.kei.pl/piast2/mapy/17o.htm> (12.10.2015) 
14

 Jeśli Rosjanie są gotowi i chętni do wojny, to trzeba się pakować i wyjeżdżać do Austra-
lii, <http://www.wprost.pl/ar/497934/Olechowski-Jesli-Rosjanie-sa-gotowi-do-wojny-
trzeba-wyjezdzac-do-Australii/>, (12.03.2015); Palikot: lepiej się poddać, niż prowadzić 
wojnę, 
 <http://wiadomosci.wp.pl/kat,130496,title,Palikot-lepiej-sie-poddac-niz-prowadzic-
wojne,wid,17315772,wiadomosc.html> (12.03.2015) 
15

 Od stycznia do lipca do Unii przedostało się 340 tys. cudzoziemców. Z danych Frontexu, 
unijnej instytucji, która odpowiada za koordynację ochrony granic UE, wynika, że najwię-
cej przybyszów jest z Syrii - ok. 82 tys., Afganistanu ok. 33 tys., Erytrei - 23,8 tys., Nigerii 
- 10,7 tys., Pakistanu - 6,4 tys. 9,8 tys. osób pochodzi z tzw. Afryki Subsaharyjskiej. Mniej-
sze grupy, po kilkadziesiąt, kilkaset osób, przybyły z Wietnamu, Gruzji, Gwinei, Maroka, 
Gambii. Oprócz tego granice UE przekroczyło 23,2 tys. Kosowian.  
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Można przyjąć, że ówczesna sytuacja strategiczna Cesarstwa Rzymskiego 
była podobna do obecnych realiów Unii Europejskiej, gdzie wyposaża się w 
przywileje ekonomiczne bogate i wpływowe korporacje ponadpaństwowe, a 
jednocześnie obarcza coraz większymi obciążeniami podatkowymi klasę 
średnią i ludność najuboższą. A jednocześnie zaniedbuje nakłady na obronność 
(zmniejszając je) i nie chroni wystarczająco szczelności granic Unii. Tym 
uszczelnieniem chce się obarczyć „ludy nadgraniczne”, czyli w tym wypadku 
Turcję. Wówczas czynili to „barbarzyńscy” Germanie i najemni Hunowie, 
którzy niebawem stali się niesfornym po części „okupantem”, a poniekąd i 
uzurpatorem władzy cesarskiej (gdyż zauważyli, że bez nich Imperium nie jest 
w stanie bronić nie tylko granic, ale i funkcjonować wewnętrznie). 

Tak jak wówczas, wynajmowano „barbarzyńców”, teraz pokłada się 
nadzieję w tym, że przed nielegalną imigracją milionów islamskich 
wyznawców uchroni nas Turcja (która stawia warunek, że albo będzie 
przepuszczała imigrantów do UE albo stowarzyszy się z Unią i wtedy 80 
milinów jej islamskich obywateli uzyska legalny wjazd na Zachód). Tak, czy 
owak, lewacka ideologia humanitaryzmu dla wszystkich wokół Europy i brak 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo egzystencjonalne cywilizacji łacińskiej w 
Europie, powoduje obecnie istotne zagrożenie dla Europejczyków. 
Przywództwo UE wiedzie mieszkańców Starego Kontynentu z wolna do tego, 
że kontynent europejski może stać się obszarem zbrojnych działań pomiędzy 
napływowym żywiołem azjatycko-afrykańskim islamu, a rdzennymi 
mieszkańcami małych miasteczek i wisi. Tym samym Europa staje się jakby 
zainfekowana „nowoczesną dżumą cynizmu i nieodpowiedzialności”, na miarę 
średniowiecznej dżumy, którą „sprezentowali” nam także Azjaci, ponieważ 
najpierw pojawiła się w Azji Środkowej, a następnie zdziesiątkowała 
mieszkańców Starego Kontynentu (po jej ustąpieniu doliczono się utraty ponad 

                                                                                                                            
Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji od początku roku w Morzu Śródziem-
nym utonęło ok. 2,5 tys. osób. Por. M. Czarnecki , M. Jałoszewski , T. Kwaśniewski , 
Uchodźcy w Polsce. Więcej wiedzy, mniej strachu, 
<http://wyborcza.pl/1,75478,18834127,uchodzcy-w-polsce.html#ixzz3urz5up7F>, 
(18.09.2015).  
16

 J. Kl imowicz , „Nie chcemy zostać w Europie. Po prostu zatrzymajcie tę wojnę”. 12 
mln Syryjczyków już uciekło z domów”, http://wyborcza.pl/1,75478,18823850,jak-zycie-w-
syrii-uczynic-znosnym-mozesz-pomoc-dzieki-polskiej.html#ixzz3us1VxUP6, (16.09.2015) 
Od stycznia do lipca 2015 r.do Unii przedostało się 340 tys. cudzoziemców. Z danych 
Frontexu, unijnej instytucji, która odpowiada za koordynację ochrony granic UE, wynika, 
że najwięcej przybyszów jest z Syrii - ok. 82 tys., Afganistanu ok. 33 tys., Erytrei - 23,8 
tys., Nigerii - 10,7 tys., Pakistanu - 6,4 tys. 9,8 tys. osób pochodzi z tzw. Afryki Subsaha-
ryjskiej. Mniejsze grupy, po kilkadziesiąt, kilkaset osób, przybyły z Wietnamu, Gruzji, 
Gwinei, Maroka, Gambii. Oprócz tego granice UE przekroczyło 23,2 tys. Kosowian. We-
dług Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji od początku roku w Morzu Śródziemnym 
utonęło ok. 2,5 tys. osób. Por. M. Czarnecki , M. Jałoszewski , T. Kwaśniewski , op. 
cit… 

http://wyborcza.pl/1,75478,18823850,jak-zycie-w-syrii-uczynic-znosnym-mozesz-pomoc-dzieki-polskiej.html#ixzz3us1VxUP6
http://wyborcza.pl/1,75478,18823850,jak-zycie-w-syrii-uczynic-znosnym-mozesz-pomoc-dzieki-polskiej.html#ixzz3us1VxUP6
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30% mieszkańców Europy, co spowodowało złamanie się rozwoju 
społeczeństw europejski na kilka dziesięcioleci).  

Obecnie nawet kolejne przegrane wybory przez więdnące w popularności 
społeczeństwa lewactwo oraz rosnący radykalizm partii prawicowych i 
wzrastająca ich popularność, nie wywołuje w administracji europejskiej 
baczenia na to, że idzie złą drogą, wiodącą do upadku cywilizacji europejskiej. 

Rzymianie sami – wskutek zaniechania powszechnego obowiązku obron-
nego i wyzbycia się obronności militarnej organizowanej na poziomie lokal-
nym w całym państwie – stworzyli sprzyjające warunki do najazdów na nich 
(stając się poniekąd “barbarzyńcami –burzycielami systemu obrony” własnego 
państwa). Byli potem zbulwersowani tym, że inni ich niefrasobliwość obronną 
wykorzystali – napadając i łupiąc bogactwo materialne oraz niszcząc dokonania 
kulturowe. Nie uczestnicząc powszechnie w obronie państwa, oczekiwali jesz-
cze naiwnie, iż – zarówno na granicy, jak również w szeregach armii operacyj-
nej – bronić ich będą najemni i niedawno podbici obcy. Jeśli uwzględni się 
także to, że w państwie tym w coraz większym stopniu stanowiska dowódcze w 
armii zajmowali ci spośród obywateli Rzymu, którzy niezbyt garnęli się do 
krwawego boju obronnego – żołnierze zawodowi (zainteresowani wieloletnią i 
w miarę bezpieczną służbą) – to na dobrą sprawę trudno byłoby oczekiwać, 
żeby Rzym przetrwał z takim stanem obronności państwa. W ten sposób - do-
skonały przez wieki do ekspansji terytorialnej i obrony kluczowych miejsc gra-
nicznych państwa – rzymski legion pozostawiony został sobie samemu (bez 
właściwej podstawy do skutecznego działania ze wsparciem lokalnie i regio-
nalnie organizowanej obrony militarnej setek miast, osiedli, dróg, mostów i 
przełęczy). Toteż „oderwany funkcjonalnie i logistycznie” od centralnych i 
terytorialnych struktur państwa musiał ulec naporowi relatywnie słabszym, ale 
stanowiącym monolit polityczno-militarny, najeżdżającym Rzym – z różnych 
stron – sąsiadom. 

W konsekwencji powszechnej indolencji obronnej (z czasem przekształco-
nej w ignorancję), bogate do końca i kiedyś silne wiedzą militarną i doświad-
czeniem zbrojnym państwo uległo najpierw własnej „nieodpowiedzialności 
obronnej”, następnie biednym, ale zwartym militarnie sąsiadom, a potem tym, 
których siłą wcielono w jego skład i którzy dla odzyskania suwerenności potra-
fili stworzyć takie systemy wojskowe, których Rzym w ostatnich wiekach za-
niechał – wskutek czego się rozpadł”17.  

Na gruzach Cesarstwa Rzymskiego powstało szereg państw germańskich, 
które z czasem dały początek państwom narodowym. W tym tragicznym dla 
Cesarstwa Rzymskiego okresie, do rangi poważnego partnera politycznego 

                                                 
17

 „Po ukształtowaniu się państwa Franków, które początkowo właściwie stanowiło zwią-
zek wojskowy kilku królów frankońskich, organizacja sił zbrojnych była terytorialna. (...) 
król zbierał pospolite ruszenie”, Mała Encyklopedia Wojskowa, cz. 1, Warszawa 1967, s. 
414; zob. R. Jakubczak, Wojska Obrony Terytorialnej. Militarne bezpieczeństwo Rzeczy-
pospolitej Polskiej u progu trzeciego tysiąclecia, Warszawa 2012, s. 60-61. 
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urosło Państwo Kościelne, które jako organizm ściśle polityczny (chociaż 
wyznaniowy także – jako Stolica Apostolska) funkcjonowało w okresie od 755 
(lub 754 albo 756) do 1870 r., kiedy to utraciło swoją niezależność wskutek 
zjednoczenia Italii i zajęcia Rzymu przez odrodzone państwo włoskie. Państwo 
Kościelne założył król Franków, Pepin Krótki, który powierzył władanie 
terytoriami zdobytymi podczas wojen z Longobardami papieżowi Stefanowi II. 
W swojej historii ogrywało ono ważną rolę, szczególnie podczas dwu wojen z 
Turcją, wojny trzydziestoletniej i o sukcesję hiszpańską.  

 
Napór Arabów 

 
Niedługo po rozpadzie Cesarstwa Rzymskiego (jedynie wschodni jego 

człon zachował się w całości, ponieważ zachodni, rozpadając się, dał asumpt do 
powstania szeregu państw narodowych), zagrożenie naporem ze strony 
azjatyckich Arabów zagroziło południu Europy. Arabowie, po konsolidacji 
religijnej za sprawą proroka Mahometa, postanowili skorzystać ze słabości 
obronnej pogrążonej w mrokach średniowiecza pozostałości Cesarstwa 
Zachodniego i ją podbić. Swoją misję zbrojną prowadzili w imię rozprze-
strzeniania islamu. 

Arabowie, wg Encyklopedii PWN18 to „grupa ludów semickich uznających 
język arabski za rodzimy, niestanowiących jednolitej grupy etnicznej. Histo-
rycznie ukształtowana na skutek zmieszania się koczowniczych plemion arab-
skich z Półwyspu Arabskiego z ludnością podbitych przez nie w VII w. teryto-
riów i zarabizowaną w wyniku wielowiekowego oddziaływania religii najeźdź-
ców – islamu i ich języka; większość Arabów muzułmanów to sunnici, Arabo-
wie szyici skupiają się w Jemenie, Iraku, Syrii i Libanie; Arabowie chrześcija-
nie (głównie obrządku wschodniego) mieszkają w Libanie, Syrii, Jordanii 
i Egipcie19. (...) Arabowie z pustynnych obszarów Półwyspu Arabskiego, Bli-
skiego Wschodu i Afryki Północnej przez setki lat prowadzili głównie trady-
cyjny (oparty na ustroju plemiennym), koczowniczy lub półkoczowniczy tryb 
życia (arabscy koczownicy są zwani Beduinami); w oazach powstawały osie-
dla, których mieszkańcy zajmowali się rolnictwem, rzemiosłem i handlem; od 
VII w. rozwijały się miasta. (...)  W VII w. zamieszkiwali głównie tereny Pół-

                                                 
18

 Arabowie, <http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Arabowie;3870556.html>,( 23.07.2015). 
19

 Za kraje arabskie uznaje się następujące państwa (utworzyły one Ligę Państw Arab-
skich): leżące na Półwyspie Arabskim (Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjedno-
czone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen), następnie Irak, Syrię, Liban, Jordanię, Egipt 
i Sudan oraz państwa Maghrebu (Libia, Tunezja, Algieria, Maroko, Mauretania); do Ligi 
Państw Arabskich należą również Somalia, Dżibuti, Komory i Autonomia Palestyńska 
reprezentowana przez OWP, za kraj arabski jest uważana Sahara Zachodnia; większe sku-
piska ludności arabskiej znajdują się w Izraelu, w wielu krajach Afryki, a w XX w. emi-
granci arabscy osiedlają się w Ameryce Północnej i Południowej oraz krajach Europy Za-
chodniej. Współcześnie liczbę Arabów na świecie szacuje się na ok. 140–200 mln. Tamże. 

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Arabowie;3870556.html
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Liga-Panstw-Arabskich;3932507.html
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Liga-Panstw-Arabskich;3932507.html
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Maghreb;3936028.html
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wyspu Arabskiego; historycznie plemiona arabskie przed islamem dzieliły się 
na północne i południowe (podział ten jest znany tylko w wersji mitologicznej), 
różniące się między sobą językiem i kulturą materialną. (...) Od IX w. p.n.e. 
pojawiają się wzmianki asyryjskie i babilońskie o kraju Aribi w północnej Ara-
bii; powstały tam państewka: Nabatejczyków (IV w. p.n.e.–II w. n.e., ze stolicą 
Petra) i Palmyra (II w. p.n.e.–III w. n.e.) podbite przez Rzym; Bizancjum 
i perscy Sasanidzi kontrolowali państewka Lachmidów (III–początek VII w.) 
i Ghassanidów (V–połowa VII w.). W VI w. ważną rolę odgrywało miasto 
Mekka, leżące na skrzyżowaniu szlaków handlowych, także jako miejsce ogól-
noarabskiego kultu Czarnego Kamienia; tutaj urodził się Mahomet (ok. 570–
632), prorok islamu i twórca państwa muzułmańskiego — kalifatu; nowa reli-
gia zjednoczyła Arabów, zastępując więzy krwi więzią religijną. Po umocnie-
niu się islamu na Półwyspie Arabskim, za panowania (632–661) tzw. kalifów 
prawowiernych (Abu Bakr, Umar, Usman, Ali), rozpoczął się okres wielkich 
podbojów arabskich. Kalifat Alego zakończył się podziałem wyznawców isla-
mu na 2 odłamy: sunnitów i szyitów. Władzę przejęła dynastia Umajjadów 
(661–750) ze stolicą w Damaszku; rozszerzyła ona posiadłości kalifatu na 
wschodzie do granic Chin, Morza Aralskiego i Indii, na zachodzie podbiła Ma-
ghreb i Półwysep Iberyjski. (...) Arabowie panowali jeszcze na Półwyspie Ibe-
ryjskim (do końca XV w.), gdzie kalifat Umajjadów rozpadł się na wiele skłó-
conych państewek, kolejno zdobywanych przez chrześcijańską rekonkwistę. W 
XVI w. turecka dynastia Osmanów opanowała ziemie dawnego imperium Ara-
bów (z wyjątkiem Maroka)”20.  

Znaczącą terytorialnie utratę obszaru europejskiego doznali od Arabów 
Wizygoci, którzy po przyjęciu chrześcijaństwa silnie utrudniali życie miejsco-
wym Żydom na Półwyspie Iberyjskim. Żydów skazywano na wygnanie lub 
zmuszano do zmiany wyznania, ci zaś sprzyjali Arabom, którzy – w przeci-
wieństwie do chrześcijan – ich tolerowali. W roku 711 islamscy Berberowie 
przepłynęli Gibraltar i wygrali bitwę nad rzeka Guadelate. Wizygoci doznali 
klęski, zaś wojska arabskie w jej następstwie zajęły Toledo, stolicę państwa, co 
równało się z powolnym upadkiem Królestwa Wizygotów. Nastąpiło to w 718 
r. Bez mała cały Półwysep Iberyjski (poza północno-zachodnią częścią: z wy-
jątkiem Asturii i Septymanii – nadmorskiego pasa Akwitanii, między ujściem 
Rodanu a Pirenejami) objęli we władanie Arabowie.  

Do zdarzeń tego okresu arabskich podbojów Europy można jeszcze zali-
czyć, oprócz wymienionego podboju Półwyspu Iberyjskiego takie z nich jak: 
część południowej Francji z miastami: Narbonne i Montpellier (719), Nîmes, 
Carcassonne i Autun (725), Bordeaux, Lyon, Besançon i Sens (731), Saint Re-
mi i Awinion (734), Arles (735); Sardynię (760); Baleary (798); Kretę (823); 
Korsykę i Sycylię (831-878); Tarent (840-880); Bari (841-871); Garigliano 
(880-915); twierdzę Fraxinet (888-979)21. 

                                                 
20

 Arabowie, <http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Arabowie;3870556.html>, (23.07.2015). 
21

 Podboje arabskie, <https://pl.wikipedia.org/wiki/Podboje_arabskie>, (23.07.2015). 

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Arabowie;3870556.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podboje_arabskie
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Podboje te są prostym przykładem na to, że odwołując się do słów Józefa 
Piłsudskiego – dla słabych miejsca nie ma nie tylko w historii22, ale także na 
mapie i w życiu, oraz że sami sobie zagrażają23, zaś w tym względzie „prawo 
walki o byt jest prawem istnienia w świecie”24. 

 
Najazd Mongołów na wschodnią Europę 

 
Przybycie Mongołów do Europy w XIII w. to zdawałoby się powtórka już 

kiedyś odbytej „przygody” Europejczyków z Hunami – oto nomadzi z Azji 
Środkowej, podobnie, jak w V w. Hunowie, ruszyli na podbój Europy. 
Przewodził im Temudżyn, Czyngis-chan. Zwycięskie starcia Mongołowie 
rozpoczęli z Chińczykami już w 1209 r. W roku 1215 podbili Pekin. Po 
pokonaniu Imperium Chorezmijskiego i wojsk książąt wielkoruskich, imperium 
mongolskie panowało w 1224 r. nad obszarem od Pacyfiku po Morze 
Kaspijskie i Czarne. Wprawdzie sam Czyngis-chan zmarł w 1227 r., lecz jego 
następcy podboje wobec niepodbitych przez niego innych ludów kontynuowali 
jeszcze przez długi okres. Konsekwencją tego było wchłonięcie arabskiego 
kalifatu Abbasydów (Bliski Wschód) i Chin. 

Następca i wnuk zmarłego władcy, Batu-chan, skierował wysiłek zbrojny 
w kierunku zachodnim – „zajął Bułgarię Kamską i podbił kolejno księstwa: 
Riazańskie i Włodzimiersko-Suzdalskie, dochodząc do Nowogrodu na północy. 
Po czym najeźdźcy zawrócili nad Don i z nowymi siłami ruszyli przez 
południowe księstwa ruskie w kierunku Królestwa Węgier i Polski. (...) 
Wszędzie po sobie zostawiali zgliszcza miast i osad i tysiące zabitych. Niektóre 
księstwa ruskie, jak perejasławskie, czernichowskie i siewierskie, po 
straszliwych zniszczeniach i pogromach przestały w ogóle istnieć. Większość 
księstw ruskich, z Kijowskim i Nowogrodzkim na czele, znalazła się pod 
zwierzchnictwem mongolskim i musiała płacić wysokie trybuty, a zachodnie 
księstwa ruskie dostały się pod panowanie Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
(...) Jedna z armii Batu-chana doszła do Legnicy na Nizinie Śląskiej, gdzie w 
1241 r. stawiło jej opór rycerstwo niemieckie i polskie wojska Henryka II 
Pobożnego, księcia wrocławsko-wielkopolskiego, który poległ w bitwie. 
Obrońcy zostali wprawdzie pokonani, jednak armia Batu-chana nie 
kontynuowała już swego pochodu na Zachód i skręciła na Węgry, gdzie 
przebywała druga armia mongolska. Razem, przez Dalmację i Bułgarię, 

                                                 
22

 J. Piłsudski : „Kto siły nie ma, ten się w historii nie liczy”; por. R. Szeremie tiew , 
Narodowe podstawy wiarygodności polskiego członkostwa w NATO, <http://www. szere-
mietiew.pl/ publikacje, php?c=narodowe>, (21.09.2010). 
23

 Sekretarz obrony USA Donald Rumsfeld: „słabość prowokuje..., słabość zachęca [rywa-
li] do działań, które w przeciwnym wypadku nie przyszłyby im do głowy” Wskazuje on, że 
słabość nie tylko jest antytezą siły ale przyczyną, źródłem wywołującym zagrożenia; zob. 
„Polska Zbrojna”, 21.01.2001. 
24

 J. Piłsudski , Myśli, mowy i rozkazy, Warszawa 1989, s. 28. 
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zawróciły na stepy czarnomorskie. Odwrót związany był głównie ze śmiercią 
wielkiego chana Ugedeja i koniecznością uregulowania sukcesji po zmar-
łym”25.  

Z 1260 rokiem imperium mongolskie weszło w okres rozpadu, przy czym 
w Europie, nad Kamą i środkową Wołgą, pozostało po nim państwo o nazwie 
Złota Orda, które z kolei podzieliło się w XV wieku na chanaty: Kazański, 
Krymski, Astrachański i Syberyjski. Do 1783 r., przetrwał jedynie Chanat 
Krymski, utrzymujący się przede wszystkim z grabieżczych ekspedycji 
czambułów mongolsko-tatarskich wzdłuż Donu, Dniepru i Dniestru. W latach 
1229–1236 Chanat podporządkował sobie Bułgarię Nadwołżańską, zaś w 
okresie 1237–1240 Gruzję i Armenię.  

Spektakularne zwycięstwa militarne Mongołów wynikały głównie z 
imponującej wielkości armii uderzających na przeciwnika26, dużej 
dynamiczności jazdy lekkozbrojnych, mistrzowskiego wykorzystania łuków, 
wysokiej dyscypliny i bestialstwa w walce, które paraliżowało przeciwnika. 
Ważną rolę odgrywało także właściwie zorganizowane zabezpieczenie 
logistyczne oraz konny system kurierski (przejęty potem od nich przez Rosjan i 
wykorzystywany jeszcze w Związku Radzieckim27), skuteczny wywiad i 
osiągnięcia chińskiej techniki inżynieryjnej, którą z dużym powodzeniem 
wykorzystywano.  

Mała skuteczność obronna Europejczyków wynikała z niewielkiej 
skuteczności broni, jaką dysponowali wobec przeciwnika, a przede wszystkim 
małej manewrowości taktycznej i operacyjnej ciężkiej jazdy (rycerzy okutych 
w ciężkie zbrojne pancerze) oraz ograniczających ich manewr taborów, a także 
ich osobistej nieporadności ruchowej rycerstwa w walce bezpośredniej z lekko 
uzbrojonymi, gibkimi w ruchach na koniu jeźdźcami mongolskim. Ponadto, 
„rycerski” sposób prowadzenia walki był daleko osłabiający skuteczność walki 
zbrojnej z prowadzącymi ją niemal na zasadach działań nieregularnych 
Mongołami, co wywoływało zazwyczaj niezrozumienie i zaskoczenie wśród 
Europejczyków, w konsekwencji dla nich zgubne, bo śmiertelne.  

Wynikiem lojalnego podporządkowania się Mongołom, była tolerancja 
władcza wobec miejscowych elit podbitych krajów i skupianie się głównie – 
poprzez namiestników – na ściąganiu wysokich podatków i danin od 

                                                 
25

 Podboje Mongołów, 
<https://pl.wikipedia.org/wiki/Podboje_Mongo%C5%82%C3%B3w>, (22.06.2015). 
26

 W ostatnich latach życia Czyngis-chana jego armia liczyła ok. 98 tysięcy żołnierzy, nie 
licząc oddziałów sojuszniczych; zob. Ibidem. 
27

 „Świetnie zorganizowaną pocztę konną miało imperium mongolskie. Była opłacana i 
utrzymywana bezpośrednio przez wielkiego Chana. Poczta ta składała się z rozmieszczo-
nych co 200-300 km stanic, w których kurier mógł wymienić konia i kontynuować swoją 
misję. Pocztą tą można było przesyłać wiadomości w tempie do 600 km na dobę”; zob. 
Poczta konna, <https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczta_konna>, (12.10.2015). W rosyjskim 
systemie takiej poczty wykorzystywanej do potrzeb potrzeby militarnych, przesyłka prze-
bywała ok. 500 km. na dobę. 



 
 

339 
 

poddanych. W przypadku Polski najazdy Mongołów, przyczyniając się do 
dużych strat28 ludności i w gospodarce, nie spowodowały jednak uzależnienia 
od imperium mongolskiego. „Agresja mongolska uwypukliła siłę nowej grupy 
społecznej, jaką stanowili mieszczanie, a dobrze ufortyfikowane i dzielnie 
bronione miasta stały się silnym punktem w systemie obrony kraju. Obnażyła 
natomiast słabość dużego kraju rozbitego na dzielnice, których władcy nie 
potrafili współdziałać ze sobą w kluczowych sprawach”29 – co jest obecnie 
przypadłością poszczególnych partii politycznych, pełniących rolę spadko-
bierców (w innej zgoła formule) tamtych władców. 
 

Turcy atakują Europę 
 

Turcy osmańscy przybyli pod koniec XIII w. do zachodniej Anatolii (Azja) 
i stąd do XV w. rozszerzyli swoją dominację na Azję Mniejszą i większość 
europejskich Bałkanów – tworząc Imperium Osmańskie. Styk kultury 
chrześcijańskiej, dominującej w Europie, oraz tureckiej, opartej na fanatyzmie 
religijnym islamu30 (i poniekąd swoistym rewanżyzmie za skutki europejskich 
wypraw kryzowych31), miał swój dramatyczny wymiar szczególnie na 
przełomie XIII i XIV w. Kontynent europejski został postawiony w sytuacji, w 
jakiej kilkanaście wieków przedtem znalazło się Imperium Rzymskie, czyli 
gwałtownego oddziaływania zbrojnego opartego tym razem na cywilizacji 
równie silnej duchowo, co europejska – posiadającej mocne argumenty 
wyłaniające się z wyznania religijnego. 

To spowodowało, że wojny Europejczyków z Turkami od razu przyjęły 
wymiar kontynentalny, szczególnie po przegranej z nimi bitwie rycerstwa 

                                                 
28

 Na ziemie polskie Mongołowie przeprowadzili trzy najazdy – w 1241 r., w latach 1259-
1260 oraz na przełomie lat 1287/1288, z czego dwa pierwsze miały charakter głównie łu-
pieżczy. W pierwszej kampanii, czysto grabieżczej, wojska mongolskie spowodowały utra-
tę około 22 tys. ludności polskiej (poległej w walkach, wymordowanej i 2 tys. wziętej w 
jasyr). W drugiej kampanii nadal najeźdźcy czynili wielkie spustoszenia, grabież i dezorga-
nizację kraju, a straty w ludności oszacowano na blisko 10 tys. ludzi uprowadzonych w 
jasyr, czemu towarzyszyły także ogromne transporty z rabunku mienia trwałego i zwierząt 
hodowlanych. W trzeciej szacuje się dalsze uprowadzenie w jasyr kilku tysięcy ludzi oraz 
kolejny rabunek minia trwałego. 
29

 III najazd mongolski na Polskę, 
<https://pl.wikipedia.org/wiki/III_najazd_mongolski_na_Polsk%C4%99>, (12.10.2015). 
30

 Turcy, będąc neofitami, cechowali się wielką gorliwością religijną. A od czasów wypraw 
krzyżowych byli wyrazicielami podejścia muzułmanów, którzy zmienili swój stosunek do 
chrześcijan - przedtem postrzegano ich przyjaźnie, jak współwyznawców tego samego 
Boga, po krucjatach zaś pamiętano im ogromne okrucieństwo. 
31

 Krucjaty prowadzono od XI do XIII w. na rzecz odbicia i utrzymania miejsc 
utożsamianych z miejscami kultu religijnego chrześcijan w Palestynie. Była to reakcja 
odwetowa na zdobycie Jerozolimy przez muzułmanów w 638 r. i ponowne nią 
zawładnięcie w 1072 r. przez Turków seldżuckich, co wiązało się z wywózką relikwii 
chrześcijańskich do Persji.  
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europejskiego pod Nikopolis w 1396 r. Pierwsze klęski odwiodły także 
Europejczyków od spraw wielkiej schizmy32, na rzecz jednoczenia się przed 
zagrożeniem tureckim. W konsekwencji tego powstała Unia Florencka (5 
czerwca 1439 r.) między Bizancjum a Rzymem, skierowana przeciw Turkom. 
W 1443 r. powołano także Ligę Antyturecką, a król Polski i Węgier Władysław 
III Jagiellończyk stanął na jej czele. Kiedy zginął w bitwie pod Warną w 1444 
r. stał się „męczennikiem w obronie wiary”. Zdarzenie to oraz lokalizację 
Polski na granicy z Turkami przekuto w mit „przedmurza chrześcijaństwa”. 

29 maja 1453 r. Turcy zdobyli i złupili Konstantynopol33 (stolicę Bizan-
cjum, Cesarstwa Wschodniego – pozostałości po Imperium Rzymskim), a na-
stępnie dokonali podboju Bałkanów, co wymusiło przeniesienie centrum wy-
znania prawosławia do Moskwy. Klęska pod Mohaczem (29 sierpnia 1526) 
wojsk króla Węgier i Czech Ludwika II Jagiellończyka z armią turecką sułtana 
Sulejmana Wspaniałego, doprowadziła do rozpadu Ligi Antytureckiej. W dal-
szej kolejności, nastąpiło zniszczenie Węgier, których znaczna część przypadła 
Turkom – z Siedmiogrodem w postaci lenna tureckiego. Turcy wycofali się z 
Europy dopiero po klęsce pod Wiedniem (12 września 1683), gdzie odsiecz 
króla polskiego Jana III Sobieskiego (dowodzącego wojskami austriacko-
niemiecko-polskimi) rozgromiła ich potężną armię. A to w konsekwencji zno-
wu przestało jednoczyć Europejczyków.  

Z upływem lat Imperium Osmańskie stopniowo traciło swoje znaczenie i 
rozległość terytorialną, by ostatecznie przestać istnieć w 1922 roku. Na jego 
gruzach ostała się jedynie współczesna Turcja, która stając się państwem NA-
TO oddziałuje jednak politycznie i militarnie na sąsiadów w regionie. Pozosta-
łością ekspansjonistycznej polityki religijnej Turków jest obecnie islamska 
wyznaniowo Albania (2011 rok – 58,79% ludności wyznaje islam) oraz wysoki 
procent wiernych islamu w Macedonii (2010 rok – 39,3%), Kosowie (2010 
rok– 87%), Bośni i Hercegowinie (2012 rok – 51,9%). 

Osmanowie mogli skuteczne oddziaływać militarnie w Europie, ponieważ 
była ona pogrążona w konflikcie wewnętrznym – schizmie oraz rywalizacji o 
wpływy pomiędzy dynastiami panującymi w różnych państwach, które to dy-
nastie miały na względzie własne dochody i wpływy, a nie funkcjonalność 
obronną państw, którymi zarządzali lub zabiegali w nich o władzę.  

Nasuwa się tu analogia do współczesnych korporacji ponadnarodowych, 
kiedy to ich interesy ekonomiczne (podobnie jak kiedyś europejskich rodów 
dynastycznych) są ważniejsze, niż sprawne funkcjonowanie państw, przez co 
coraz częściej spotykamy się z celowym osłabianiem funkcji i roli państwa – 
nie tylko w skali Unii Europejskiej – na rzecz tych korporacji. W takiej sytuacji 
Rosja, podobnie, jak kiedyś Osmanowie, może sobie pozwalać na agresywne 
postępowanie wobec państw i narodów Europy (Czeczenia, Gruzja, Ukraina) 

                                                 
32

 Schizma wschodnia - 1054 rok. 
33

 Sułtan Mehmed II nazwał Konstantynopol Istambułem, czyniąc z tego miasta własną 
stolicę, która jest do dziś stolicą Turcji. 
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oraz skłócać jej członków – dzieląc moralnie, religijnie oraz ekonomicznie. Jest 
to możliwe dlatego, ponieważ eurobiurokraci większą wagę przywiązują do 
sprawnego funkcjonowania korporacji, niż władz poszczególnych państw Unii. 
Doprowadzają tez do tego, że islamscy Arabowie mogą bezproblemowo wni-
kać na kontynent europejski setkami tysięcy imigrantów – cynicznie tolerując 
ich szkodliwe procedery cywilizacyjne wobec rdzennych już mieszkańców 
Starego Kontynentu. Przysparza się przez to Europejczykom „niesympatycz-
nych konkurentów cywilizacyjnych”, którzy nie mają przyjaznych zamiarów 
wobec innowierców, czyli chrześcijan i Żydów zamieszkujących od wieków 
terytoria współczesnej Unii Europejskiej. 

 
Imperialne zapędy euroazjatyckiej Rosji wobec Europy 

 
Parcie Rosji na kontynent jest typowym rozpychaniem się imperium i ma 

wiele wspólnego z tradycją azjatyckiego działania wobec Europy. W minio-
nych wiekach w podobny sposób budowali imperia: starożytni Grecy, potem 
Rzymianie, Francuzi za czasów Napoleona, Austria, Prusy i Rosja w okresie 
rozbiorów Rzeczypospolitej, Niemcy w okresie cesarza Wilhelma II (I woja 
światowa) i Hitlera (II wojna światowa), wreszcie Rosja za czasów cara Miko-
łaja I (I wojna światowa), Lenina (wojna polsko-bolszewicka 1920 r.) i Stalina 
(1943-1945), a także (jako ZSRR) w ramach Układu Warszawskiego, w wojnie 
przeciw Afganistanowi – dążenie niezrealizowane do końca skutecznie, zaś 
kosztowne do tego stopnia, że przyczyniło się do późniejszego rozpadu Związ-
ku Radzieckiego. 

Najnowszą wersją ekspansji rosyjskiej w Europie są przykłady takich dzia-
łań, jak: zajęcie i okupacja części terytorium Gruzji (sierpień 2008 r.) czy agre-
sja na Ukrainę i okupacja Krymu oraz niektórych obwodów wschodnich tego 
państwa, zasobnych w paliwa kopalne i inne surowce oraz będących zagłębiem 
produkcyjnym ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, który wiele swojej pro-
dukcji przeznaczał na potrzeby Sił Zbrojny Federacji Rosyjskiej (2014 rok). 

Okoliczności sprzyjają Rosji, tak, jak kiedyś w Imperium Rzymskim siły 
wewnętrzne sprzyjały pozyskiwaniu barbarzyńców do gwarantowania bezpie-
czeństwa militarnego tego państwa. Następuje angażowanie czynnika ze-
wnętrznego do potrzeb wewnętrznych – latyfundyści chętnie werbowali najem-
nych barbarzyńców do służby w legionach i obronie granic Imperium, w miej-
sce dostarczania własnych chłopów (których potrzebowali do upraw rolnych) i 
samych siebie (jako obywateli średniego szczebla dowódczego) na potrzeby 
militarne. Obecnie Europa pęta się okowami zależności od Rosji, w postaci 
rurociągów gazowych i ropy naftowej, uzależniając się energetycznie i gospo-
darczo, a tym samym politycznie od Rosji, która ewidentnie te zależności wy-
korzystuje do destabilizacji gospodarki oraz polityki wewnątrz poszczególnych 
państw Unii.   

Wnioski w tym wypadku nasuwają się następujące:   
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- Rosja działaniami kryzysowymi poniżej poziomu wojny na wschodniej 
Ukrainie uzyskuje sukces polityczno-militarny, ponieważ Unia Euro-
pejska obniżyła swój potencjał militarny do tego stopnia, że nie tylko, 
iż nie posiada wystarczających sił operacyjnych do przeciwstawienia 
się militarnie agresji, ale w dodatku odsłoniła swoje granice do pozio-
mu karygodnej nieprzyzwoitości i nieodpowiedzialności obronnej. W 
dodatku wyzbyła się właściwego poziomu operacyjnego przygotowania 
terytorium do obrony z wykorzystaniem lokalnych sił terytorialnych i 
działań nieregularnych. Zaślepiona pychą wypływającą z dobrobytu i 
wiarą w ekonomiczny czynnik rozgrywania sporów między imperiami, 
a jednocześnie mając w pogardzie własne bezpieczeństwo militarne, 
osiągnęła taki poziom bezbronności34, jaki kiedyś był udziałem Cesar-
stwa Rzymskiego, bezpośrednio przed najazdem Hunów na Europę i 
migracją Germanów na terytorium Cesarstwa.  

- Doświadczenie Rosji (konflikt poniżej poziomu wojny – zastosowany 
na Krymie), może być wykorzystane przez Chiny, które śląc miliony 
swoich obywateli na terytorium rosyjskie (będące kiedyś we władaniu 
władców Chin), mogą zająć znaczne jej obszary, ponieważ Rosja nie 
jest w stanie na Dalekim Wschodzie zorganizować skutecznej obrony 
przestrzennej terytorium w ramach operacyjnego przygotowania. Nie 
pozwala na to małe zaludnienie, zaś opieranie się jedynie na miastach i 
miejscowościach „kluczowych” (jak to czynił Rzym w obronie przed 
Germanami i Hunami) w obecnej sytuacji rozwoju techniki zbrojenio-
wej i mnogości Chińczyków nie będzie gwarantować sukcesu obronne-
go.  

 
Konkluzje 

 
W dziejach świata istnieje licząca kilkadziesiąt wieków tradycja naporu 

zbrojnego ludów azjatyckich na Europę. Konsekwencją tego jest historia dająca 
liczne przykłady znaczącego oddziaływania na kontynent Fenicjan, Persów, 
Hunów i Mongołów oraz – skutkiem tego – m.in. upadek rodzimych europej-
skich Imperiów Rzymskiego a przedtem Aleksandra Wielkiego. Skutecznie 
czoła stawiali Azjatom starożytni Grecy, który nawet pobili, a następnie podbili 
natarczywych militarnie Persów, szerząc przez wieki hellenizm35. Równie 
owocnie postępowali Rzymianie z Fenicjanami, kiedy starli się z nim zbrojnie 

                                                 
34

 W ramach NATO podział kosztów utrzymania infrastruktury tego porozumienia w 75% 
pokrywają Amerykanie, zaś kraje europejskie - jedynie 25%. A w latach „zimnej wojny”, 
kiedy krajów europejskich w ramach NATO było znacznie mniej, koszty te rozkładały się 
po połowie. 
35

 Hellenizm, epoka hellenistyczna, okres w dziejach cywilizacji starożytnej Grecji, trwają-
cy od śmierci Aleksandra III Wielkiego (323 r. p.n.e.) do zagarnięcia przez Rzym Egiptu, 
ostatniego niezależnego dotąd państwa hellenistycznego (30 r. p.n.e.);  
zob. Hellenizm, <http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/hellenizm;3910842.html>, (23.09.2015). 
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oraz Słowianie w stosunku do Mongołów, kiedy to wpierw wpadli w ich domi-
nację i zależność, ale ostatecznie (poprzez Rosjan) zawładnęli ich państwem i 
stalicą – sprowadzając ich od roli mało znaczącego politycznie i ekonomicznie 
państwa zależnego wpierw od ZSRR, a teraz Rosji i Chin.  

W tych przypadkach przedstawiciele europejskich cywilizacji ostatecznie 
rozprawiali się skutecznie z Azjatami, obejmując zbrojnie władze w ich stoli-
cach i organizując na ich terytoriach skuteczną administrację wykonawczą na 
własny wzór i dla własnych potrzeb, wspierając ją silną strukturą własnej armii 
okupacyjnych.  

Jednak ta tradycja „dobijania” przeciwnika najeżdżającego Europejczyków 
w źródle jego potęgi politycznej (stolicy) została zaniechana przez Rzym z 
chwilą, kiedy cesarz Hadrian36 zdecydował nie podbijać dalszych obszarów na 
rzecz Imperium, a gospodarczo postanowiono opierać się na własnych niewol-
nikach i ich potomstwie37, rezygnując ze zniewalania sąsiednich ludów w trybie 
ich podboju militarnego. Cesarstwo wkrótce przeszło reorientację moralną na 
płaszczyźnie religijnej, gdy prawa religii państwowej zyskało chrześcijań-
stwo38, cechujące się większym humanitaryzmem, niż dotychczasowe wyzna-
nia politeistyczne. Niezbyt zdecydowana ingerencja zbrojna na terytoriach są-
siadującej z Cesarstwem Germanii skończyło się tym, że to właśnie Germanie i 
najechali Rzym i go doszczętnie złupili, a następnie podzielili jego terytorium 
pomiędzy siebie, co w dłuższej perspektywie doprowadziło, że na jego zglisz-
czach powstały poniekąd germańskie państwa narodowe. 

Tradycję powstrzymywania parcia azjatyckiego na kontynent europejski 
(Mongołów, Turków) w ostatnich wiekach w znacznej mierze podjęli Słowia-
nie, przy wsparciu innych Europejczyków. Jednak ich rosyjskie państwo, które 
podczas niewoli mongolskiej nabyło imperialnych zwyczajów – podboju 
wszystkich wokół siebie – z czasem przejęło tę „zręczność” strategiczną w sto-
sunku do reszty ludów Europy, czego skutkiem były m.in. rozbiory Rzeczypo-
spolitej 1772–1795, zdobycie z Prusakami Paryża w 1814 r., marsz Rosji Ra-
dzieckiej na Zachód w 1920 r. (i w konsekwencji wojna polsko-bolszewicka), 

                                                 
36

 Hadrian w 122 r nakazał budowę granicy imperium („Wału Hadriana”). 
37

 „W ciągu IV w. n.e. cesarstwo rzymskie przechodziło liczne przeobrażenia. Koniec wo-
jen zaczepnych spowodował brak podaży niewolników na terenie Imperium. Liczba vernae 
(niewolników nie zakupionych, a wychowanych w obrębie gospodarstwa) rosła. Pociągnęło 
to humanitaryzację stosunku panów do niewolników – coraz częściej zezwalano im na 
zakładanie rodzin i użytkowanie małych poletek, z których jedynie część zbiorów odpro-
wadzali dla pana, resztę zostawiając dla siebie”; 
Wielka wędrówka ludów, 
<https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_w%C4%99dr%C3%B3wka_lud%C3%B3w>, 
30.05.2015 r. 
38

 W 311 r. cesarz Galeriusz wydał edykt korzystny dla chrześcijan. Zawarte w nim tole-
rancyjne zmiany zostały potwierdzone potem przez cesarzy Konstantyna i Licyniusza w 
Mediolanie (w 313 r.). A za panowania cesarzy Gracjanusa i Teodozjusza (381 r.) chrześci-
jaństwo uznano oficjalną religią państwa.  
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rozgromienie Niemiec w 1945 r. (w ramach koalicji antyhitlerowskiej). Konty-
nuując ją Rosja stała się największym terytorialnie państwem na Starym Kon-
tynencie, a także największym terytorialnie imperium świata (tyle, że głównie 
wskutek podbojów w Azji).  

Rosja kontynuuje tradycyjną dla niej politykę wzniecania niepokoju poli-
tycznego u swoich sąsiadów, a następnie ich podboju i zniewalania ekonomicz-
nego. Czyni to zapewne, dlatego, iż wie, że każde imperium może trwać jedy-
nie przy nieustannym rozwoju terytorialnym oraz postępujących wpływach w 
skali regionu lub świata, zaś zatrzymanie tej ekspansji przyczynia się do jego 
schyłku i w konsekwencji rozpadu (jak to ze skutkami tragicznymi dla siebie 
już „przetestował” Rzym za czasów cesarza Hadriana, który postanowił nie 
podbijać innych i zająć się wewnętrznym usprawnianiem państwa oraz umac-
nianiem granic).  

Polityka izolacjonizmu od reszty świata też doprowadziła ostatecznie do 
upadku Cesarstwa Chin, które w swojej długiej historii prowadziło ją niejedno-
krotnie i przeważnie ze skutkiem negatywnym, bo najeżdżający je sąsiedzi – 
niby odseparowani murem – w konsekwencji ostatecznie obejmowali u nich 
władzę i zniewalali je na wieki. Mur, jako miejsce kluczowe, niewzmocniony 
operacyjnym przygotowaniem terytorium do obrony, nie na wiele może w osta-
teczności się przydać – jego rola może być znacząca jedynie wtedy, kiedy go 
dodatkowo się wzmacnia obroną przestrzenną, która obecnie poszerzona musi 
być o dziania w sferze „wirtualnej przestrzeni”, czyli cyberprzestrzeni. Stąd 
współczesna skuteczna obrona terytorium musi obejmować nie tylko „właściwe 
środki obrony państwa” wynikające z clasewitzowskich poglądów na strate-
giczne korzyści obrony własnego terytorium, ale i obronę w cyberprzestrzeni.  

Cesarstwo Rzymu swoim izolacjonizmem zwolna doprowadzało do samo-
zadowolenia i zajmowania się sprawami głównie wewnętrznymi, co w konse-
kwencji spowodowało jego rozpad – najpierw na dwa odrębne organizmy poli-
tyczne (podział cesarstwa nastąpił w 395 roku, kiedy władzę objęli – na wscho-
dzie Arkadiusz, a zachodzie Honoriusz), a następnie upadku zachodniej części 
Imperium. 

Podobnie było ze Związkiem Radzickim, które to imperium postanowiło 
„pokojowo współistnieć”. I to walnie przyczyniło się do jego rozpadu, ponie-
waż zaniechano trwania w stanie nieustannej wojny, a kiedy nagle ją podjęto 
przeciw Afganistanowi, był to na tyle nagły i zaskakujący wysiłek gospodarczy 
(powodowany polityką), iż Rosjanie w ostateczności mu nie podołali i przegra-
li. Nie tylko zresztą wojnę wywołaną własną agresją, ale i spójność państwa 
radzieckiego, które się rozpadło.   

Dyplomacja i politycy Rosji dobrze wiedzą, że aby istnieć w obecnym 
układzie terytorialnym, należy utrzymywać społeczeństwo w stanie jakby 
„permanentnego kryzysu kontrolowanego”39 w rosyjskim wydaniu, czyli jakiejś 

                                                 
39

 „Permanentny kryzys kontrolowany (PKK), który staje się nieuniknionym stanem fak-
tycznym w skali globalnej (...) sprawia, iż gospodarki narodowe wielu państw stają się 
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formy wojny z kimkolwiek. Stąd czynią wiele na rzecz przetrwania swego roz-
ległego państwa w obliczu naporu żywiołu islamskiego i populacji chińskiej 
oraz dominacji ekonomicznej Zachodu i „wschodzącego” Wschodu. Federacja 
Rosyjska zdaje sobie sprawę z tego, że jej dni są policzone, ponieważ pozostaje 
w sferze politycznej (a szczególnie ekonomicznej) na starych zasadach funk-
cjonowania państwa kolonialnego, opartego na sile militarnej. A ten model 
jednoznacznie zdewaluował się po II wojnie światowej, gdyż na plan pierwszy 
zdecydowanie wypłynęły już wtedy czynniki ekonomiczne, jako wiodące w 
kwestiach międzynarodowych – także kolonializmu w nowoczesnej formie. 
Stąd wszystkie mocarstwa kolonialne Zachodu zwolna straciły swoje posiadło-
ści utrzymywane głownie siłą zbrojną i przeszły na poszerzanie swojej domina-
cji w sferze ekonomicznej – dając byłym koloniom wolność polityczną, ideolo-
giczną i religijną, a przede wszystkim terytorialną.  

Również Chiny i ich otoczenie podjęły wyzwanie rywalizacji na drodze 
ekonomicznej, przy okazji nie zaniedbując spraw militarnych, ale skala ich 
wydatków na zbrojenia w kontekście potencjału ekonomicznego nie jest tak 
obciążająca budżet państwa, jak w Rosji. W Federacji Rosyjskiej nie rozważo-
no dostatecznie sytuacji, z której wynika, że czyniąc agresję terytorialną kosz-
tem słabego sąsiada słowiańskiego – Ukrainy (której suwerenność terytorialną 
Rosja, obok Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gwarantowała) – do-
prowadzi się do nieuchronnego kryzysu ekonomicznego własnego państwa. 
Dostatecznie długo jednak „pracowano” nad Ukraińcami, podobnie jak i rzą-
dzącymi w Polsce, aby celowo zaślepić ich przywództwo polityczne w sferze 
obronności wobec Rosji. Odpowiedzialność w tym względzie w szczególności 
spada na mocarstwa europejskie40. Kiedy Polska podniosła kwestię krajów 
NATO graniczących z Rosją, z wyjątkowo niepokojącym stanowiskiem w tym 

                                                                                                                            
bardziej wydajne. W rezultacie, dają większe zyski, a przy tym pracownicy nie są tak wy-
magający socjalnie, bo starają się rozumieć „powagę chwili” („kryzysowej”), bardziej niż 
to bywa podczas okresu bez większych zagrożeń, kiedy „leniwie” funkcjonują w czasie 
błogiego, niczym niezagrożonego pokoju. (...) Intensyfikowana kryzysem gospodarka na-
rodowa jest znacząco bardziej wydajna od gospodarki funkcjonującej bez większych zagro-
żeń. (...) Kryzys taki nie jest ani przypadkowy, ani nie znajduje się poza kontrolą, wręcz 
przeciwnie – jest sterowany (...). Często rządy, uwikłane w ten proces, nie chcą, aby zwykli 
obywatele mieli wiedzę w tej dziedzinie. Powoływanie się na konieczność zachowania 
tajemnicy jest jedynie wymówką”, zob. R. Jakubczak, J. Marczak, Bezpieczeństwo naro-
dowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Warszawa 2011, s. 177. 
40

 Stąd stawiano na armię zawodową i bezbronność obywatelską w kwestii obrony narodo-
wej, a to sprzyjało rozgrywaniu bezpieczeństwa tych państw przez czynnik pozanarodowy 
– z ośrodkami głównie w Moskwie i Berlinie, co jest od dwustu lat tradycją tych dwóch 
sąsiadujących z Polska państw – wielkich i ambitnych kolonialnym uzależnieniem innych. 
Również rozwiązywaniem kwestii agresji rosyjskiej na Ukrainę zajęły się wyjątkowo 
skwapliwie Niemcy i Rosja, z jaskrawym pominięciem Polski. Wynika to stąd, że od ponad 
dwu wieków oba te państwa w kwestiach podziału Europa Środkowej potrafiły się porozu-
miewać wyjątkowo skutecznie na głowami stanowiących jej „trzewia” narodów. 
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względzie ujawniły się Niemcy – minister obrony narodowej RFN stwierdziła, 
iż w kontekście zgłaszanego ze strony Polski zapotrzebowania na reakcje NA-
TO po agresji Rosji na Ukrainę „Niemcy mogą mieć problemy z wywiązaniem 
się ze swoich zobowiązań wobec NATO”41. Przy czym sam Pakt Północnoat-
lantycki, przy biernej postawie jego mocarstwowych członków, wygenerował 
jedynie pięciotysięczną „szpicę” na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa Polski 
(!!!), co w wypadku zagrożenia ze strony wschodniego sąsiada tego paktu jest 
niczym brzęk komara w ataku na słonia.  

W stosunku do Ukrainy postawa Niemiec jest też dwuznaczna i sprzyjają-
ca Rosji, a w ramach Porozumienia Mińskiego, rozpatrującego kwestię agresji 
rosyjskiej na Ukrainę, zręcznie wykluczono z negocjacji Polskę, wiedząc, że 
będzie ona sprzyjać Ukrainie.  

Kontynuacją azjatyckiego parcia militarnego na Europę jest obecnie agre-
sywna polityką Rosji, mocarstwa euroazjatyckiego, którego terytorium w 75% 
leży w Azji. Jednak mając świadomość tego, że Europejczycy ostatecznie sta-
wiali czoła temu naporowi przez tysiąclecia (w tym ostatnio Polacy przeciw 

                                                 
41

 „Podczas spotkania szefów sztabów krajów NATO w zeszłą sobotę w Wilnie najwyższy 
rangą wojskowy USA generał Martin Dempsey krytycznie ocenił możliwości Sojuszu (...). 
NATO nie będzie prawdopodobnie w stanie wywiązać się z gwarancji bezpieczeństwa 
udzielonych Polsce i państwom bałtyckim na niedawnym szczycie Sojuszu w Walii - napi-
sał w niedzielę niemiecki tygodnik "Der Spiegel", powołując się na koła wojskowe.(...) 
Wysocy rangą wojskowi wyrażają wątpliwości co do możliwości wdrożenia przyjętego na 
szczycie NATO Planu Działań na rzecz Gotowości (Readiness Action Plan), wskazując na 
organizacyjne i finansowe trudności - czytamy w najnowszym wydaniu "Spiegla". Szefo-
wie państw i rządów krajów NATO uzgodnili we wrześniu stworzenie sił szybkiego rea-
gowania, tzw. szpicy, która ma być gotowa do akcji w ciągu 48 godzin. Jak twierdzi nie-
mieckie pismo, podczas spotkania szefów sztabów krajów NATO w zeszłą sobotę w Wilnie 
najwyższy rangą wojskowy USA generał Martin Dempsey krytycznie ocenił możliwości 
Sojuszu. Uzyskanie gotowości do akcji w ciągu 48 godzin jest nierealistyczne - miał po-
wiedzieć amerykański generał. Jak wyjaśnił, realizacja tego punktu musiałaby oznaczać, że 
żołnierze spaliby w mundurach. Inni przedstawiciele sztabów generalnych wyrazili opinię, 
że natowska szpica powinna liczyć najwyżej kilkuset żołnierzy. Według "Spiegla" podczas 
spotkania w Wilnie doszło do pojedynku słownego między Dempseyem a głównodowo-
dzącym NATO w Europie Philipem Breedlove'em. Ten ostatni miał wezwać Dempseya, by 
swoje wątpliwości przedstawił raczej sekretarzowi stanu USA Johnowi Kerry'emu i mini-
strowi obrony Chuckowi Hagelowi, którzy zaakceptowali na szczycie w Walii kwestiono-
wane teraz plany. Na szczycie NATO w walijskim Newport przyjęto Plan Działań na rzecz 
Gotowości jako odpowiedź Sojuszu na agresję Rosji na Ukrainę oraz zagrożenia związane 
z niestabilną sytuacją w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Jednym z punktów 
planu jest utworzenie sił "szpicy", które będą natychmiast reagować na zagrożenie. Ta 
jednostka ma liczyć kilka tysięcy żołnierzy i być gotowa do akcji w ciągu dwóch dni. Dzień 
przed ukazaniem się tekstu w "Spieglu" niemiecka minister obrony przyznała, że Niemcy 
mogą mieć problemy z wywiązaniem się ze swoich zobowiązań wobec NATO; zob. "Der 
Spiegel": NATO nie będzie w stanie wywiązać się z gwarancji wobec Polski,  
<http://wyborcza.pl/1,76842,16717131,_ 
Der_Spiegel___NATO_nie_bedzie_w_stanie_wywiazac_sie.html#ixzz3xOMFocB7>, 
(28.09.2014).  

http://wyborcza.pl/1,75477,16716390,Minister_obrony_Niemiec_przyznaje__Nie_jestesmy_w.html
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agresji sowieckiej), należy domniemywać, że i tym razem dadzą skuteczny i 
ostateczny odpór ekspansji militarnej „Wschodu”. I wzorem Rzymu, z pierw-
szych wieków funkcjonowania Imperium, zdobędą stolicę i doszczętnie prze-
kształcą wrogi byt w nowy twór polityczny – przyjazny cywilizacji Zachodu. 
Przy czym, ze względu na dominującą w tej cywilizacji rolę Stanów Zjedno-
czonych, jako wytworu cywilizacji europejskiej, dokonają tego z ich walnym 
udziałem – w swojej kłótliwości i bufonadzie rozdrobnionych interesów naro-
dowych (sprzecznych wewnętrznie w ramach Unii Europejskiej) oraz rozlewa-
jącego się lewactwa, Europejczycy mogą tego dokonać jedynie pod silnym 
wpływem przywództwa zewnętrznego – pozakontynentalnego. Takie rozwią-
zanie sprawdziło podczas I i II wojny światowej, stąd nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby skorzystać z tych pozytywnych doświadczeń. 
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Streszczenie: 
„Rosja – strategia imperium” to artykuł przybliżający do zrozumienia sposoby 
myślenia i postępowania elit politycznych i decyzyjnych naszego Wielkiego 
Wschodniego Sąsiada. Przedstawia zarys rozwoju imperium od czasów niewoli 
tatarskiej do współczesności, z uwzględnieniem wpływu jaki miał rozpad ZSRR 
na myślenie i działanie obecnych decydentów i zwykłych obywateli. Na bazie 
tego materiału autor analizuje myśl geopolityczną i strategiczną w Federacji 
Rosyjskiej na tle kontekstu historycznego i bieżących działań. Końcowa części 
artykułu, to próba spekulacji wokół możliwych wariantów geopolitycznego 
rozwoju Imperium i sytuacji światowej. 
 
Summary: 
“Russia – strategy of the empire” is an article enabling to understand the way 
of thinking and acting of political and decisional elites of our Great East 
Neighbour. It presents a draft of development of the empire from the times of 
Tatar slavery to contemporary times, with consideration of the impact that the 
breakdown of USSR has had on thinking and acting of present policymakers 
and ordinary citizens. On the basis of the following material an author analyses 
geopolitical and strategic notion in Russian Federation against historical 
framework and current actions. Final part of the article is an attempt of specu-
lation around possible options of geopolitical development of the Empire and 
world’s situation. 
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„Umysłem Rosji nie zrozumiesz,  
miarą jej nie zmierzysz (…)  

w Ruś można tylko wierzyć” 
 

(Fiodor Tiutczew,  
XIX-wieczny poeta i dyplomata rosyjski) 

 
Aby uczynić własny kraj bezpiecznym, trzeba przeanalizować wszelkie 

możliwe wyzwania i ryzyka, wyciągnąć wnioski, w oparciu o nie budować 
właściwą strukturę bezpieczeństwa narodowego. Jednym z głównych rozpatry-
wanych problemów musi tu być otoczenie międzynarodowe państwa. Nie wy-
starcza stwierdzenie, że wszystkie granice są bezpieczne, zawarliśmy właściwe 
układy i znaleźliśmy właściwych sojuszników. Jeden z największych strategów 
i polityków wszechczasów Napoleon Bonaparte zwykł mawiać – „Polityka to 
gra pozorów, a politykę wszystkich mocarstw określa ich położenie geograficz-
ne”. 

Ale nie wystarczy zdawać sobie sprawę z tego, że nic nie jest dane raz na 
zawsze. Zaostrzająca i zmieniająca się diametralnie w ciągu ostatnich lat sytua-
cja międzynarodowa – zwłaszcza w pobliżu wschodnich granic Polski, wymaga 
ponownego przeanalizowania roli, miejsca i postępowania Federacji Rosyj-
skiej. Bez dogłębnej analizy i zrozumienia skąd pochodzą źródła jej działania i 
podejmowanych decyzji, nie można ułożyć w miarę przewidywalnego scena-
riusza prawdopodobnych dalszych działań, a tym samym znaleźć drogi do uło-
żenia właściwego postępowania dla działań własnych. Aby zrozumieć Rosję, 
kryteria myślowe jakimi posługują się jej przywódcy, ich specyfikę postępowa-
nia w sprawach wewnętrznych, regionalnych, jak i na arenie międzynarodowej, 
należy rozpatrzyć kilka wielopłaszczyznowych aspektów z jej historii, trendy 
geopolityczne na przestrzeni dziejów, politykę, ale także tak istotne czynniki 
jak religia – ważna zwłaszcza przy analizowaniu postaw i przekonań ludu ro-
syjskiego, a także jego warstwy inteligenckiej. Tym bardziej, że prawosławie 
poczynając od czasów Piotra Wielkiego pełniło zasadniczo rolę służebną wo-
bec imperium. Idea „Trzeciego Rzymu”, tak żywa po upadku Bizancjum, roz-
wijana w imperium Romanowów, hołubiona przez bolszewików – chociaż pod 
inną oczywiście, nie religijną postacią – jest nadal żywa i stanowi jeden z fila-
rów nowej państwowości tworzonej przez ekipę Putina i jego samego. Oczywi-
ście to tylko kilka głównych i wprowadzających oraz dających możliwość oce-
ny sytuacji wątków.  

Czym jest dzisiejsza Rosja, a właściwie Federacja Rosyjska? To państwo 
rozciągające się od wschodniej Europy, przez północną część Azji, aż po Ocean 
Spokojny. Federacja Rosyjska jest największym państwem na świecie pod 
względem powierzchni oraz szóstym największym w historii świata. Pod 
względem liczby ludności zajmuje dziewiąte miejsce. Rosja należy do 
największych gospodarek świata, pod względem PKB zajmuje globalnie szóste 
miejsce. Federacja Rosyjska dysponuje największymi na świecie zasobami 
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naturalnymi i źródłami energii. Jest członkiem wielu międzynarodowych 
organizacji, m.in. stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, Grupy G20, 
Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Szanghajskiej Organizacji Współpracy, 
jednym z założycieli i liderem Wspólnoty Niepodległych Państw oraz odgrywa 
znaczącą rolę w polityce światowej. Federacja Rosyjska dzieli się na: republiki 
– 22; kraje – 9; obwody – 46; miasta wydzielone – 3; obwody autonomiczne – 
1; okręgi autonomiczne – 4. 

Tym, którzy sugerując się tytułem tego krótkiego eseju, oczekują strategii 
sensu stricto (to znaczy tej wielkiej, wojennej wzorowanej na Sun Zi i jego 
„Sztuce Wojny”, czy też Clausevitzie i jego dziele „O wojnie”, lub rozprawach 
Josepha Joffre, Beaufre lub Liddell Harta), muszę niestety rozczarować. Tytu-
łowa strategia imperium to dla mnie cała złożoność historii, dziejów, kultury, 
religii, polityki i wielu innych składowych, które składają się na esprit de corps 
każdego narodu, społeczeństwa, grupy społecznej, państwa wreszcie – w tym 
wypadku tego wszystkiego, co nazywamy Rosją. Na tych kilku kartkach napi-
sać wszystko byłoby niemożliwe, postaram się więc uchwycić kwintesencję 
problemu. 
 

Powstanie i tworzenie państwowości 
 

Pierwszymi historycznymi władcami ruskimi byli prawdopodobnie Ware-
gowie (m.in. Ruryk i Oleg Mądry), którzy zgodnie z istniejącymi przekazami 
przybyli na ziemie ruskie przed 859 r. Za symboliczny początek historii Rosji 
uważa się przybycie Ruryka do Nowogrodu Wielkiego w 862 r. Ruryk zdołał 
skupić pod swymi rządami część Waregów, plemion wschodniosłowiańskich 
(Słowienie, Krywicze i Połoczanie) oraz plemion ugrofińskich (Czudź, Weś, 
Meria, Muroma i Mieszczera) i stworzył fundamenty państwa ruskiego, tzw. 
Rusi Nowogrodzkiej. Ruryk był także założycielem dynastii Rurykowiczów, 
która sprawowała rządy w Rosji do 1598 r. 

Doniosłym wydarzeniem mającym ogromny wpływ na całą historię 
wszystkich ziem ruskich był dokonany na polecenie księcia kijowskiego Wło-
dzimierza I Wielkiego masowy chrzest w Dnieprze mieszkańców Kijowa, a 
także innych miast, w 988 r.1  

Największą traumą zarówno dla księstw i państewek dawnej Rusi, podzie-
lonej na szereg organizmów państwowych wskutek rozbicia dzielnicowego 
(Ruś Kijowska, Włodzimierska, Księstwo Rostowsko-Suzdalskie, Halicko-
Wołyńskie i innych), był okres niewoli tatarsko-mongolskiej, rozpoczęty w 
pierwszym dwudziestoleciu XIII w. podbojami Tamudżyna i trwający do końca 
XIV w. Okres rozbicia dzielnicowego, pozbawienie sił i mocy ekonomicznych, 
ułatwiało działania najeźdźców. Jednocześnie prawie dwustuletnia niewola 
tatarsko-mongolska uświadamiała konieczność i potrzebę zjednoczenia wszyst-

                                                 
1
 Niektóre źródła podają także 989 r. 
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kich księstw i księstewek w jedno, zarządzane centralnie państwo. W odczuciu 
współczesnych jednym z lat przełomowych był tu 1328 r., w którym metropoli-
ta przeniósł swą stolicę z Włodzimierza nad Klaźmą do Moskwy2 - jednocze-
śnie panującemu w latach 1325-1341 Iwanowi I Kalicie udało się uzyskać dla 
siebie i swoich następców tytuł wielkiego księcia. Wnuk Kality, Dymitr Doński 
w bitwie na Kulikowym Polu nad Donem (1380 r.) pokonał Tatarów, co stało 
się początkiem upadku Złotej Ordy na Rusi. Po bitwie rozpoczął się proces 
uniezależniania się Rusi od zwierzchnictwa Złotej Ordy i budowy nowożytnego 
państwa rosyjskiego, w oparciu o rosnącą potęgę i autorytet Wielkiego Księ-
stwa Moskiewskiego. Zwycięzca, książę Dymitr, otrzymał przydomek "Doń-
skiego" i jest do dzisiaj rosyjskim bohaterem narodowym. 
 

Formowanie i umacnianie Imperium 
 

Wraz z jednoczeniem zaczęły się także problemy związane z bezpieczeń-
stwem i trwałością nowo powstałego państwa. Cechą charakterystyczną 
wskrzeszonej Rosji był brak osłony. Będzie to praktycznie zawsze mankament 
imperium i jego kolejnych prawnych następców aż po dzisiejsze czasy – man-
kament jeśli nie faktyczny, to wyimaginowany, służący celom dalszej ekspansji 
w szczytnym celu zabezpieczenia „spokojnego bytu narodu”. W przeciwień-
stwie do większości krajów, których środkowe terytoria skupiając zazwyczaj 
„kręgosłup państwa”, jego potencjał gospodarczy i intelektualny wraz z „ser-
cem”, jakim jest stolica, są stosunkowo chronione, centrum Rosji ogranicza się 
do słabo osłoniętego obszaru średniowiecznego Wielkiego Księstwa Moskiew-
skiego. Brakuje tutaj naturalnych osłon, rzek, oceanów, bagien i gór, które 
określałyby granice – w kwestii obrony Rosja jest zmuszona polegać wyłącznie 
na stosunkowo surowym klimacie i lasach. Jej historia to swego rodzaju kroni-
ka agonii i przetrwania w obliczu kolejnych inwazji.  

Jednoczącej się i poszerzającej jednocześnie swe posiadłości Rosji zaczęły 
grozić ze strategicznego i geopolitycznego punktu widzenia najazdy z dwóch 
zasadniczych kierunków. Pierwszy z nich – od strony stepów – rozległych, 
otwartych łąk, łączących Rosję z krajami Azji Środkowej, jest to stary szlak 
najazdów plemion tatarsko-mongolskich. Drugi kierunek zagrożenia – od stro-
ny Niziny Środkowoeuropejskiej – jest to droga którą przybywali do Rosji 
niemal wszyscy najeźdźcy – począwszy od Krzyżaków, przez Napoleona aż po 
nazistów. 

Następowało stopniowe zabezpieczanie osiągniętych zdobyczy. Pierwszy 
etap to ekspansja przede wszystkim na północny wschód, w kierunku Uralu 
oraz na północ, w kierunku Arktyki. Ogromna większość tych obszarów to tajgi 
lub tundry o niskiej gęstości zaludnienia. Dla Rosji był to jednak w tym czasie 
jedyny obszar, który mogła w łatwy sposób zagarnąć.  

                                                 
2
 R. Pipes, Rosja carów, Warszawa 2006, s. 343. 
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Drugi etap ekspansji rozpoczął się za panowania Iwana III. Po objęciu tro-
nu moskiewskiego dokonał on na przestrzeni ponad 20 lat znaczącego posze-
rzenia terytorium swego państwa poprzez przyłączenie do niego szeregu miast i 
księstewek, w tym Jarosławia (1463 r.), Rostowa, Nowogrodu i Tweru (1485 
r.). On też, wykorzystując stopniowy rozkład Złotej Ordy, zaprzestał wypłaca-
nia daniny, zarówno jej jaki i państwom powstałym w wyniku jej rozpadu (we-
dług tradycji nastąpiło to w 1480 r.)3. W konsekwencji, po szeregu starć zbroj-
nych na przestrzeni lat 1470-1480, ostatecznie uwolnił całkowicie ziemie ruskie 
od panowania Mongołów. 

Okres ten był wielce sprzyjający dla nowo rodzącej się potęgi z jeszcze 
jednego względu. W roku 1453 r., pod ciosami imperium osmańskiego, pada 
Konstantynopol – jest to jednocześnie koniec Cesarstwa Wschodniego zwanego 
także Bizantyjskim. Na spadkobierczynię Bizancjum natychmiast zaczęła kre-
ować się Moskwa, kreująca mit polityczny „Trzeciego Rzymu”. To sformuło-
wanie jest bardzo znamienne, będąc napędem ideologiczno-religijnym do dal-
szej ekspansji i realizacji wielkich i „słusznych” celów imperialnych, tym ra-
zem już z pełnym odwołaniem się do woli i wręcz nakazu Opatrzności. Na 
utrwalenie wpływów bizantyjskich w Rosji ogromny wpływ małżeństwo miało 
Iwana III z Zoe Paleolog, bratanicą ostatniego cesarza bizantyjskiego Konstan-
tyna XI Dragazesa. To również, po upadku Bizancjum, przyczyniło się w 
znacznej mierze do wysunięcia pretensji do dziedzictwa po Cesarstwie 
Wschodnim i przejęcia jego symboliki.  

Dzieło Iwana III kontynuował jego następca Iwan IV Groźny. Rozpoczęła 
się szeroka ekspansja w kierunku południowym i wschodnim – dotarła ona do 
gór Uralu, Morza Kaspijskiego i Kaukazu na południu, z tak znaczącymi punk-
tami strategicznymi jak Astrachań i Grozny. To dało Rosji pewien stopień po-
czucia bezpieczeństwa – oparcie o północne stoki Kaukazu i Astrachań zaczęło 
chronić przed możliwością ataków z Azji Mniejszej oraz Persji, na wschodzie 
zaś Rosja, wchodząc w posiadanie milionów kilometrów stepów, zyskała swoi-
stą osłonę strategiczną – typową strefę buforową. Z drugiej strony stanowiło to 
pewne niebezpieczeństwo dla państwa, zamieszkiwanego przez ludy podbite, 
które nie zawsze chciały służyć i pełnić rolę poddanych a w sprzyjających oko-
licznościach mogły dążyć do wyrwania się spod zwierzchności najeźdźców. 
Pojawiła się potrzeba utrzymania ogromnego obszaru zamieszkałego przez 
ludność podbitą. Armia to w tej sytuacji zbyt mało. Należało stworzyć sieć 
donosicieli, tajnych informatorów, służb nadzoru i specjalnych oraz silny aparat 
bezpieczeństwa i ucisku. Jednocześnie ten cały aparat przemocy i nadzoru mu-
siał być kierowany jedną silną ręką, centralnie i skutecznie. Każda instytucja, 
narodowość, grupa społeczna mogła zagrażać jedności i bezpieczeństwu, po-
winna więc w związku z tym znajdować się pod ścisłą kontrolą. Powoduje to 
także, że dla zachowania i utrwalenia jedności Imperium nieodzowne staje się 

                                                 
3
 Ibidem, s. 73. 
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utrzymanie terroru i przeprowadzanie okresowych czystek. To z kolei powo-
dowało, że w oczach sąsiadów Rosja stawała się powoli agresywna, bez-
względna i cynicznie nieobliczalna. Zdobycze terytorialne, zmiany geopoli-
tyczne układu sił i chęć dominacji i rozwoju sprzyjały sytuacji, w której Iwan 
IV Groźny 16 stycznia 1547 r. ogłosił się carem Wszechrusi4. 

Kolejny wielki okres w budowie państwowości rosyjskiej nastąpił pod rzą-
dami cara Piotra I Wielkiego a następnie Katarzyny II Wielkiej. Nastąpiły dale-
ko idące reformy, mające przybliżyć Rosję do państw zachodniej Europy – 
została między innymi zreformowana armia i od podstaw zbudowana potężna 
flota. Nastąpiła ekspansja w kierunku zachodnim, została zdobyta zachodnia 
Ukraina, Rosja oparła się o Karpaty, włączyła w swe granice Inflanty. Car Piotr 
I Wielki w 1721 r. przyjął od Senatu tytuł Cesarza (Imperatora)5.  

Rozpoczął się okres stabilizacji, ale także pewnego „zachłyśnięcia się” 
wielkością. Imperium Rosyjskim, ze względu na obszar, problemy komunika-
cyjne, potrzebę wyżywienia społeczeństwa, a przede wszystkim wielonarodo-
wość, najprościej było kierować za pomocą centralnego rządu i centralnie kie-
rowanego systemem gospodarczego. Dla zachowania harmonii i rozwoju pań-
stwa należało scentralizować administrację. Kolejny raz rodziła się potrzeba 
rozbudowania i doskonalenia potężnego już i rozbudowanego aparatu przymu-
su i bezpieczeństwa, czuwającego nad wszelkimi przejawami „nieprawomyśl-
ności”. Historia Rosji jest więc w pewnym sensie historią kontroli i nadzoru 
nad – z natury potężnymi – siłami odśrodkowymi, rozrywającymi kraj na czę-
ści. Sytuacja się częściowo stabilizowała, ale imperium nadal się rozrastało, 
rosnąc w siłę i czuwając nad wszystkim, nad czym się da – tak bardzo, że w 
połowie XIX w. zyskało sobie przydomek „żandarma Europy”. 

Wojciech Stanisławski w swym eseju „Rosja carów – imperium kolonial-
nym?” pisze miedzy innymi: „Spośród wszystkich cech charakterystycznych 
dla imperiów kolonialnych jedna da się przypisać Rosji bez żadnych wątpliwo-
ści: błyskawiczny i wielokierunkowy rozrost terytorialny, jaki stał się jej udzia-
łem od początku istnienia państwa moskiewskiego, a wraz z nim – wiele towa-
rzyszących ekspansji technik i zachowań, które uznać można za typowo kolo-
nialne. Tempo tej ekspansji było niezwykłe: w niektórych okresach Rosja car-
ska rozszerzała swoje terytorium o 1.8% dotychczasowej powierzchni rocznie. 
Szybciej rozwijały się tylko dwa państwa – Imperium Otomańskie i Stany 
Zjednoczone. W obu jednak okres tak żywiołowej ekspansji zakończył się już 
po kilkudziesięciu latach, podczas gdy Rosja powiększała swój obszar nieprze-
rwanie – od średniowiecznych początków aż po XX wiek. U progu naszej epo-
ki, w 1914 r., zajmował on 1/6 globu, sięgając od Łodzi do Władywostoku i od 
Helsinek po szczyty Pamiru”6. 

                                                 
4
 Z. Wójcik , Historia powszechna: wiek XVI-XVII, Warszawa 1991, s. 221. 

5
 R. Pipes, op. cit., s. 346.  

6
 W. Stanisławski , Rosja carów – imperium kolonialnym?, „Wiedza i Życie", 1992, nr 2. 
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Jednakże największy rozwój terytorialny i szczyt potęgi w skali światowej 
Rosja zdobyła po rewolucji październikowej. Związek Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich podbojami, matactwem i wiarołomstwem zapanował bezpo-
średnio i niepodzielnie w XX w. nad 1/6 częścią globu, jego peryferie, obsa-
dzone przez podporządkowanych akolitów, tworzyły bufor aż po Łabę: ZSRR 
dotarł do Karpat, wybrzeża Morza Czarnego, Kaukazu i Uralu, który chronił 
jego południowe i południowo-zachodnie skrzydła. Ogromne pustki Syberii 
strzegły wschodnich granic. Dalej na południe Rosja była mocno osadzona w 
Azji Środkowej. Granice Rosji były chronione ze wszystkich stron, oprócz Ni-
ziny Środkowoeuropejskiej. Stąd też potrzeba zajęcia Niemiec i Polski. 

Jednakże przed Rosją, przez cały okres jednoczenia ziem ruskich, walki z 
najazdem i niewolą tatarsko-mongolską, i później, na początku i u szczytu po-
tęgi imperium carów, a następnie okres trwania Związku Radzieckiego, stały 
dwa główne problemy. Po pierwsze – stworzenie imperium rodzi konieczność 
ciągłego zapobiegania jego rozpadowi, po drugie – rozwój imperium wymagał 
utrzymania wewnętrznego systemu bezpieczeństwa. Problemy te nawzajem się 
przeplatają i siłą rzeczy istnieje ich wzajemna współzależność, ale jednocześnie 
utrzymanie jednego celu zazwyczaj stwarza problemy w utrzymaniu drugiego. 

Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie kraje i terytoria zostały podbite i 
zmuszone siłą do podległości – znacząca część ziem Imperium przyłączona 
została w wyniku dobrowolnej decyzji ich władców bądź przynajmniej części 
miejscowych elit politycznych. Niektóre ze wspomnianych obszarów, choćby 
Gruzja i Armenia, miały w zasadzie niewielki wybór. Przypadać im mogła w 
pewnym okresie dziejów bądź rola rosyjskiego „przedmurza” jak w przypadku 
Gruzji (nie wchodząc w szczegóły, 16 lutego 1801 r. w katedrze Sioni w Tbilisi 
odczytany został manifest Pawła I ogłaszający wcielenie Gruzji do Rosji)7 , 
bądź bycie krajem chrześcijańskim – ale drugiej kategorii – w imperium per-
skim, jak Armenia. W obydwu tych przypadkach lepsza i korzystniejsza wyda-
wała się opieka prawosławnego przecież cara Rosji. 
 

Za Boga, Cara i Świętą Ruś 
 

Pozostaje jednak pytanie, za pomocą jakich mechanizmów udawało się 
spajać i utrzymać całość imperium? Aby przybliżyć ten problem, należałoby 
rozpatrzyć szereg czynników mających większy czy też mniejszy wpływ na 
całokształt zagadnienia. Z całą pewnością należy pamiętać o wielkiej roli religii 
prawosławnej w spajaniu jedności wielonarodowego państwa. Nie mniej waż-
nym czynnikiem jest postrzeganie władcy, wizja całości kraju w oczach elit i 
prostego ludu. Czynników tych jest o wiele więcej, ale spróbujmy przyjrzeć się 
kilku wybranym. 

                                                 
7
 B. Baranowski , K. Baranowski , Historia Gruzji. Warszawa, Wrocław 1987, s. 138-

143. 



 

356 
 

Stare powiedzenie, a może bardziej anegdota mówi, że jeśli gdzieś jest 
dwóch Rosjan jeden z nich musi być carem. Można się uśmiechnąć, ale sens 
tego przysłowia wydaje się głębszy. Myśląc o carze, Rosjanin przez długą hi-
storię Księstwa Moskiewskiego, Wszechrusi, Imperium miał na myśli Dobrego 
Ojca, którą to wizję umacniała Cerkiew Prawosławna i cały złożony system 
władzy. Car Batiuszka (Ojciec, a raczej ukochany Ojczulek) był zawsze dobry. 
Był przecież Boskim Posłannikiem, i jeśli coś działo się źle w Imperium zna-
czyło to, że dworzanie i czynownicy oszukują Go i okłamują, a On w dobroci i 
łaskawości swojej nawet tego nie dostrzega. Obrazują to chociażby wydarzenia 
„krwawej niedzieli” w Petersburgu8, która, choć zakończyła się masakrą robot-
ników idących z petycją do cesarza, do końca nie zachwiała wiarą prostego 
ludu w cara – ojca narodu. Zmienili ten obraz dopiero bolszewicy, ale zrobili to 
tak umiejętnie propagandowo, że przez długi czas po rewolucji październiko-
wej w wielu chłopskich chatach w miejsce świętych ikon stawiano portrety 
Lenina a następnie Stalina, oddając im także niemal boską cześć. Można z 
gorzką ironią uzupełnić przytoczone powyżej powiedzenie, że nie jest ważne 
czy carem jest Mikołaj, Aleksander, Lenin czy też Stalin, wreszcie Putin. Po 
prostu musi funkcjonować, jako punkt odniesienia, opiekun, ktoś kto ciągle 
myśli i czuwa nad Świętą Rosją i jej ludem. Ten sposób myślenia wspiera i 
podsyca cerkiew prawosławna, po reformach Piotra Wielkiego praktycznie 
podporządkowana władzy. 
 

„Trzeci Rzym” i prawosławie jako nieskażona tradycja chrześcijańska 
 

Za początek Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego uważa się przyjęcie 
chrztu przez księcia kijowskiego Włodzimierza w 988 r. Nie jest istotą tego 
eseju przybliżanie całości dziejów tego Kościoła, skupię się raczej na próbie 
przedstawienia jego fenomenu jako jednej z głównych ostoi Imperium i jego 
polityki oraz strategii na przestrzeni wieków. 

W 1299 r. siedziba metropolity została przeniesiona z Kijowa do Włodzi-
mierza nad Klaźmą, a w 1328 r. do Moskwy9. W 1448 r. Rosyjski Kościół Pra-
wosławny uzyskał niezależność (autokefalię) od Patriarchatu Konstantynopoli-
tańskiego – metropolita Jonasz stał się Metropolitą Moskiewskim i całej Rusi. 
O przynależności do Państwa Moskiewskiego decydowało wyznawanie praw-
dziwej, to znaczy prawosławnej wiary. Po upadku Konstantynopola Moskwa 
była postrzegana jako sukcesorka Bizancjum, zrodziły się pojęcie i tradycja 

                                                 
8
 Nazwa używana w historiografii na określenie wydarzeń z 22 stycznia 1905 (9 stycznia 

według obowiązującego wówczas w Rosji kalendarza juliańskiego) w Petersburgu. W dniu 
tym została zorganizowana 200-tysięczna, pokojowa demonstracja robotnicza prowadzona 
przez prawosławnego duchownego Gieorgija Gapona. Celem demonstracji było zaapelo-
wanie do cara o poprawienie losu robotników, por. M. Heller , Historia Imperium Rosyj-
skiego, Warszawa 2009, s. 688. 
9
 R. Pipes, op. cit., s. 343. 
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„Trzeciego Rzymu”, podtrzymywane przez wieki do dnia dzisiejszego. Naukę 
o Moskwie jako Trzecim Rzymie sformował mnich Filoteusz. Pisał on do cara 
Iwana III: „Nowego Trzeciego Rzymu – potężnego Twojego państwa – święty, 
soborowy i apostolski Kościół jaśnieje bardziej niż słońce w całym świecie. 
Wiedz zatem, pobożny carze, że wszystkie państwa prawosławnej wiary chrze-
ścijańskim zeszły się w Twoim państwie, że dwa Rzymy upadły, trzeci stoi, a 
czwartego już nie będzie. Twoje państwo nie dostanie się już obcym”. Doktry-
na o Trzecim Rzymie stała się ideologiczną podstawą ukształtowania się Pań-
stwa Moskiewskiego. 

Cerkiew rosyjska rozrastając się i krzepnąc, próbowała reformować się i 
umacniać, jednak wszelkie próby kończyły się niepowodzeniem. Obrządek 
grecki został uznany za niecałkowicie prawomyślny, wykształciła się pomału 
jego bardziej narodowa forma rosyjska, rozłam zapoczątkowany między katoli-
cyzmem i prawosławiem w 1054 r. stale się pogłębiał. Tworzone były podwali-
ny pod rosyjską ortodoksję. Całkowitej reformy Kościoła dokonał wreszcie car 
Piotr I Wielki. W latach 1718-1722 scentralizował całkowicie administrację 
państwa, w tym system i organizację Cerkwi. Patriarchów zastąpił kontrolowa-
ny przez państwo kolegialny organ władzy tj. Święty Synod. Na czele Kościoła 
stanął tak naprawdę Car – władca już nie tylko ludu, ale także ich dusz. Od tej 
pory Kościół Prawosławny w Rosji miał być częścią ogromnej machiny pań-
stwowej i popierać ją w każdej sprawie i sytuacji.  

W okresie Rewolucji Październikowej i po jej zwycięstwie Kościół został 
poddany strasznym represjom. Nastąpiło typowe zastąpienie religii ideą, Bóg 
umarł, narodził się nowy Bóg w osobie towarzysza Lenina, a wraz z nim nowa 
religia pod postacią komunizmu. Jednakże nawet Stalin – w końcu wychowa-
nek szkoły cerkiewnej – mimo represji jakie wprowadził, czuł i zna rolę du-
chową prawosławia. Być może dlatego tak je tępił, a w okresie hitlerowskiego 
zagrożenia oraz w latach powojennych pozwolił na kontrolowane odrodzenie 
się Cerkwi. Prześladowanie wznowiono jednak za czasów Chruszczowa. 

Punktem zwrotnym w historii Cerkwi był 1988 r. i odwilż gorbaczowow-
ska, kiedy zaniechano represji i antyreligijnej propagandy. Obecnie Cerkiew 
Prawosławna w Rosji przeżywa wielką odnowę. Na piedestale postawiono od-
nowienie wartości – religię, rodzinę, patriotyzm, jednakże z pewnym mniej-
szym lub większym odcieniem nacjonalizmu i szowinizmu rosyjskiego. Wzory 
zachodnie odrzucono, jako czyhające na zgubą Rosji i jej świętej wiary i mają-
ce za cel osłabić państwo oraz jego duchowość. Wprawdzie w 2014 r. tylko 
68% Rosjan deklarowało przynależność do Cerkwi Prawosławnej (a tylko 13% 
twierdziło, że regularnie praktykuje), tym niemniej w sferze publicznej jest ona 
mocno wspierana przez państwo i samego prezydenta Putina. Aktywnie wspie-
ra państwową propagandę komentując – słowami jednego z duchownych – że 
„głównym celem ONZ, organizacji jak wiadomo Rosji wrogiej jest zniszczenie 
chrześcijaństwa, rodziny i wiary prawosławnej”, zaś na Ukrainie zaś wojna 
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„toczyła się przeciwko prawosławiu” i o „Bożą prawdę”10. Coraz częściej – 
mimo luźnego nieraz podejścia społeczeństwa do religii, da się słyszeć pogląd, 
że święta wiara prawosławna jest wiarą każdego prawdziwego Rosjanina. Reli-
gia to część państwa, a bycie prawosławnym to jeden z filarów i elementów 
patriotycznej postawy. 
 

Dusza rosyjska 
 

„Jeśli chcemy zrozumieć, na jakie tory skierowana została energia ludzka 
 i jak działa ona jako siła produkcyjna w danym ustroju społecznym, 

 wówczas na najwyższą uwagę zasługuje charakter społeczny” 
                                         

(Erich Fromm) 

 
Czyż jednak charakter społeczny – idąc za Frommem – to nie składowa 

wszystkich członów społeczeństwa? Ten charakter składny to przecież nic in-
nego jak „dusza narodu”. 

Oczywiście, można uznać, że nic takiego nie istnieje, bo przecież każdy 
naród ma swoją specyfikę, swój charakter narodowy, społeczny – to wszystko i 
nie tylko składowe „duszy” każdego narodu, społeczeństwa, grupy społecznej 
czy etnicznej. Można przyjąć, że: „epatowanie pojęciem ‘rosyjska dusza’ to 
zręczna demagogia mająca skryć cienko pozłocone »kulturnym« blichtrem 
barbarzyństwo. Osłonić przepaść cywilizacyjną między łacińskim Zachodem a 
rosyjskim zmongolizowanym bizantynizmem. Jest to zarazem wygodna wy-
mówka – zarówno dla samych Rosjan, jak i dla rozsianych licznie u nas i w 
świecie przedstawicieli »partii Rosji«, czyli mówiąc wprost – agentów wpły-
wu11. 

Istnieje także przeciwny paradygmat, zakładający istnienie owej duszy. 
Nie sposób chyba myśleć, mówić a tym bardziej zrozumieć fenomen duszy 
rosyjskiej bez zrozumienia twórczości Nikołaja Bierdiajewa. Widzi on przez 
wieki kilka różnych Rosji: Kijowską, epoki tatarskiej, Moskiewską, Piotra 
Wielkiego, Rosję imperialną, i w końcu Rosję sowiecką12. To wszystko po-
wstaje w nieustannej konfrontacji z łacińskim Zachodem i tym samym obcymi 
duchowo i religijnie tradycjami. Pisze on, że duszę rosyjską kształtował Ko-
ściół Prawosławny, skąd otrzymała formację czysto religijną, że stan taki trwał 
do czasu rosyjskich nihilistów jak i komunistów (należało by chyba dodać: 
także do czasów Gorbaczowa, Jelcyna jaki i obecnie Putina – uwaga własna). 
Zderzają się tutaj dwa żywioły: pierwotne pogaństwo i żywioł nieskończonej 
ziemi rosyjskiej, z prawosławnym ascetyzmem zaczerpniętym z Bizancjum (i 
znów pojawia się wspomniana wcześniej idea „Trzeciego Rzymu – następcy 

                                                 
10

 J. Prus, Cerkiew imienia Putina, „Polityka” 2015, nr 33 (3022), s. 52-53. 
11

 „O rosyjskiej duszy”, <http://niepoprawni.pl/blog/346/o-rosyjskiej-duszy>, (30.03.2016). 
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 N. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, Kęty 2005, s. 5. 
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Bizancjum). Ta „od zawsze” nieogarnięta i bezkresna ziemia, brak granic, 
znajdują swe odbicie w duszy rosyjskiej odpowiadającej pejzażowi ziemi, nie-
ograniczoności, brakowi formy, szerokości równie nieskończonej i niedokoń-
czonej. „W tym szczególnym państwie despotyzm polityczny łączył się z wiel-
ką wolnością, wolnością życia, obyczajów, brakiem granic i przytłaczającego 
normatywizmu i prawodawstwa. Właśnie ten fakt decydował o podstawowej 
skłonności Rosjan: dążeniu ku nieskończoności. Rosja nie przeżyła Odrodzenia 
i humanizmu w europejskim sensie tych słów”13. Można by nawet pójść dalej i 
za Aleksandrem Duginem powiedzieć, że Rosja nie jest ani Europą, ani Azją14. 
Oczywiście wszystkie wymienione tu czynniki i opisy nie kończą tematu, ro-
syjskiej duszy. Starałem się przedstawić tylko – w moim odczuciu – te najbar-
dziej wyraziste i znaczące. 
 

Słowianofile, okcydentaliści i trochę ewolucji 
 

Kolejnym elementem mającym wpływ na strategię działania Imperium, ale 
wiążącym się niejednokrotnie i przeplatającym z religią, są idee polityczne. Do 
najbardziej doniosłych, mających po licznych metamorfozach olbrzymi wpływ 
na dzisiejszy sposób pojmowania świata, należą słowianofilstwo i okcydenta-
lizm. Jest jeszcze nurt specyficznie rosyjski – bolszewizm – ale w nim także 
odnajdziemy drobne elementy wcześniej wspomnianych. Jego rosyjska forma 
jest zwyrodnieniem zarówno myśli samego Karola Marksa jak i rozwiniętej 
socjalistycznej myśli europejskiej. W Rosji idee polityczne pojawiły się sto-
sunkowo późno, bo w latach dwudziestych, 30. XIX w., mając przy tym od-
mienną od idei powstałych w Zachodniej Europie specyfikę.  

Słowianofilstwo to ruch polityczny w carskiej Rosji powstały w latach 40. 
XIX w. „Słowianofile byli grupą romantycznych intelektualistów, którzy sfor-
mułowali wszechstronny i niezwykły system ideologiczny, którego podstawę 
stanowiło ich przekonanie o wyższości i doniosłej misji dziejowej prawosławia 
i Rosji”.15 Najbardziej znani pośród nich to: Aleksiej Chomiakow, Iwan Kir-
jewskij, bracia Konstantyn i Iwan Aksakowowie. Słowianofile rozwinęli kon-
cepcję Świętej Rusi, utożsamiając ją ze współczesną im Rosją carską. W ujęciu 
tym Rosja była strażniczką nieskażonej tradycji chrześcijańskiej i sprawiedli-
wego ustroju społecznego16, czy wręcz jedynym chrześcijańskim państwem 
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 N. Bierdiajew, op. cit., s. 13. 
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 Aleksandr Dugin (ur. 07.01.1962), rosyjski polityk, geopolityk i historyk religii. W cza-
sach ZSRR związany z opozycją, więziony na Łubiance. Od początku lat 90. redaktor na-
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 N. V. Riasanovsky, M. D., Ste inberg Historia Rosji. Kraków 2009, s. 374-375. 
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świata, ostoją „Kościoła walczącego i pielgrzymującego”17. W Imperium sys-
tem władzy w zasadzie opierał się na trzech zasadach, to jest: prawosławiu, 
autokracji i ludzie (choć ten ostatni, gdyby bliżej rozważyć, w zasadzie miał 
wyłącznie przywilej słuchać i miłować Cara, Boga i Świętą Ruś). Słowianofile 
dostrzegali konieczność rozwiązania szeregu problemów społecznych Rosji. 
Inspiracji dla dokonania niezbędnych reform poszukiwali w historii tego kraju, 
twierdząc, że każde państwo rozwija się w unikatowy sposób i nie może wzo-
rować się na innych. Opowiadali się za usunięciem z Rosji elementów kultury 
zachodniej18. 

Ruchem, który w tym czasie konkurował ze słowianofilami był okcydenta-
lizm (od łacińskiego słowa occidentalis – zachodni). Rosyjskim odpowiedni-
kiem tej nazwy, bardziej narodowo i ludowo oddającym jej sens, będzie „za-
padniczestwo”, „zapdnictwo” (od rosyjskiego słowa zapad – zachód). Nie był 
to nigdy jednolity system filozoficzny, okcydentaliści byli podzieleni we-
wnętrznie, poglądy ich ewoluowały w czasie. Podstawowym łączącym ich za-
łożeniem było przekonanie o konieczności zreformowania Rosji w duchu za-
chodnioeuropejskim. Krytykowali system autokracji carskiej, domagali się za-
stąpienia go rozwiązaniami znanymi z Zachodu19. Z tymi koncepcjami utożsa-
miali się, dając niejednokrotnie wyraz temu w swej twórczości, Iwan Turgie-
niew, Michaił Katkow, Iwan Gonczarow czy też Michaił Sałtykow-Szczedrin.  

Jednych i drugich, a więc słowianofilów i okcydentalistów, zbliżył w pew-
nym sensie Aleksander Hercen. To on powiedział: „Jesteśmy podobni do Janu-
sa o dwóch twarzach, darzymy Rosję miłością, ale nie jest to ta sama miłość”20. 
Dla jednych Rosja była przede wszystkim matką, dla drugich dzieckiem. Oby-
dwa te ruchy rozwijały się niejednokrotnie odchodząc od siebie, innym razem 
zbliżając się. Słowianofile przekształcili się pomału z prądu filozoficznego w 
ruch i niemalże ideologię, która na szczeblu państwa głosiła idee i potrzebę 
zjednoczenia wszystkich Słowian (a zwłaszcza Ukraińców, Białorusinów, ale i 
Bułgarów, Serbów, ale także Polaków i innych), pod światłym berłem Wielko-
rusów, a konkretnie Jego Wieliczestwa Cara Wszechrusi. Polacy byli traktowa-
ni w sposób szczególny, jesteśmy wszak zdrajcami, którzy przejęli kulturę ła-
cińską. Na tej i innych płaszczyznach zyskali sobie obowiązujące do dziś miano 
„buntowszczyków”. Ten proces trwał przez wieki z różnym natężeniem, wszak 
poróżnienie się między wielkimi wieszczami obu narodów Mickiewiczem i 
Puszkinem, wprawdzie na gruncie tylko literackim, zaczęło się tak naprawdę 
nie o kobietę a przez poglądy. „Nowina o polskiej insurekcji zbulwersowała 
mnie całkowicie – pisał Puszkin w jednym z listów do wieloletniej przyjaciółki 
Jelizawiety Chitrowo – Nasi starzy wrogowie zostaną więc wytępieni. Możemy 
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jedynie litować się nad Polakami. Jesteśmy zbyt potężni, żeby ich nienawi-
dzić”21. Głośno domagał się, żeby rosyjska armia zmiażdżyła powstanie i zdo-
była Warszawę. Kiedy do tego doszło, tryumfował w wierszach „Oszczercom 
Rosji” i „Rocznica Borodina”22. Ta wizja, ze zmianami i pewnymi modyfika-
cjami, ale podobnymi pretensjami do wizji Heartlandu23, wciąż obowiązuje. 
Rosyjski geopolityk Aleksander Dugin powtarza wyraźnie, że Polacy i Polska 
mają szansę się zmienić i naturalizować, albo zostaną wchłonięci przez Rosję i 
Niemcy. „Rosja w swoim geopolitycznym oraz sakralno-geograficznym rozwo-
ju nie jest zainteresowana w istnieniu niepodległego państwa polskiego w żad-
nej formie. Nie jest też zainteresowana istnieniem Ukrainy. Nie dlatego, że nie 
lubimy Polaków czy Ukraińców, ale dlatego, że takie są prawa geografii sa-
kralnej i geopolityki. Polska musi wybrać: albo tożsamość słowiańska, albo 
katolicka. Rozumiem, że ciężko jest oderwać jedno od drugiego, ale to nieunik-
nione (…). Polska nie umiała stworzyć własnej cywilizacji i musi dokonać wy-
boru. Myślę, że istnieje jeszcze możliwość, byście dokonali normalnego wybo-
ru, tzn. bizantyjskiego”24.  

Przekształceniom podlegali także okcydentaliści. W ich obozie dokonał się 
rozłam na narodników-socjalistów i liberałów z nich też wyłaniali się sami 
„czyści” narodnicy, jak i socjalistyczna Ziemla i Wola. Wspomniany już Her-
cen i narodnicy-socjaliści wierzyli w szczególne powołanie Rosji, w jej misję 
wcześniejszego i szybszego niż na Zachodzie urzeczywistnienia idei sprawie-
dliwości społecznej. Okcydentaliści-liberałowie uważali, że Rosja powinna iść 
tą samą drogą co Europa Zachodnia.25 A czyż znane nam z przełomu lat 80. i 
90. XX w. „Nowe myślenie” Michaiła Gorbaczowa, to nie nawiązanie do idei 
okcydentalistów-liberałów? Gorbaczow przestał widzieć w zachodzie wroga, 
zaczął postrzegać go jako sojusznika, a jego hasło to integracja z zachodnią 
cywilizacją. Według Gorbaczowa naturalnym stanem środowiska międzynaro-
dowego jest pokojowe współistnienie, idea „wspólnego europejskiego domu”, 
która miała owocować systemem wielostronnych sojuszy na obszarze „od Van-
couwer do Władywostoku”26.  
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 Rusek dwa bratanki? Krótka historia przyjaźni Mickiewicza z Puszkinem, 
<http://natemat.pl/100669,polak-rusek-dwa-bratanki-krotka-historia-przyjazni-puszkina-z-
mickiewiczem>, (30.03.2016). 
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 Ibidem. 
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 Jeden z elementów koncepcji geograficznej osi historii, przedstawionej przez Halforda 
Johna Mackindera na posiedzeniu Royal Geographical Society w 1904 r. Heartland miał 
być według niej jądrem Wyspy Świata, naturalną fortecą, obszarem warunkującym pano-
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Osobiście uważam, że Gorbaczow „przez przypadek” rozmontował system 
radziecki. Chciał go zmienić, ale mu nie wyszło. Nie przewidział, że jeżeli bę-
dzie próbował system trochę poluzować, to ludzie go rozszarpią. Bynajmniej 
nie dlatego, że chcą wolności – jak można chcieć czegoś o czym nie ma się 
zielonego pojęcia, a raczej ma je garstka która dlatego właśnie że je ma jest 
więziona. Przez cały okres swej pięknej, wzniosłej, trudnej i innej historii Rosja 
tak naprawdę miała tylko raz okres prawdziwej wolności i demokracji. To 
okres pomiędzy Rewolucją Lutową a Październikową w 1917 r. Próba Gorba-
czowa nie powiodła się, bo powieść się nie mogła. Dzisiaj jest on jednym z 
najbardziej niepopularnych ludzi w Rosji, według większości społeczeństwa 
zniszczył imperium, obdarł ludzi ze złudzeń i pokazał część, bo nawet jego nie 
było na to stać, żeby pokazać całą (dokumenty katyńskie przywiózł do Polski 
dopiero Prezydent Jelcyn i jego Dyrektor Archiwów Państwowych Federacji 
Rosyjskiej Rudolf Pichoja)27. Dziś zresztą Gorbaczow popiera aneksję Krymu, 
daleko odchodząc od pierwotnie głoszonych haseł. W podobny sposób przei-
staczały się poglądy słowianofilów, okcydentalistów i innych – z czasem odna-
lazły się w tej odmianie marksizmu, jaką jest, a raczej był bolszewizm.  

Bierdiajew pisał: „W duszy narodu rosyjskiego trwała walka Wschodu i 
Zachodu, walka ta nie przestaje być obecna także w rewolucji rosyjskiej. Ko-
munizm rosyjski jest komunizmem wschodnim”, i dalej „W tym szczególnym 
państwie despotyzm polityczny łączył się z wielką wolnością, wolnością życia, 
obyczajów, brakiem granic i przytłaczającego normatywizmu i prawodaw-
stwa”28.  

Ten komunizm rosyjski, tak różny od zachodniego, to bolszewizm, z jego 
tyranią, nieliczeniem się z człowiekiem, gdzie społeczeństwo i państwo jest 
ponad wszystkim, nawet ponad jednostką ludzką – ona jest niczym. Już Feliks 
Koneczny pisał o cywilizacji (mentalności) turańskiej ukształtowanej w okresie 
najazdów mongolskich na Wielkim Stepie, z luźnymi więziami rodzinnymi. 
Cała aktywność społeczna ludu ma, według Konecznego, charakter wojskowy, 
a władców nie obowiązuje moralność. Przecież cóż znaczy śmierć 118 ludzi na 
okręcie podwodnym „Kursk” wobec tajemnic Imperium, mundur zaś w dzisiej-
szych czasach można kupić w byle sklepie z militariami, jak dowiedzieliśmy 
się od prezydenta Putina po aneksji Krymu. 
 

Wnioski i konkluzje 
 

Całość materiału ma w moim pojęciu i przekonaniu uzmysłowić, że na 
współczesne i przyszłe poczynania Rosji, jej społeczeństwa i przywódców, 
składa się cała ich historia, religia, obyczaje, wielkość i przestrzeń oraz wiele 
innych czynników Najważniejsze przesłanie jakim, chciałbym się podzielić z 
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czytelnikiem, mówi, że bez zrozumienia mentalności, bez zrozumienia tego co 
nazwałem „rosyjską duszą” nie da się zrozumieć, pojąć, rozmawiać, wysnuwać 
konstruktywnych wniosków na temat Rosji. 

W błędzie są ci, którym wydaje się, że z „kacapami” nie ma o czym roz-
mawiać, bo oni rozumieją tylko siłę, i tylko przed siłą ustąpią. Swego czasu w 
Berlinie Saudyjski książę Faisal bin Turki mówił, że grozi nam „starcie igno-
rancji” a nie cywilizacji – wszak cywilizacje nie biją się ze sobą lecz rozmawia-
ją, dlatego są cywilizacjami. Trzeba próbować działać według tego schematu. 

Trzeba znaleźć punkty odniesienia – sławiąc swoich bohaterów, dlaczego 
nie staracie się zrozumieć naszych, nasz punkt widzenia nie musi być tożsamy, 
możemy się różnić, ale też rozumie. Pięknie ujął to swego czasu generał Alek-
sandr Lebied, żołnierz doświadczony w działaniach na wielu kierunkach opera-
cyjnych ZSRR i Federacji Rosyjskiej (Afganistan, Gruzja, Azerbejdżan, Nad-
dniestrze, Czeczenia). Dzięki temu, że w czasie puczu Janajewa przeszedł na 
stronę prezydenta Jelcyna, zwyciężył prawowity rząd. Jego podejście „żołnierz 
żołnierza zawsze zrozumie i się z nim dogada” doprowadziło do zawarcia i 
zakończenia pokojowo wielu spornych i beznadziejnych sytuacji, w tym także 
uspokoiło długotrwały konflikt w Naddniestrzu. 

Pokrzykiwanie, przysłowiowe „pobrzękiwanie szabelką” odniesie zawsze 
skutki odwrotne od zamierzonych. Partnera, kimkolwiek by on nie był należy 
szanować a nie lekceważyć. Jeśli komukolwiek wydaje się, że sankcje (zwłasz-
cza w swej obecnej formie) rzucą Rosję na kolana i zmuszą do ustępstw, to 
znaczy, że nie ogarnia całości zagadnienia i powinien albo w ogóle zmienić 
kierunek politycznych zainteresowań albo poważnie przemyśleć i przewarto-
ściować sposób myślenia (trzeba sobie przypomnieć kilka spraw z przeszłości, 
choćby Leningrad, Stalingrad i wiele innych). 

Ale to wszystko nie znaczy, że trzeba z kolei paść na kolana przed rosyj-
skim imperializmem, że trzeba się podporządkować, że trzeba uznać wszystko 
co starają się nam narzucić. Nie liczmy, że Rosja poprzestanie na Krymie, Do-
niecku, Ługańsku. Sytuacja jest zdestabilizowana i w dającej się przewidzieć 
przyszłości Ukraina nie może liczyć ani na wejście do UE, ani tym bardziej do 
NATO – Rosja osiągnęła swój podstawowy (nie zasadniczy) cel na tym kierun-
ku, podobnie jak wcześniej w konflikcie z Gruzją. Do zdestabilizowania jest 
jeszcze jednak kilka „kierunków”, choćby Białoruś, ale także Armenia, Moł-
dawia, także Łotwa i Estonia, czyli „bliżajszaja zagranica”. Zaznacza się rosyj-
ska obecność w Syrii, a w zanadrzu została Arktyka. 

Nie należy liczyć na wewnętrzną opozycję w Rosji (swoją drogą należy się 
dziwić, że Zachód który tak dobrze sprawił się „rozmiękczając” socjalizm przy 
pomocy Wolnej Europy, Głosu Ameryki i innych środków obecnie nie daje 
sobie rady z będąca wciąż w ofensywie Rossija Siegodnia i Russia Today, oraz 
innymi ośrodkami rosyjskiej propagandy). Nie można liczyć na społeczeństwo 
– ono jest zadowolone i popiera działania Putina . Standard podejście przecięt-
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nego Rosjanina sprowadza się do podanych niżej 10 punktów „Dekalogu no-
wego Rosjanina”: 

1. Krym jest nasz. 
2. Dlaczego Ameryce wolno, a Rosji nie ? 
3. Jak się nie boją to nie szanują. 
4. Winna jest Ameryka. Zawsze. 
5. Rosja „walczy o pokój”. 
6. Rosja ma swoje interesy w innych państwach i musi ich bronić. 
7. Sankcje wzmocnią Rosję (i Rosjan). 
8. Demokracja to kłamstwo. 
9. Nie będzie obcy pluł nam w twarz. 
10. Putin to Rosja29. 
Nie jestem pewien, czy jednym z najlepszych rozwiązań nie byłaby w sto-

sunku do Ukrainy opcja przedstawiona w Washington Post przez Henry’ego A. 
Kissingera – być może po pewnej modyfikacji. Najbardziej interesujący jest 
moim zdaniem punkt trzeci jego propozycji: „Ukraina powinna swobodnie 
kształtować rządy, zgodnie z wolą wyrażoną przez jej naród. Mądrzy przywód-
cy ukraińscy powinni działać na rzecz porozumienia pomiędzy różnymi czę-
ściami kraju. W wymiarze międzynarodowym, powinni dążyć do pozycji po-
równywalnej z pozycją Finlandii. Tamten naród, nie pozostawiając wątpliwości 
co do swego poczucia niezależności i współpracując z Zachodem na wielu po-
lach, roztropnie unika instytucjonalnej wrogości wobec Rosji”30. Dotyczy to 
Ukrainie, w polskim przypadku ten wariant odpada. 

Polacy są w tej szczególnej sytuacji, że sąsiadów, jak wiadomo, się nie wy-
biera. I tu wrócę jednak do spraw wielkiej strategii w wydaniu wojskowym, od 
której tak się odżegnywałem na początku. Stare przysłowie łacińskie mówi: „Si 
vis pacem, para bellum”. Czy to znaczy, że jestem militarystą i widzę tylko 
rozwiązania siłowe? Nie po prostu należy pamiętać, że Polska też kiedyś moc-
no wierzyła w aliantów i podobno świetne sojusze. Obecnie podobno też jeste-
śmy gotowi, a w razie czego sojusznicy nam pomogą31.  

Otóż uważam, że należy się głęboko zastanowić nad kilkoma sprawami. 
Dlaczego armia liczy ok. 100 tys. żołnierzy a np. nie 90 tys. lub 158 tys. i co 
było podstawą do określenia tego stanu? Czy w końcu przypomnimy sobie o 

                                                 
29

 „Polityka” 2015, nr 39; str. 51-53. 
30

 “The Washington Post”, 5.03.2014. 
31

 Artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego (Waszyngton, 4.04.1949): „Strony zgadzają 
się, że zbrojna napaść na jedną lub kilka z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie 
uważana za napaść przeciwko nim wszystkim; wskutek tego zgadzają się one na to, że 
jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, każda z nich, w wykonaniu prawa do indywidualnej lub 
zbiorowej samoobrony, uznanego przez artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli 
pomocy Stronie lub Stronom tak napadniętym, podejmując natychmiast indywidualnie i w 
porozumieniu z innymi Stronami taką akcję, jaką uzna za konieczną, nie wyłączając użycia 
siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyc-
kie”. 



 
 

365 
 

konieczności szkolenia rezerw osobowych? Czy naprawdę nie potrzebujemy 
formacji, którą możemy różnie nazwać, ale która sprowadza się do obrony tery-
torium kraju (Obrona Terytorialna Kraju, Wojska Terytorialne, Obrona Cywil-
na). No chyba, że faktycznie wszystko załatwią w chwili wyższej konieczności 
„klasy mundurowe” – nawiasem mówiąc pomysł doskonały, realizacja nie ko-
niecznie i nie zawsze.  

Najwyższy czas zdać sobie sprawę z tego, że sojusznicy nam pomogą, ale 
tylko wtedy gdy sami sobie pomożemy. W przeciwnym wypadku nikt nie bę-
dzie chciał „umierać za Gdańsk”. Nie wyważajmy – chociaż tak bardzo lubimy 
to robić – otwartych drzwi. Można skorzystać z doświadczeń innych, powołać 
odpowiednie zespoły, określić im kompetencje, kazać zebrać materiały, roze-
słać po kraju i świecie, a później opracować, przemyśleć i konsekwentnie wcie-
lać w życie to niezbędne dla bezpieczeństwa państwa, narodu i sojuszników. 
Podstawa to gospodarka i ekonomia. Można powiedzieć truizm – tak, ale hasło 
rzucone niegdyś w kampanii wyborczej przez Billa Clintona – „ekonomia głup-
cze” – chyba znów zaczyna być zapominane. A to jest podstawa wszystkiego.  

Problemów jest wiele, nie uciekniemy od nich, a odkładać na bok już się 
nie da i nie ma co. To co przedstawiłem, traktować należy nie jako zamkniętą 
całość, ale jako przyczynek do dyskusji. Liczę się z tym, że po przeczytaniu 
tego eseju wielu nazwie mnie rusofilem, być może jeszcze więcej rusofobem, 
Na pierwszy zarzut odpowiem tak jak kiedyś już odpowiedziałem , gdy próbo-
wano mi wytknąć, że z moich słów przebija podziw i szacunek dla rosyjskiej 
kultury i języka, a przecież to kultura i język Lenina i Stalina. Otóż tym dla 
których kultura i język rosyjski jest językiem Lenina, Stalina, Berii i im podob-
nych można tylko współczuć. Dla mnie, a śmiem twierdzić, że i dla wielu in-
nych, ten język to przede wszystkim język Lermontowa, Puszkina, Cwietaje-
wej, Achmatowej Bułhakowa, Dostojewskiego, Sacharowa, Sołżenicyna i wie-
lu, wielu innych. Odnajdźmy się więc w kulturze, cywilizacji i życiu i rozma-
wiajmy. 

Na koniec warto przytoczyć słowa byłego Generalnego Inspektora Bunde-
swehry i byłego przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO Klausa Na-
umanna: „Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, ale wszystko bez bezpieczeń-
stwa jest niczym”. 
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THREATS AND OPPORTUNITIES OF THE UKRAINIAN CRISIS:  
IMPACT ON THE GLOBAL STABILITY 

 
Summary:  
The current Ukrainian crisis has various effects, both domestic and interna-
tional, on the political, economic, and social agenda. The crisis is also inexo-
rably linked to the issue of national security of many states and is undoubtedly 
changing the geopolitical situation in the world. 
This paper examines and compares the causes and implications of the two 
Ukrainian crises: the one of 2008 – 2009 and the most recent one of 2014 – 
2015 by looking at their main triggers and consequences. The paper also in-
tends to provide an insight on the potential threats and new opportunities for 
further development of the Ukrainian and global economies. 
 
Key words:  
Global Stability, the Ukrainian Crisis, crisis triggers, consequences of the cri-
sis. 
 
 

Introduction 
 

The Ukrainian Crisis will be a turning point for how major powers think 
about the globalization. Global integration held the promise of peace, stability, 
and mutual prosperity. But the great power comity of 1991 to 2008 was never 
going to be permanent. 

There are many various threats to violation of the global stability in the 21st 
century. There are some worrying prospects for the international security situa-
tion: 

- The war in Syria and the Israeli-Palestinian conflict broke out again, re-
sulting in large casualties to Syrian and Palestinian civilians. 

- Many of West African countries were affected by the raging Ebola epi-
demic in 2014. 

- We can see numerous uncontrolled flows of migrants from Africa and 
the Middle East to successful and stable Western Europe. The refugee 
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issues have created a humanitarian crisis, and Europe is now facing an 
increasingly serious social crisis. 

- There were a few catastrophic crashes of passenger planes (such as Ma-
laysian plane in Ukrainian Donbas in the summer 2014 and Russian 
plane in Egypt in the autumn 2015). 

- Terrible terrorist attacks were extended to European countries. The 
“Charlie Hebdo Weekly” events in Paris in winter 2015 and the subse-
quent series of terrorist attacks on "Black Friday" in November 13, 
2015 have shown that Europe is facing the increased terrorist infiltra-
tion. 

- Escalation of the Russian aggression, primarily in Eastern Ukraine. 
- Prolonged Ukrainian crisis during 2013-2015. 
All these events have one common feature: civilians are suffering and the 

world order is violated. 
The Ukrainian Crisis of the 2013-2015 is inexorably related to the issue of 

national security of many states and undoubtedly changes the geopolitical situa-
tion in the world. 

This crisis came as a wake-up call for post-modern Europe, the reminder 
that existential threats still exist and that conflicts may hardly be avoided be-
cause of purely economic calculations of cost and benefit. 

 
Main thesis 

  
In the understanding of some Western diplomats, politicians, journalists 

and civilians, the Ukrainian Crisis may have dire consequences only for 
Ukrainians, Crimean Tatars and progressive Russians. The Ukrainian Crisis is 
considered to be just another European territorial issue, which is difficult to 
solve. There is also a view that this crisis may have insignificant repercussions 
beyond Eastern Europe. However, it is not right. 

Ukrainian Crisis isn’t a local and temporary problem, but global. It has be-
come and still remains an important factor in transformation of the international 
order. Moreover, it is a “catalyst” of the international confrontation of the glob-
al players such as the USA, EU, Russia, and China. 

According to the head of the International Monetary Fund Christine 
Lagard, the Ukrainian Crisis is one of the geopolitical risks that affects the 
global economy and may have serious consequences. British Prime Minister 
David Cameron said that the new global crisis is threatening to the global econ-
omy because of the aggression of the Russian Federation in Ukraine, the Ebola 
virus and the Middle East. Polish President Andrzej Duda during the opening of 
the 25th Economic Forum in Krynica-Zdroj (Poland) on the 8th of September 
2015 stated that there are four biggest problems that are threatening Europe 
today. These are demographic crisis, the Eurozone crisis, immigration crisis, 
marginalization of war in Ukraine and Russian aggression. 
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That is why the whole world, its leaders and investors consider how the in-
stability and escalating crisis in Ukraine could violate the global economy. 

Here are five main reasons why the world's largest economies are interest-
ed in events in Ukraine. 
 

Ukraine is a fragile emerging market 

 
Ukraine's instability comes at a difficult time for emerging markets world-

wide. Let us compare causes and consequences of the Ukrainian Crisis during 
2008-2009 and 2013-2015 years. 

 
Table 1. The main characteristic of the Ukrainian Crisis during 2008-2009 and 
2013-2015 

 

Period 
Type of 

crisis 
Objective conditions Negative consequences 

2008-
2009 

social, 

economic, 

structural 

the global economic crisis; 

systemic deformations, 
which have been accumu-
lating for a long time;  

growth of economic and 
social asymmetries. 

drop in GDP; 

rising inflation; 

currency devaluation; 

increasing unemploy-
ment;  

growing arrears of wag-
es;  

lower living standards 
and other 

2010-
2012 

Crisis-free period 

2013-
2014  

political, 

military 

aggravation of internal 
economic contradictions; 

necessity to change the 
political regime; 

annexation of the Crimea; 

military conflict in the 
East. 

political instability; 

drop in GDP; 

reduction of gold re-
serves; 

growing of external debt; 

the growth of inflation 
rate; 

increasing unemploy-
ment;  

a sharp decline in living 

http://money.cnn.com/2014/03/03/investing/ukraine-bull-market/index.html?iid=EL
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standards for most of the 
population and other 

2014-
2015  

systemic 
social, 

economic, 

political, 

military 

widening global crisis; 

military conflict in the 
East of the country; 

significant financial and 
human losses; 

being accumulated for a 
long time deformation 
system; 

further growth of econom-
ic and social asymmetries; 

lack of transparency con-
trol systems; 

unsystematic economic 
reforms; 

lack of incentives for en-
trepreneurship and social 
dialogue partners. 

reduced confidence for 
the government; 

political instability; 

drop in GDP; 

currency devaluation; 

default threats; 

very high inflation rate; 

further decline in living 
standards for most of the 
population; 

high unemployment 
rates;  

expansion and deepening 
of the so-called "new 
poverty and other 

 
Domestic private consumption has been eroded by the spike in inflation 

and the IMF-imposed austerity measures. All in all, Ukraine’s economy may be 
contracted by up to 12% this year, and the stabilization prospects are unclear. 

 
Table 2. Forecast GDP, % 

 

The institutions 
on 

01.01.2016 
on 

01.01.2017 
on 

01.01.2018 
on 

01.01.2019 

The World Bank -12 +1 +2 +3 

International Mone-
tary Fund (IMF) 

-9 +2 +3,5 +4 

National Bank of 
Ukraine (NBU) 

-11,6 +2,4 - - 

Ministry of the Eco-
nomic development 
and trade of Ukraine 

-8,3 +0,7 - - 

 
Source: Банки Украины <http://insiders.com.ua/> (10.10.2015). 
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The situation in Ukraine also could lead investors to reassess the risks of 
other emerging markets slowing economic growth. 
 

Ukraine is an important tie between Russia and the rest of Europe 
 

Ukraine doesn't hold the economic power it once did, but it has retained its 
geography until recently, before the military occupation and military aggression 
in 2014 in Ukraine. The annexations of the Crimea and the “Russian game in 
Ukraine” have provoked the collapse of some taboos in the international arena. 
Two fundamental agreements have been violated: the Helsinki Accords of 
1975, ensuring the stability of relations between the West and the East on the 
basis of guarantees of non-usage of force, respect of the borders and sovereign-
ty of States; and the Budapest Memorandum of 1994, signed by certain major 
states, including Russia, which guaranteed Ukraine’s sovereignty and territorial 
integrity in exchange for the destruction of its nuclear potential. Besides, Russia 
has violated international agreements on the Black Sea Fleet, a series of bilat-
eral agreements (on friendship and cooperation, an agreement on border issues 
and other), as well as the norms of general international law, in particular, the 
rules of the UN Charter. 

In middle 2014 - early 2015 the trend towards the growth of geopolitical 
tension in Ukraine had only increased. Military actions in the Donbas and the 
loss of its substantial part present more serious problem than the annexation of 
the Crimea, because it is one of the major industrial regions of the country. In 
Donbas, which used to account for 16% of Ukraine’s GDP and a quarter of its 
exports, the war-related damage is currently estimated at 20% of GDP. The 
industrial production has nearly come to a standstill, largely as a result of power 
cuts and railway disruptions.  

Moreover the Ukrainian conflict is a bright precedent of a modern «hybrid 
war», which confirms its unique crushing action. 
 

Major players in the global market imposed sanctions against Russia 
 

One of the consequences of a Russia’s breaking of its international obliga-
tions was the fact that other international players have acquired the right to re-
view their commitments to Russia. They introduce economic sanctions against 
it. The Western financial and other sanctions and the related increased political 
risks are hampering investments, economic growth and modernization in Rus-
sia.  

Russia’s economic recession and political isolation weakens it in its rela-
tionships with the West and also with Asia. European countries also have eco-
nomic losses from sanctions against Russia. As a result of the EU's imposing 
sectorial sanctions against the Russian Federation and the Russian response, 
the total economic losses of the EU countries may reach 40 billion Euros (0.3 
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% of EU GDP). At this, the greatest losses from the introduction of Russian 
embargo on food imports from the EU, have suffered Poland (1.1 billion US 
dollars), Germany (814 million US dollars), the Netherlands (797 million US 
dollars), Spain (796 million US dollars), Denmark (545 million US dollars), 
France (444 million US dollars), Finland (367 million US dollars) in 2014. 
However, the total losses of the largest European Union economies – Germany, 
UK, France, Italy, and Spain – in relation to the overall indexes of their exports 
are negligible in comparison with Poland or Finland1. 

The risks to the economy of the EU in the context of the Russian aggres-
sion against Ukraine are estimated as significant. Taking this into account, the 
EU seeks to ensure balanced decisions on economic sanctions against Russia, 
preferring hidden financial sanctions 
 

European and world trade may be impacted 
 

Ukraine is one of the world's top exporters of corn and wheat, and prices 
may rise even on concern these exports can halt. 

Moreover, because of the relative isolation of Russia with the imposition 
of EU sanction and Russian import substitution policy, Europe lost a large mar-
ket of its goods. That is why it is possible to consider the potential crisis of 
supply and demand, which would require fast adaptive actions on reorientation 
of the world’s import / export flows. 
 

Ukraine's government is in debt and needs assistance 
 

Arguably, the situation arguably would not be so volatile if Ukrainian gov-
ernment coffers were more stable or the economy was stronger. 

Gross external debt of Ukraine has almost doubled in 2014 compared to 
2008 and amounted to UAH 142,079. 

Additionally, developed countries also have problems of over-
indebtedness: USA – 101 %, Japan – 22.7 %, Italy – 132 %, Belgium – 101 %, 
Singapore – 105 %, Greece – 175 %, Portugal – 129 %2. Attempts of the gov-
ernments of developed countries to solve their problems with over-indebtedness 
will restrict the flow of international investments, including to Ukraine. Future 
prospects will also depend on the ability of Ukraine to use stabilization funds of 
international financial assistance effectively, whose confirmation would be an 
implementation of priority measures of the anti-crisis program and real struggle 
against corruption. 
 

                                                 
1
 Analytical centre "Borysfen Intel", Analysis of Current Trends in Economies of the Lead-

ing Countries of the World, and Risks Associated with the Russian-Ukrainian Conflict 
<http://bintel.com.ua/en/article/ekonom-mira/> (10.10.2015). 
2
 Ibidem. 
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Conclusions 
 

It can be concluded that the past security problems and hot issues have be-
come more serious rather than being solved, and new security threats are con-
stantly emerging. The international security situation is unstable and the inter-
national order seems to be in meltdown. 

The Ukrainian Crisis is more than merely national or East European con-
flict. It is unsettling the European security order and entire international organi-
zational system. The biggest risks it entails concern the future destiny of Rus-
sian Federation as an important actor in Northern Eurasia and global politics. 
Russia’s decoupling from international financial flows, trade routes, intellectual 
exchange, and political integration will have repercussions far beyond Eastern 
Europe. 

Ukraine cannot survive without the implementation of efficient reforms in 
the next few years. 
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INSTITUTIONAL EU ACTIVITIES TO ENSURE THE  

COMMUNICATION OF THE EUROPEAN INTEGRATION  
OF UKRAINIAN SOCIETY 

 
Summary: 
The European integration policy, the transformation of modern media and his-
torical democratic traditions contribute to the activities of numerous non-
governmental organizations (NGOs) in European region, collaborating with 
local organizations in Ukraine. The areas of cooperation are: the protection of 
human rights to freedom of expression and media independence and pluralism, 
the protection of journalists' professional activity, the right of access to infor-
mation by European standards, the right to development of public radio and 
television, the right to free and non-discriminatory access to the Internet and so 
on. 
 
Key words: 
Ukraine, European Union, integration, NGO’s 
 
 

The analysis of political cooperation with international organizations, 
NGOs and government agencies in Ukraine makes it possible to make a theo-
retical and practical conclusions about the actual and potential role of NGOs in 
the democratization of the political institutions of the state, on the effectiveness 
of NGO influence on political decision-making, execution of missions repre-
senting the interests of the general public. NGOs have become experts in legis-
lative procedure, parliamentary observers of hearings and initiate judicial pro-
ceedings on violations of human rights and freedoms. 

Ukrainian NGOs, focusing on European standards, act as alternative mo-
bile system of political relations and information that adequately respond to the 
new political, social-cultural and economic realities. 

"Public" NGO essence of a political nature, defines the goals and tasks of: 
the struggle for freedom, equality, justice, independence from public authori-
ties; create a new type of social communications, which should embody the 
idea of political and cultural diversity in the information society. 

„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 
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The system combines Ukrainian NGO institutions, the aim of which is in-
volved in building national information society for European principles; estab-
lishing the rule of law, based on the principles of human dignity, freedom of 
communication; recognition of transnational networks associated progressive 
components of modern development. 

Given the nature and purpose of the NGO in Ukraine, we can offer com-
parative classification of international and national institutions1: 

International NGOs and communications 
1. International organization of general competence – is the International 

Federation of Information and Documentation, the Union of Interna-
tional Associations, International Association "information for devel-
opment", Information Society Institute, International Union of Commu-
nication Studies, European Centre for Parliamentary Research and 
Documentation, International Institute of Communications and more. 
The purpose of their activity is to ensure international relations in the 
field of information and communication in civil society, NGO partici-
pation in the formulation of international policy in this area, the organi-
zation of international research on communication problems, forming 
public opinion on the strategy of development of civilization. 

2. International organizations have special competence aimed at solving 
problems in international relations in different fields of international 
communication, ensuring dialogue axis "state power – the private sec-
tor," association of specialists to develop professional standards, organ-
izing broad NGO representative contacts on the international arena. 

International organizations’ special competence, in turn, is divided into: 
- advocacy (organization of free speech, human rights and the fight 

against censorship, in particular the 19th article – the International Cen-
tre for Combating Censorship); 

- Media (specialized organization dealing with the cooperation of the 
media): 

- Journalism – International Federation of Journalists, the European Un-
ion Association of Science Journalists, the European Institute for the 
Media, the European Association of journalists; 

- Broadcasting organization – the European association of commercial 
television, the European Broadcasting Union, the European Council 
commercial television; 

- Organization of print media and advertisements – Women's journalistic 
service – EU Press Union, the Union of Associations of newspapers ed-
itors, advertising European triumvirate, European Association of Ad-
vertising Agencies; 

                                                 
1
 O.A. Korniyevsky, Public associations in the national security system, Kiev 2010. 



 
 

377 
 

- Organization of public service broadcasting and news agencies – BBC, 
"Channel 4", "Sveriges Radio" fuel assemblies, ARD, RTL +, HUP / 
UHP; 

- organization of information and communication services (cable, satel-
lite, telecommunications, multi-media, network and Internet connec-
tion) – International Council for cable connection, the International Or-
ganization of Space Communications, International Association of mo-
bile satellite communications, European Commission post, telegraph 
and telephone services, multimedia European Forum, the European Au-
diovisual Observatory, European Union operators of cable connection, 
the European Association of Information Services, European Space 
Agency, the Association of Information Management; 

- organization of Christian Communication – International Association of 
Catholic radio, audiovisual and Internet services, World Association for 
Christian Communication, the European Association of Christian visual 
media, the International Union of the Catholic Press, the European Bap-
tist Press Service, International Christian teleradiotovarystvo; 

- organization of scientific, analytical and applied research specialized in 
the fields of information relations (International Union for research 
communication of scientists from the Institute of Information, European 
Association of Development of the Research Information Technology, 
International Association "information and intelligence", the European 
Council of Scientific Information). 

The history of political and social activities of NGOs in the field of infor-
mation and communication originates in the 19th century, when the first inter-
national organizations – International Telegraph Union (1865), Universal Postal 
Union (1874), the International Federation for Information and Documentation 
(1885), the Union of International Associations (1907), were created the re-
sponsibility of which included problems of cross-border exchange of infor-
mation, regulation of traditional and new media, conducting applied research 
and the organization of international cooperation in the information sphere. 

International Federation for Information and Documentation (IFIs) is one 
of the oldest non-governmental organizations, operating through political and 
social debate on topical issues of international information exchange at annual 
conferences and congresses of representatives. 

The problems of the global order, the system analysis of international rela-
tions, interaction of international governmental and non-governmental organi-
zations, the expansion of cross-border cooperation and international exchange 
of information are resolved within the Union of International Associations 
(CMA), founded in 1907 in Brussels. CMA contributed to the creation of his-
torically significant institutions like the League of Nations (1920), the Interna-
tional Institute of Intellectual Cooperation (1925), the first University of Inter-
national Relations (1928). Constant contacts with influential, non-governmental 
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institution currently support more than 400 international organizations and as-
sociations (ECOSOC, UNESCO, ILO, etc.) in consultative status with AGR; 
AGR in studies involving known experts on international issues from 37 coun-
tries. 

Devoted to communication problems such modern research and interna-
tional projects as AGR, the program studies global issues and human resources 
(international information exchange, global information society); project im-
plementation mode of direct access through the global network, which is seen 
as a significant step to ensure the international community about the dynamics 
of the political processes in the international system that meets the needs of 
global initiatives and community; research of alternative and new forms of in-
ternational cooperation (networking organizations), use in their work opportu-
nities between organizational networks, especially with the use of complicated 
information systems (multimedia communications, teleconferencing, virtual 
offices); conducting comparative analytical monitoring of the psychosocial 
problems of perception information society ideology and more. Research in 
priority areas of international information policy, in particular, contain funda-
mental analysis of the dynamism of these problems, as well as conceptual and 
terminological conclusions about the information factors in the development of 
civilization. 

A significant influence on policy decisions in the field of international in-
formation relations makes the international non-governmental institution Or-
ganization 19th Article – International Centre for combating censorship (Article 
19), established in 1986, ensure the fundamental rights and freedoms of the 
mass media in the modern world. The objective of the organization is to influ-
ence the governments of states to comply with their obligations under the Inter-
national Bill of Human Rights; the spread of international standards of freedom 
of expression and pluralism for implementation in national law and political 
practice of governments; promoting the fight against censorship, including it in 
the framework of the universals of international organizations; continuous mon-
itoring of violations of the right of the freedom of expression; influencing the 
public opinion and supporting the victims of censorship. 

Strategy of the 19th article in Central and Eastern Europe is aimed at trans-
forming the political institutions of the "new democratic wave" based on the 
rule of public interest, providing individuals with the right of free expression, 
dissemination of ideas and information across borders, using both traditional 
and new communication tools. 

The program for CEE envisages cooperation at international and national 
levels, with the participation of non-governmental institutions and includes 
projects such as "Open Civil Society", "The main principles of expression dur-
ing elections and referendums in countries in transition", "Rights, freedoms and 
responsibilities of mass media in democratic society." Since 1994 Organization 
of article 19 has been implementing these projects in Albania, Bosnia and Her-
zegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Moldova, Romania, Russia, Slo-
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vakia, Ukraine and the Baltic States. The basic ideas and program principles of 
the international cooperation of national governments, intergovernmental and 
non-universal in Europe, were outlined in the reports and decisions of the inter-
national conferences of Article 19 in 1993-2000 , which resulted in the intro-
duction of political sanctions on countries where violations of fundamental 
rights and freedoms were found. 

Consultative Status of the International Centre to combat censorship of in-
tergovernmental organizations such as UNESCO, Council of Europe, the EU, 
makes part of the organization in the parliamentary hearings on the problems of 
European politics, court proceedings of the European Court of Human Rights, 
the international project monitoring the Internet, where daily recorded by re-
gion countries and violations of the right to communication. The activity of 
Article 19 is based on close cooperation with famous international governmen-
tal and non-governmental organizations that facilitate international standards of 
freedom of expression as a prerequisite for civil society. 

The political strategy of the International Institute of Communications 
(IIC) to implement leading UNESCO program "Information Society for All", 
the formation of regional and national policies in the field of information and 
informatization, creation of media business based on new technologies, pro-
mote new foreign economic course of the EU for the 21st century. IIC, initiat-
ing dialogue and cooperation in all areas of communication – mass media from 
print to the Internet, to provide a mechanism for international cooperation and 
international and regional partnerships. 

The main goal of the IIC is to ensure access to organizational information 
resources; analysis and discussion at the regional level of ethical, economic, 
legal and sociocultural challenges of the information society; implementation of 
new international rules and progressive practices in international information 
exchanges; promote the development of information networks and distance 
education at local, regional and international levels and more. 

IIC’s sphere of influence extends to 70 countries. The regional branch of 
the IIC work in the UK, France, Germany, Italy, the USA, Canada, Japan and 
Australia. After IIC’s initiative such projects as "Telecommunications Forum" 
(issue of liberalization of telecommunications and telecommunication services 
market); "New Service Forum" (expanding the range of universal information 
services), "AC / DW Project" (the development of e-commerce), "Global Tele-
com Women's Project" (gender issues in the information society), "Intermedia 
Special Reports" (research communications and their impact on the public con-
sciousness), "ICI on-line" (online services from e-government to e-public) were 
implemented in European regions The implementation of IIC’s projects intensi-
fied the political circles of the European countries, the interests of transnational 
corporations, industrial groups, as well as affected the investment policy in the 
information sector of the European region. 
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The European NGOs specialized competencies focus on a wide range of issues 
of the European level, thus creating the architecture of information relations in 
the region, stimulating the processes of liberalization and competition, develop-
ing an effective policy on new information technologies and services, enabling 
to solve the current issues of political and social development of European 
countries. 

European Forum Multimedia (EFM) is a new form of international cooper-
ation between the public, business and industry as well as government institu-
tions. It is an international organization with a network of e-headquartered 
(electronic platform) and new ways of working. 

Priority activities of EFM are organizing a permanent network of contacts 
and a forum for information exchange between NGOs and political parties of 
European countries on the Global Information Society; ensuring European 
presence in global markets of multimedia and more2. 

The operation of the network of organizations as a new form of interna-
tional dialogue demonstrates the global trend of structuring international organ-
izations’ modifications in their work under the influence of new technologies 
and refutes the anti-globalization statements, which can be seen in the doctrine 
of the information society and the new concept of international relations con-
cerning political and social threat to national identity and self-sufficiency. 

Globalization of social development, the overall trend of concentration and 
interaction of markets for new technologies (audiovisual, telecommunications, 
information technology, publishing, on-line), increased the competition among 
communication infrastructures (terrestrial, satellite, optical fiber, wireless), new 
types of information services (from TV to Internet telephony), consolidation of 
international cooperation and association for professional interests, the com-
mercialization of non-governmental organizations formed a new kind of NGO 
as an institution that combines elements of the activity of non-governmental 
organizations and multinational corporations. 

Transformation of forms and methods of the European Association of op-
erators of cable connection (Essa) promotes the general interests of the organi-
zation and presentation (both NGOs and how TNCs) at the European level. 

The association unites 29 members in 15 European countries (Austria, 
Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, 
Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom) and in Israel, 
where there is an associated membership in transition of CEE and Baltic coun-
tries (Bulgaria, Czech Republic, Poland, Romania, Slovenia, Estonia). 

The purpose in terms of information society and new technologies is inter-
national cooperation programs and projects for the development of a cable con-

                                                 
2
 O. Andreev, Non-governmental organizations (NGOs) as an institution of development 

and transformation of the world, „Scientific vedomosti” 2010, No 13. 
<http://cyberleninka.ru/article/n/nepravitelstvennye-organizatsii-npo-kakinstitut-razvitiya-i-
pereustroystva-mira> (01.11.2015); O.A. Корнієвський, op. cit. 
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nection, protection of the interests of cable connection at the regional and glob-
al levels, ensuring the free exchange of information between members, resolv-
ing commercial, legal and technical problems of the NGOs. 

The Association actively influences the formation of a new European poli-
cy in the fields of telecommunications, audiovisual services, digital television, 
copyright and intellectual property rights in networks and systems, liberalizing 
the cable sector, makes recommendations and proposals for the regulation of 
cable communications for the European Commission, the relevant Directorates 
and EU working groups, participates in the European digital video broadcasting 
project (European Digital Video Broadcasting project) via network cable con-
nection. 

NGOs religious persuasion plays a significant role in the political system 
of Europe , including those whose operation is closely linked with the Catholic 
Church. The Catholic Church actively responds to changes in the modern 
world, takes into account the impact of global processes and new technologies 
in the development of the international community, particularly evident in the 
work of the International Catholic Association of Radio, Television and Audio-
visual (UNDA), the European Christian Association of Audiovisual Media 
(CEVMA), Catholic Board multimedia (SAMISO), Inter-national Union of the 
Catholic Press (UCIP), Catholic interactive network (Network) and other public 
associations of Catholic European continent. 

International Catholic Association UNDA (the original name - "Interna-
tional Bureau of Catholic Radio") was founded in 1928 in Cologne (Germany) 
initiated by media companies to consolidate and mutual assistance in Christian 
communication. UNDA symbolizes international information exchange, dis-
semination of the moral foundations of Catholicism on the waves of radio, tele-
vision, through modern computer networks. The organization is one of three 
Catholic international organizations in the field of communication and infor-
mation that are officially recognized by Vatican. UNDA represents 139 nation-
al and 26 international Catholic associations in various international organiza-
tions, including its representative function at the United Nations and its special-
ized agencies UNESCO, ECOSOC, UNDP, the European Union, International 
Centre to combat censorship (Article 19). 

The main aim of UNDA is to spread the ideas of Christianity, spirituality 
and humanism via networks and systems of media communication ; encourage 
informal dialogue at different levels (from global to national) to address 
peacemaking, intercultural communication, preservation of spiritual values; an 
effective system of communication to support international cooperation with 
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governments and non-governmental organizations; UNDA representation in the 
international arena3. 

Political problems of information are the indispensable factor in interna-
tional cooperation within such European specialized intergovernmental organi-
zations such as the European Centre for Parliamentary Research and Documen-
tation (ECPRD), which operates under the auspices of the European Parliament 
and the Parliamentary Assembly, European-language broadcasting union 
(EBU) European Telecommunications Satellite Organization (EUTELSAT), 
International Organization for mobile satellite communications (IMSC), the 
European Commission international postal, telegraph and telephone (RTTI), the 
European Space Agency, the European Patent office. Specialized international 
organizations embody the strategy of the main European institutions (CoE, EU) 
in a specified sector information of International Relations, perform mission 
representative, advocate an open forum for discussion of controversial prob-
lems of European information policy. 
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MAIN DETERMINANTS OF DOCTRINE OF RETAINING  
OF INDEPENDENCE OF FORMER USSR REPUBLICS  

(GEORGIA, UKRAINE)  
 

Summary:  
Process of integration of former USSR republics into the global policy and 
economy within the existing international political system is related with many 
problems because they have inherited such causal issues of regional problems 
as independence and ethnic conflicts; integration into EU and settlement of 
relations with Russia; improvement of economical conditions and restriction of 
Russian capital and variations of decisions related to preparation of such deci-
sions that shall contain alternative possibilities of actions which is impossible 
due to Russian spy networks and population with nostalgic attitude to Russia. 
For these reasons former USSR republics that are independent states at the 
present moment shall work out a joint doctrine.  
This article reviews main determinants of retaining of independence of former 
USSR republics, namely union of Ukraine and Georgia, which is based on ex-
isting and anticipated threats. Functional scheme of management of the union 
(alliance) is reviewed as well. Algorithms of stabilization of operation of the 
union and development of the union are represented too. 
 
Key words:  
localized strike, doctrine, functional system. 
 
 

Introduction 
 

Russian Federation has chosen the most dangerous method in repeated 
process of division of global influence as Russian doctrine and its methods are 
based on usage of “political-military violence” and “localized aggression”. We 
can bring Russian policy in Chechnya, Georgia and Ukraine as an example. Its 
behavior creates belt of oppositions. And, if the belt is fastened, Russia will get 
into hard political and economical conditions. Russia managed to ensure loyal-
ty-neutrality around itself by means of localized strikes; though, dissatisfied 
autonomies of Russian Federation create threat for Russia: autonomies of Rus-

„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 
2016, nr 1(6) 

 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4294961_1_2&s1=%F2%EE%F7%E5%F7%ED%FB%E9%20%F3%E4%E0%F0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4294961_1_2&s1=%F2%EE%F7%E5%F7%ED%FB%E9%20%F3%E4%E0%F0


 

384 
 

sian federation i.e. small nations that were occupied by Russia which have per-
manent separatist intention and north Caucasian nations and people from Volga 
Region that create theoretical threat of developing of united separatists system. 
Former soviet republics create a threat for Russia; Threat comes from East Eu-
ropean States which were within Russian hegemony during communist period 
and a threat comes from West too. Some soviet republics have good relation-
ship with Russia and Russia endures a lot of things from them, but Russia does 
it in order to make Georgian and Ukrainian society have a feeling of “solitude” 
and “exception”, which is very important for Moscow for having psychological 
effect on the society. Other Commonwealth of Independent States (CIS) mem-
bers which observe public punishment of Georgia and Ukraine for their contin-
uous and vain striving for obtaining independent political status in Europe, in-
action of the West and USA, become loyal to Russia. 
 

Main Part 
 

Considering the above mentioned issues doctrine of Georgia, Ukraine and 
other former USSR states shall be common and it shall be based on the follow-
ing: 

1. Recognition of territorial integrity of member states and protection each 
member as a postulate of national dignity; 

2. Ensuring of regional security; 
3. Inclusion into fight against terrorism under the aegis of NATO military 

forces. 
Allies shall have following aims and objectives: 

- Territorial integrity of allies, sovereignty and regional interests of 
member states shall be protected, which shall include: 

 Ensuring of high military readiness; 

 Development of effective mobilization system; 

 Creation of system for guarantied determining and warning about 
presumable aggression; 

 Development of united system of control of air and maritime 
space; 

- Returning of lost territories shall be ensured which shall include: 

 Planned military actions with minimal losses; 

 Establishment of full control over the territories that are returned 
by joint efforts and providing assistance in development of demo-
cratic institutions; 

- Provide assistance to member states in liquidation of results of natural 
and anthropogenic disasters. 

Management and functions of military forces of allies shall be defined on 
the basis of agreement between the member states, which will be based on 
equal rights. Financial provision will be carried out in accordance with number 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4790776_1_2&s1=%F2%E5%F5%ED%EE%E3%E5%ED%ED%FB%E9
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of military formations. All members shall observe international standards and 
democratic principles.  

Political doctrine of the union shall consider the following circumstances: 
First: No strong political or military union that is alternative of NATO mil-

itary forces have been created after dissolution of the USSR. Though there are 
attempt of creation of two formations – Russian and Chinese on the one hand 
and union of south Muslim states on the other hand. Hidden alliance may de-
velop between them. Thus, Georgia and Ukraine shall lead foreign policy the 
way to manage to get within the area of interests of Western states and at the 
same time they shall not lose respect of Muslim states. It is necessary because a 
policy of Slavic-Muslim states united within the CIS space and also policy of 
Muslim Republics that are members of Russian Federation are focused on alli-
ance of “South” Muslim states and in future Georgia and Ukraine may get sur-
rounded by Muslim states as it was during the previous centuries. In such case 
they will have to join Russia as its part.  

Georgia and Ukraine are located on the economical pathway of Europe and 
Asia that gain a huge practical importance. Interest in these countries will in-
crease, if oil will be found on the territory of Georgia or if Azerbaijan will be-
come their political ally or if trade routes and oil pipelines of Eastern states will 
go through their territories. 

During the renewed division of power in the world Georgia and Ukraine 
shall show the world that Europe won't be able to ensure its economical and 
political security without them. For this reason Georgia and Ukraine shall en-
hance economical cooperation of Black Sea basin states and create favorable 
environment for turning the Black Sea basin into a center of making of global 
political decisions.  

Turning of the Black Sea basin into global political center is promoted by 
the fact that the states bordering with the Danube want to start constriction of 
Danube-Rhine channel connecting the Black Sea with the Baltic Sea. If this 
project is implemented, Eastern European states will be united under one politi-
cal and economical interest and Russia will have to observe democracy and 
equality principles. 

As I have already mentioned, necessity for establishing of relations with 
leading European states is doubtless, though it shall not cause excess inclina-
tion towards European states. Namely, big attention shall be paid to relationship 
with Eastern states. Considering Geographical location and historical experi-
ence of Georgia and Ukraine and anticipated opposition of the East and the 
West (this opposition will be of economical character), an important space shall 
be left for relationship with China and Eastern Muslim states in the policy of 
Georgia, Ukraine and alliance member states. Careful and moderate policy shall 
be used in case of relationship with Islamic states and the doctrine shall consid-
er it too as Eastern Islamic States (Iran, Afghanistan etc.) can’t cope with prin-
ciples that are recognized by European states compared to South Muslim states. 
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These states may create specific economical and political unions that will be 
based on aggressive, closed and pure Islamic religious understanding, which 
may cause threats even for Russia. 

Political doctrine of Georgia, Ukraine and former Soviet Republics shall 
include the following: 

First – Development of united, flexible and multi-pole policy with relevant 
alternatives: 

Second – development and establishment of economical development 
promoting policy of alliance member states, which shall include: 

- Harmonization of laws between the states; 
- Development of inter-state banks; 
- Introduction of united tax system; 
- Introduction of united foreign trade policy; 
- I.e. creation of unite economic area step-by-step. 
Third – Building of relationship with Russia on the basis of partnership 

and equality; 
Fourth – Working out of united policy of solving of minority issues, which 

shall include: 
- Protection of educational and cultural interests of minorities within the 

borders of the state; 
Fifth – Working out of united energy policy; 
Sixth – Working out of united emigration policy; 
Seventh – Working out of united anti-inflation policy; 
Besides, doctrine shall consider those risk factors that shall be based on the 

following amorphous conditions: 
1. Principle of arrangement of international system is anarchic, which 

means that system contains independent political units (state), which 
have no superior authority. In other words there is no supreme body, 
super-state, and sovereignty is an inborn characteristic of states and a 
requirement of society, which is based on historic memory; 

2. States are never sure about intentions of other states. Namely, no state 
has guaranties of non-usage of aggressive weapon by their friends or 
neighbors as self-escape is a main motive of the states; 

3. States are afraid of each other as they are always under threat of politi-
cal replay; 

4. Personal interest of the state is a fact that expresses independence. 
Self-escape and security is a minimum of interests. 

5. Besides, following concept shall be considered: “Interests of the state 
is a supreme moral of the politician”. 

Functional scheme of management of the union (aliance) can be made 
based on above mentioned issues (drawing 1):  
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Drawing 1. Scheme of management of Georgian-Ukrainian union. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
Functions can be divided into functional groups based on strategic interests 

of the union, namely: 
1. Functional group that ensures making and implementation of deci-

sions; 
2. Functional group that ensures formation and operation of efficient in-

formational systems and ensures substantiation of alternative options 
of decisions; 

3. Functional group that ensures working out of flexible strategy, which 
will comply with new requirements at any stage of development of the 
union (internal and external factors); 

4. Functional group of working out and control of acting system of stimu-
lation of implementation of decisions. 

Algorithm of stabilization of union activities can be represented in this 
way: (drawing 2). 

 
Drawing 2. Algorithm of stabilization of union activities. 

 

 Main stages of stabilization 

Description of  
indicators 

Elimination of 
inability of 
self-defense  

Ensuring of 
political ba-
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Retaining of poli-
tical balance 

 
Algorithm of development of the union shall be based on the following 

principles: (drawing 3). 
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Drawing 3. Algorithm of development of the union. 
 

 
 
 
 

                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Conclusion 
 

Thus, politics is a place where interests of separate states is an independent 
algorithm and very often these interests collide with each other, which will 
cause a conflict sooner or later. If we want the doctrine work longer, it shall not 
be based on the interests of one state.  
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Summary: 
In recent years the Hungarian administration of justice trialed some of the most 
famous murder cases of the 1990’s which were contract killings between orga-
nized crime groups. These trials brought up many new information about the 
life of organized crime gangs and given a better opportunity to criminologists 
to understand the recent activity of the organized crime gangs. I’m focusing on 
how organized crime successfully survived the crisis of the regime change. The 
following research is based on a tight cooperation with the Pest County Police 
Headquarters where I analyzed criminal files about organized crime gangs 
after the regime change. The main question of the research was: what sociolog-
ical and economical factors contributed to the strengthening of organized 
crime in Hungary? Where can we discover the responsibility of the state? How 
did state regulation affect organized crime? 
 
Keywords:  
organized crime, regime change, inflation, transformational crisis, the second 
economy 
 
 

Hypothesis 
 

The political and economical system, which was changing after the regime 
change, had an effect on crime as well. With the alteration of legislative 
framework, the monitoring of crime for the police was faced with various diffi-
culties. To understand organized crime after the regime change, I would like to 
examine one specific case to grasp what possibilities criminals had in the first 
decades of the Third Republic of Hungary. On the basis of the sources, my in-
tention is to answer how organized crime changed as a result of the regime 
change. 
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The first Hungarian godfather 

 
The first person to be declared mafia boss or godfather after the regime 

change was Péter Tasnádi. He built up his image in the media in such a way 
that he appeared as a powerful person whose wishes were taken as orders not 
only be his subordinates but his immediate environment as well. After his first 
release from custody in 1992, he wrote his autobiography, to which he enclosed 
the investigative and other judicial documents, which were parts of his accusa-
tion. Most of the information which was recovered from the file search at the 
Police Headquarters of Pest County was revealed by Tasnádi himself, so in-
stead of the anonymisation of the person it is possible to compare different 
sources. 

Péter Tasnádi compared Hungary, which was on its way to becoming a 
democratic state, with America, which was already known as the icon of the 
free world, in the 1990s by stating: “if Al Pacino plays the role of the Godfather 
then he gets an Oscar, but if Péter Tasnádi does the same thing, he will end up 
in prison”1. 

The protagonist of the movie, which has since become a classic, defined 
himself publicly as a respected entrepreneur, but privately, he assured his wife 
that his dad’s mafia undertaking does not differ in the sense of its goal from a 
senator’s, or any other respected leaders’ job, so he intends to transform the life 
of the Corleone family on the level of the means as well to a legal undertaking. 
In the following it is intended to be proved that Péter Tasnádi, who tried to in-
corporate his illegal activities into the realm of legality, also defined himself in 
the eyes of the media as an entrepreneur. Some parts of his book’s, the “Mafia 
for life or death’s”, cases illustrate vividly how the mafia leader’s, who was 
called to life by Al Pacino, political advocacy with the avoidance of appearing 
to be illegal, occurred in Péter Tasnádi’s peculiar business activities. 

He was born in 1950 to a Jewish family in Budapest. Both of his parents 
suffered through Holocaust, and since his father was a military officer he him-
self was put in a military school as well. At the beginning of his book, he writes 
that „’56’s purgatory swept him away” from a career in the military. Although 
it is revealed in a confessional letter, which was formerly written in prison that 
it was probably not his six-year-old resolution towards the revolution what 
changed but that the Rákóczi Military School where he was intending to go was 
closed due to a reform measure in 1956, so the little child Tasnádi’s dreams 
were shattered. 

After secondary school, he finished the Marxist-Leninist University in sev-
en years, while also serving the required time in the military. His Jewish origin 
was revealed to him at the age of thirteen by his father’s brother who had then 
just returned from Israel, because that had not been mentioned in his family up 

                                                 
1
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until that point. In any case, it was after entering the army that he first experi-
enced the negative judgement of his Jewish origin in person2. In those times he 
literally fought for the honour of his ancestors, according to him later on he did 
not do such things anymore. The negative experience from that time might have 
had a huge impact on him, because he explained the prejudicial, racist people’s 
way of thinking with their genes, likewise with his Jewish origin, so he pictured 
the world as two opposing groups. He did not MARK his Hungarian or Jewish 
identity without question, so the importance of his self-identification with the 
Jews is showed only by his other remark, which is like the formerly mentioned 
reference. He interpreted his leaving for Israel as a call to his ancestors’ land, 
which came from his heart and his empty pockets3. 

After he had left the army, he explained, it was not a coincidence that he 
married a Jewish girl. The religious wedding ceremony was not attended by his 
parents who had communist beliefs, but possibly only by the bride’s parents 
who were merchants. It was that time when Péter Tasnádi got into the world of 
the self-employed, which he identified as „the well-defined circle of the Jewish 
families of Budapest”4. He wanted to belong there and he managed to realize 
that wish. The Jewish marriage, being an ancient ceremony, helped him to fully 
accept his Jewish identity. Although, as he later said, that was continuously in 
connection with his financial interests. 

In the beginning of the 1970s, prosperity and wealth did not come at once, 
as he expected. His wife’s family and group of friends did not accept him fully, 
so he started working at the National Insurance Company as an agent. Accord-
ing to him, he quickly became the district’s best in his trade, which he learned 
in three months, and later on he continuously finished first on the revenue list. 
The reward of this job was six thousand forints, which he slowly started to take 
home with continuous additions to it. He began to make deals and do business 
with various kinds of things. He procured the car allocational lists through offi-
cial means, and mediated the information about those people’s cars that were 
next in line for getting a car, but refused to take it to people who wanted to get 
one as soon as possible. There are no precise figures about how many people 
could have refused yearly, after paying the advance, the cars which they were 
legally entitled to take. Due to the waiting time of several years, there were 
possibly many who gave up the idea of getting a car because of a change in 
their financial background. The success of Tasnádi’s informal business was the 
legally procured allocational list, which helped him to get cars illegally from 
the Merkúr Company, which held monopoly power in the car market. In return 
he received a significant premium from those who wanted a car as soon as pos-
sible. With tricks like the formerly mentioned, all by himself, he managed to 
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increase his monthly payment from six thousand forints to twelve thousand a 
month. 
 

The significance of the second economy 
 

According to Endre Sik’s research, Grossman was the first who used the 
expression second economy for the description of the observable informal mar-
ket conditions’ in the Soviet Union5. Grossman heavily criticized those re-
searchers who used the expressions: resistive economy, unofficial economy, or 
parallel market6. Grossman’s theoretical premise, that there were intertwined 
formal and informal ways between the first and the second economy, presumes 
that this is not merely an additional, and particularly not a resistive economy. It 
is rather the necessary and non-negligible part of the altered political, legal, and 
social system. Galasi and R. Gábor’s formerly analyzed corruptional research’s 
further consideration drew attention to the same results. István Kemény empha-
sized in the 1980s that those who live in the second economy receive a portion 
of their income in the first economy as registered payment, while they obtain 
the other half, which is necessary for them to make ends meet, illegally. On the 
basis of his estimates, which were based on the data of the CSA (Central Statis-
tical Agency), approximately half of the country was more or less interested in 
the operation of the second economy, and respectively half of the houses were 
built up privately in the 1970s7.  

The definition of Grossman, who introduced the idea, is sensitive to the 
former framework of interpretation and albeit being too general, it is still the 
„most precise” one. „The second economy includes every productional and 
trading activity, which fulfils the following two conditions: (a) it is intended for 
personal, financial gain; (b) deliberately violates the law on the basis of speci-
fied criteria.”8 On the basis of these it is worthwhile to analyze Tasnádi’s activi-
ties in the socialist period. 

For the second part of the 1970s, he claims to have started looking for new 
challenges, changed his job, and in the framework of the Barbers’ Cooperative 
Society of Southern Buda, he created the first Hungarian gym. He equipped the 
almost a hundred square meters’ big place with an air conditioner, making it a 
predecessor of the gyms, which appeared after the regime change. The idea 
turned out to be successful, wealthy people scheduled themselves sometimes 
even for months ahead. He agreed with the president of the cooperative society 
in a 32% share, which, according to Tasnádi, meant in those years 60-70 thou-

                                                 
5
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eszmetörténetéhez, „Közgazdasági Szemle”, No. 7-8, 1996, p. 706-707. 
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7
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sand forints of income in a month. The third law of 1971 about the establish-
ment and operation of cooperative societies declared that the shares after vari-
ous items had to be settled on the basis of the legal framework regarding the 
given economic sector, but in the constitution of the cooperative society9. The 
president of the cooperative society, due to the unexpectedly high income, gave 
Tasnádi the aforementioned high percentage of the shares. The cooperative 
society owned the barber room, the equipment, and they had to finance the 
maintenance costs from the remaining 68% as well. The specific reason behind 
the conflict was put down by Tasnádi to the typical Hungarian disease, envy. 
Behind the simplifying explanation there could have been some kind of an ac-
counting or financial conflict of interest between the participants of the second 
economy; the president, the managers belonging to the cooperative society and 
Tasnádi, about how to divide up the income among themselves, and to what 
extent should they increase their undivided joint ownership. 

At the beginning of the 1980s he worked as an advertisement organizer for 
the Hírlapkiadó (Publishing) Company, and also acted on behalf of Népsza-
badság. During this period, he must have already been enjoying the benefits of 
the already developed facade. He bought a black Mercedes, and had appoint-
ments with government and economic leaders as an employee of Népsza-
badság, the central paper of the party. The importance of appearances and status 
symbols was also reflected in the case of match-fixing in football, which lead to 
one of the largest media scandals of the 1980s. Molnár Tibor who was known 
as the king of Totó, made his living, after several temporary jobs in the second 
economy, from illegal sports betting. He also frequented the countryside with 
his black Mercedes and with his network of farmers’ co-operative section lead-
ers and purchasing agents, he fixed football matches at several different points 
of the country. According to him, he only acted on behalf of others, as a kind of 
informal agent10. 

Next to his job as an agent, he facilitated the financing of various sports 
magazines, which, due to his cost-effective operation, got him a position as 
advertising manager by several professional associations. According to the Na-
tional Office for Physical Education and Sports’s (NOPEP) later issued non-
official declaration it was forbidden to work together with Tasnádi. As he noted 
on the basis of his memories, due to that declaration the leaders of the associa-
tions and the journalists both wanted to work henceforth explicitly with him11. 

In the case of the Totó scandal a similar process took place on the level of 
society. After the representatives of the media wrote about the mass match-
fixing cases, the journalists expected the number of the bets to drastically de-
cline. Before the Totó case, 4,5 million tickets were sold by the Lottery retailers 
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on average, after the scandal the number of customers almost immediately in-
creased by one million, and by the second half of the 1980s this number dou-
bled itself12. 

Tasnádi managed, despite the short deadlines, to acquire significant 
amounts of aid, in some cases for allowances, which were higher than the 
monthly income of the payers. As an innovation, he would ask for some of his 
payments not in money, but in foreign trips. On the basis of the rules in force, 
he could have only gone abroad once every three years, so this way he managed 
to visit foreign countries plenty of times. According to him, he returned from 
these trips with various valuable items – like technical devices, which were in 
short supply in Hungary – often with the purpose of selling them.  

What put an end to his career was that it attracted the attention of the au-
thorities that Tasnádi traveled to the United States as a replacement in the fe-
male basketball team. Before leaving for Vienna, he owned a house of 360 
square meters, a shop at Rákóczi street, and western cars and cash. All of his 
successes at home, he put down to his own creative and good business skills, 
which were ruined by the beggarliness of Hungarian conditions, and the mali-
cious accusations of his immediate environment. He thought that in the west he 
would have better opportunities for emergence. He got married fictitiously to an 
Austrian woman and opened a model agency in Vienna. Tasnádi’s calculations 
did not come true, which lead to a major financial catastrophe, so he had to 
return to Hungary where he still wanted to present himself as the head of a suc-
cessful model agency in Vienna. He believed that what he managed to accom-
plish in Hungary, he could manage to create in immeasurably greater extents 
anywhere else in the world. Those conditions at home, which he thought to be 
inevitable and disadvantageous, he did not take into consideration at all as as-
pects, which contributed to his success. The benefits stemming from the second 
economy and the flaws of the legislation he only recognized as parts of his own 
initiative13. 

He defected to Israel without any financial background where he started to 
work as an aerobic trainer. He applied and got accepted into a military survival 
training camp. Although he did not finish it, he acquired such special skills that 
a Jewish jewellery merchant hired him as bodyguard. At this point in his recol-
lection, the admitting of self-incriminating illegal activities or tricks, which 
stem from the lack of regulation stops suddenly. 
 

Inflation and transformational crisis 
 

The things he highlighted about his stay in Israel were mainly the luxury 
and the various forms of the advanced security technology. In 1991 when he 
returned to Hungary, the inflation was currently at the highest level compared 
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to the country’s past forty years, more than 35%. The greatest decrease in the 
standard of living (calculated with net real income) was also in the same year. 
So it did not matter if an average worker earned 25% more net income, the 
money he got was only worth 93% compared to its former value in the past 
year14.  

Dominguez conducted an anthropological research in the 1980s about the 
inflation in Israel. The American dollar took over the functions of the national 
currency, the lira of Israel, on an informal basis due it slowly getting into a hy-
perinflationary spiral. Due to the country’s financial policy the lira remained. 
Partially because of this, the lenders of loans used in ordinary courses of busi-
ness managed to get serious amounts of exchange rate gains. The author refers 
to several examples from interviews when, by the time of repayment, the debtor 
had to pay back multiple amounts of the original money. One of the examples 
of Dominguez illustrated that the debtor sent the amount by cheque, which ar-
rived four days later to the lender who then demanded by phone to be paid the 
difference between the sums, which arose after sending the cheque due to the 
exchange rate fluctuations. The borrowers, for the sake of their own undertak-
ings had to invest their loans, which were taken up in U.S. dollars, in Israeli lira 
as well, and this led to multiple exchange rate losses by the repayment15. 

In 1992, Tasnádi was arrested by commandos in his office on Rákóczi 
street. According to the statement of the police for the newspapers, several 
thousands of U.S. dollars, German marks, Austrian shillings and Italian liras 
were confiscated. [10] In his book and later interviews he emphasized that the 
police did not find any weapons, or tools capable of piercing or cutting, but he 
never once mentioned the different kinds of money which were found by him. 
In 1994 after his release, he told András Bárdos in his show, Terefere, on Bala-
ton Tv that at the time in question he was responsible, on behalf of various in-
dividuals, for the repayment of loans by entrepreneurs with a lack of capital, 
who wished to succeed in the recovering market economy16. During his stay in 
Israel due to the hyperinflation the true value was in the U.S. dollar, in a similar 
case after the regime change in Hungary all western currencies held the same 
function for those who wanted to become entrepreneurs without own resources. 

Using the experience, he acquired in Israel, he not only functioned as a 
debt collector, but as a money-lender as well. He was interested primarily in 
connecting the two activities together. That is how he established the Maccabi 
Sportsclub where he employed those street fighters, whose manager was also 
he, in jobs concerning guarding and financial recovery. With the Hebrew name 
Maccabeus the organization referred to both the Jewish combat resistance and 
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competitive sports as well. By Tasnádi’s definition, his behavior, which dif-
fered from the mentality of his Jewish brothers, expressed itself in the fact that 
instead of fear promoted assimilation he took responsibility for conflicts as 
parts of the openly accepted power demonstration. In the name of Maccabi SC, 
which was registered under the name of his office on Rákóczi street, he orga-
nized several sport events, and he presented himself for the media as a success-
ful sports manager17. 

The IV. law of 1998 was the first one to provide for security, and private 
investigational activities that were carried out within undertakings. The Comel 
Trade ltd., which was established by Tasnádi, was able to offer security ser-
vices in the beginning of the 1990s since there was no legislation. Besides the 
sportsmen already belonging to the Maccabi Sportsclub he also employed for-
mer policemen because the latter, with their weapons licences, were at least as 
valuable as an experienced athlete18. 

On the 28th February in 1992 twenty commandos detained him, and the 
members of the Pest County Police Headquarters’ Department of Organized 
Crime confiscated all items to be found there, which qualified as weapons, fur-
thermore several foreign currencies as well. He later presented the serious look-
ing action of the police as mere theatre on various TV channels and inter-
views19. Later on he talked about himself as well, as someone who played the 
role of the godfather20. During the time of his provisional detention, he was the 
first captive to hold a press conference21. He used his appearance in the media, 
and the publicity, which surrounded him during his arrest to build a prestige, 
which would show him to be dangerous and thus usefully contribute to his se-
curity related activities. However, at the time of the completion of the demo-
cratic state it was of symbolic importance for the police as well in order to con-
firm its own function. It was possibly because of that, that he was allowed to 
give a statement, even if, according to Tasnádi, he was not given a chance to 
prepare22.  

On the basis of the criminal case 312/1992 the prosecutor’s office of the 
VI-VII. districts of Budapest created the indictment marked as B. VI-VII. 
3539/1993/1-I. according to which the sports organization, the foundation es-
tablished for its support and the ltd.-s created for security purposes did not sep-
arate, because „Tasnádi looked upon all financial stocks and staff belonging to 
the organizations as his exclusive property and managed them as his own.”23 
The aforementioned quote was boldfaced in the book of Péter Tasnádi, showing 
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the absurdity of the charges. According to my understanding, on the one hand 
since the legal definition of criminal organization is missing, the text provides 
only a rough definition of organized crime, on the other hand it tells that the 
illegal economic and employment conditions of the organizations of Tasnádi 
were not controlled at all. Partially because of this the indictment failed, so a 
little while after a year he was released from his provisional detention. 

Consequently, with the support of his father-in-law, major general Lőrinc 
Láposi, he established the Mesterdetektív ltd., about which Tasnádi thought 
that, like Comel Trade ltd., it would be responsible for providing security ser-
vices with the joint cooperation of the police24. Tasnádi wanted to enforce a 
form of alternative legal certainty, and evaluation, which he wanted to incorpo-
rate informally into justice, to be able to present himself out of his income of 
debt collecting as an entrepreneur who is a participant of the legal economic 
sector. The economist, János Kornai already pointed out in his pamphlet in 
1989 that there will be economic operators who will prefer to stay in the gray 
and the black economy. These, according to Kornai, only have to accept the 
facts that they are conducting illegal operations, and that if they are tricked, 
they cannot turn to the police25. Tasnádi recognized this market gap and created 
a supply for those people who would not turn to legal justice. Kornai explained 
the period of the regime change as transformational crisis. In the face of trans-
formational recession, which was a characteristic of the official economy, orga-
nized crime, the second economy found itself in a transformational conjunctural 
situation. Kornai interpreted the economy of the early 1990s as something that 
changed from the market of sellers to the market of buyers. The organized 
crime groups increased the demand with illegal money lending techniques. As a 
result of the radical restructuring, which took place in the production, the new 
ideas of those who made their living from illegal activities affected the econom-
ic operators as well. After the degradation of the socialist bureaucratic system, 
because of the slow redevelopment, the demand for the non-regulated executor 
and exactor jobs increases. Due to macroeconomic reasons, keeping the solven-
cy of the state with an artificially increased financial discipline the require-
ments of the new investments are extraordinarily hard to fulfil. As a result of 
the underdevelopment of the new banking and financial sector, private loans, 
primarily in value certain currencies, are extremely popular amongst entrepre-
neurs who want to implement their new ideas, and for those former second 
economy operators who wish to invest as well. 

He wished to further increase the supply, which he offered, after his re-
lease. Before the publication of Mafia for life or death the legislator had already 
had experience as a judgment enforcement officer, since several debtors with 
valid judgments could not reclaim their demanded money. The LIII. law of 
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1994 concerning judicial enforcement, introduced the notion of the independent 
judgment enforcement officer and the legislation of private debt collector bu-
reaus began as well. However, Tasnádi never became a judgment enforcement 
officer, but at the end of his book he reviewed the governmental plans concern-
ing this, because as the „judgment enforcement officer” of the gray and black 
zone, he wanted to present himself after his release as if he had only done all of 
it in the white economy, and the introduction of the legislation would only be 
there to prove him right. During a civil proceeding the illegal activities of those 
entrepreneurs and money lenders involved in the gray and black economy 
might be found out, furthermore their demands are fulfilled at a much slower 
rate as well. Even Tasnádi himself confirmed that among those people who 
turned to him, there is a man with criminal records who had to leave the coun-
try because of his debts26. 

Péter Tasnádi, as an economic operator, managed to uphold a protective 
system independent of the violence monopoly of the state, while famous and 
popular people risked their own reputation while defending his person in the 
media. As this is exemplified by an open letter, after his second accusation in 
1999, written by artists, sportsmen and entrepreneurs27, which relativizes it 
once and for all who could be a criminal and who is merely an honest, good 
willing entrepreneur. 
 

Conclusions: 
 

In the socialist period, organized crime consisted of people who got rich by 
smuggling or illegal currency exchange in the shortage economy of the period 
before the regime change, some groups in the catering industry who acquired 
significant amounts of profit in the second economy and criminal groups who 
were involved in prostitution and property crimes. These formations used their 
financial reserves and contacts in the gray and black economy to be able to 
keep up their illegal undertakings cost-effectively in the face of the negative 
effects of the transformational crisis after the regime change of Hungary in the 
1990s. 

In the beginning of the 1990s the leaders of organized crime groups want-
ed to present themselves as entrepreneurs who are repressed by the arbitrage of 
the state, because it either does not want to accept their success or does not 
wish to tolerate it. Due to the slow transformation of the socialist legal order, 
these criminal groups got the chance to conduct such activities which, at the 
time, were not resolved by the required legislation of the democratic system, 
furthermore, they committed criminal offences, which are especially hard to 
prove or without personal evidence it is outright impossible. Those groups 
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which were managed and operated by debt recovery or illegal money lending, 
participated in the exploit of tax and other economic supports as well. Although 
organized crime networks only specialized themselves in a few of the afore-
mentioned types, they had interests in other criminal businesses as well so they 
maintained contacts with those who represented those businesses. This necessi-
tates the assumption of the existence of criminal networks, which are wider but 
only loosely connected to each other. The economic crisis and the structural 
problems, which appeared at the time of the regime change did not make the 
survival of organized crime groups impossible, but rather gave them such pos-
sibilities that were even supported by the speeding up of the social-economic 
change and slowing down of the legislation, which was to follow it. 

 
Summary 

 
In the socialist period, organized crime consisted of people who got rich by 

smuggling or illegal currency exchange in the shortage economy of the period 
before the regime change, some groups in the catering industry who acquired 
significant amounts of profit in the second economy and criminal groups who 
were involved in prostitution and property crimes. These formations used their 
financial reserves and contacts in the gray and black economy to be able to 
keep up their illegal undertakings cost-effectively in the face of the negative 
effects of the transformational crisis after the regime change of Hungary in the 
1990s. 

In the beginning of the 1990s the leaders of organized crime groups want-
ed to present themselves as entrepreneurs who are repressed by the arbitrage of 
the state, because it either does not want to accept their success or does not 
wish to tolerate it. Due to the slow transformation of the socialist legal order, 
these criminal groups got the chance to conduct such activities which, at the 
time, were not resolved by the required legislation of the democratic system, 
furthermore, they committed criminal offences, which are especially hard to 
prove or without personal evidence it is outright impossible. Those groups 
which were managed and operated by debt recovery or illegal money lending, 
participated in the exploit of tax and other economic supports as well. Although 
organized crime networks only specialized themselves in a few of the afore-
mentioned types, they had interests in other criminal businesses as well so they 
maintained contacts with those who represented those businesses. This necessi-
tates the assumption of the existence of criminal networks, which are wider but 
only loosely connected to each other. The economic crisis and the structural 
problems, which appeared at the time of the regime change did not make the 
survival of organized crime groups impossible, but rather gave them such pos-
sibilities that were even supported by the speeding up of the social-economic 
change and slowing down of the legislation, which was to follow it. 
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These organized criminal networks discovered and used the media, which 
was not anymore under the control of the state, to their own advantage. The 
representatives of the legal system had to realize that they had to win criminal 
cases not only in court rooms, but before the public domain of the media as 
well. Hungary inherited, after the regime change, the intent in the general pub-
lic for over interpreting, due to getting used to always receiving only bits and 
pieces of information about everything during the socialist period. The intent to 
over interpret was inherited primarily due to the mistrust between the new own-
ers of certain media platforms and justice, and the omitting of information for 
the sake of the efficient operation of investigating officials. But in the eyes of 
the media, which was experimenting with the buzzwords of the democratic 
state, this was able to lead to enormous debates or scandals, because it was not 
supported by the sometimes repressive institutional system of the socialist gov-
ernmental authority. 
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V. RECENZJE 
 
 
 
 
 
 
Współczesna Ukraina – trwałość czy rozpad?, red. naukowa Konrad Świder, 
Agnieszka Stec, Tadeusz Z. Leszczyński, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, 
Warszawa – Kraków 2015, ss. 236 (recenzent: Przemysław Furgacz) 
 
 

Jakkolwiek w ostatnim ćwierćwieczu problematyka ukraińska była przed-
miotem częstych dysput, analiz, studiów i debat polskich politologów i ukrai-
noznawców, to jednak od pamiętnych wydarzeń „rewolucji godności” zaintere-
sowanie tą tematyką jest szczególnie wielkie. Przejawem tego są liczne konfe-
rencje naukowe i publikacje poświęcone Ukrainie po tzw. Euromajdanie. Jedną 
z takich publikacji jest książka wydana przez Polskie Towarzystwo Geopoli-
tyczne w 2015 roku zatytułowana „Współczesna Ukraina – trwałość czy roz-
pad”. 

W gruncie rzeczy pozycja ta jest zapisem najważniejszych wystąpień w 
debacie, jaka toczyła się na konferencji naukowej zorganizowanej w paździer-
niku 2014 r. w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w 
Warszawie. W zasadniczej części książki spisano wystąpienia, dyskusje i 
przemyślenia znawców Ukrainy i Rosji: Tadeusza Andrzeja Olszańskiego, An-
drzeja Szeptyckiego, Włodzimierza Marciniaka, Henryka Borko, Leszka Mo-
czulskiego, Pawła Soroki i Roberta Potockiego. Tak zacne grono niejako auto-
matycznie gwarantuje dość wysoki poziom debaty, bowiem wyżej wymienione 
osoby mogą pochwalić się obszernym dorobkiem publicystycznym, naukowym 
czy czysto praktycznym w zakresie problematyki poruszanej w publikacji.  

Na uwagę zasługuje to, że książkę opatrzono bardzo obszernym aneksem 
oraz licznymi i nader rozbudowanymi przypisami. W aneksie znalazły się m.in. 
szczegółowo przedstawione kalendarium kryzysu ukraińskiego, liczne czarno-
białe mapy i ilustracje, a nawet godła i emblematy rozmaitych paramilitarnych 
formacji walczących w Donbasie. Decyzja redaktorów, by publikację wzboga-
cić o mnogie przypisy wydaje się jak najbardziej słuszna. W przypisach tych 
bowiem przedstawia się czytelnikom krótkie biogramy osób – zarówno tych 
bardziej (np. Wiktor Juszczenko, Wiktor Janukowycz), jak i tych mniej zna-
nych (np. Ołeh Cariow, Igor Striełkow), wyjaśnienia pojęć (np. polityka wie-
lowektorowości, Noworosja), wydarzeń (np. „rewolucja na granicie”), przed-
siębiorstw (np. Piwdenmasz, Kredobank), organizacji (np. Opłot, Prawy Sektor, 
Gwardia Narodowa), aktów prawnych (np. ustawa lustracyjna, nowela gru-
dniowa) nadmienianych tu i ówdzie w wywodach ekspertów. Dzięki temu po 
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książkę sięgnąć mogą także i ci czytelnicy, którzy nie obserwują na bieżąco 
sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej na Ukrainie i nie są zaznajomie-
ni w tak dużym stopniu z rozmaitymi postaciami, podmiotami, procesami i 
zjawiskami, jakie miały tam miejsce w ostatnim ćwierćwieczu.  

Tadeusz Olszański akcentuje w swoim wystąpieniu – skądinąd słusznie – 
w dużej mierze pokoleniowy podział w ukraińskim społeczeństwie na prorosyj-
skie stare pokolenie wychowane i socjalizowane jeszcze w czasach ZSRR oraz 
zdecydowanie prozachodnie młode pokolenie wychowywane i socjalizowane 
już w „samostijnej” Ukrainie w duchu patriotyzmu ukraińskiego (a nie swoiec-
kiego), które dalece mniej sentymentalnie podchodzi do ZSRR. Ta uwaga jest o 
tyle ważna, gdyż w Polsce niejednokrotnie mamy tendencję do przeceniania 
podziałów geograficznych, regionalnych na Ukrainie, a niedoceniania właśnie 
owego podziału międzypokoleniowego.  

Z kolei Andrzej Szeptycki dogłębnie wyjaśnia różne zawiłości ukraińskiej 
polityki zagranicznej od czasu wybicia się tego państwa na niepodległość, 
uwypuklając w szczególności problem geopolitycznej rywalizacji o Ukrainę 
między szeroko rozumianym Zachodem a Federacją Rosyjską.  

Zdaniem prof. Włodzimierza Marciniaka w percepcji elit rządzących Rosją 
rewolucja pomarańczowa i późniejsza o dekadę rewolucja godności były wyda-
rzeniami wewnątrzrosyjskimi, stąd też tak gwałtowna reakcja Kremla, który nie 
jest w stanie pogodzić się ze stopniowym, ale konsekwentnym „wypełzaniem” 
Ukrainy ze strefy wpływów Rosji. Warto zauważyć jak różna to perspektywa 
od tej dominującej w Polsce. 

Henryk Borko w swoim wystąpieniu podał nader szereg nader ciekawych 
szacunków i danych liczbowych. Jak zauważył, mimo że w okresie 1991-2013 
na wojsko ukraińskie państwo nominalnie przeznaczyło równowartość 112 mld 
$, to jednak w rzeczywistości w tym przedziale czasowym zaledwie drobny 
ułamek powyższej kwoty, bo tylko 26 mld $ zostało wydane zgodnie z pier-
wotnym przeznaczeniem. Pozostałe środki finansowe zostały po prostu rozkra-
dzione, roztrwonione i zdefraudowane. Przykład ten unaocznia nam, jak szoku-
jąco wysoki jest poziom korupcji na Ukrainie, co w rezultacie podkopuje naj-
ważniejsze instytucje państwowe, czyniąc je bardzo nieefektywnymi i drama-
tycznie niedoinwestowanymi.  

Słynny historyk i publicysta Leszek Moczulski słusznie wskazuje, że zdol-
ność przetrwania państwa zależy w pierwszym rzędzie od postawy jego obywa-
teli. Pod tym względem pozostaje on niewątpliwie optymistą, podkreśla bo-
wiem, że dynamiczne ukraińskie społeczeństwo nabrało już dojrzałości i odpo-
wiedzialności, w coraz większym stopniu troszczy się dobro wspólne i stan 
państwa, a to jest właśnie najlepszą gwarancją trwałości Ukrainy. Przeto L. 
Moczulski nie obawia się o sukces Ukrainy w długim okresie czasu. Jego zda-
niem sytuacja współczesnej Ukrainy pod wieloma względami przypomina sy-
tuację odradzającej się Polski z lat 1914-20. Historyk porusza też wątek spada-
jącej siły i pozycji Rosji w obecnym świecie, wskazując m.in., że w porówna-
niu do 1930 r. odsetek mieszkańców Rosji względem ludności całego globu 
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zmalał aż pięciokrotnie – z poziomu 10% do 2%. Te refleksje wydają się zasłu-
giwać na szczególną uwagę. 

Paweł Soroka ciekawie opowiada o ukraińskim przemyśle zbrojeniowym, 
który wedle przytaczanych przez niego danych w dobie sowieckiej stanowił 
30% potencjału przemysłu zbrojeniowego całego radzieckiego supermocar-
stwa. On to podkreśla też, że jest to ta gałąź gospodarki ukraińskiej, która jest 
wciąż względnie nowoczesna i również z tej racji jej podtrzymywanie i rozwi-
janie jest ważne dla całego państwa. 

Z kolei Robert Potocki dość obszernie opisuje i wyjaśnia przebieg Euro-
majdanu, skupiając się także i na tych wątkach rewolucji godności, które w 
polskich analizach niekiedy wydają się nieco zaniedbywane lub całkiem pomi-
jane, jak chociażby kwestia sporu konstytucyjnego toczącego się w tle ukraiń-
skiej rewolucji. R. Potocki słusznie zwraca uwagę, że niektóre posunięcia ukra-
ińskiej prozachodniej opozycji były bardzo wątpliwe pod względem prawnym 
– najdobitniejszym przykładem na to jest uchwalenie przez Radę Najwyższą 
ustawy o odsunięciu od władzy niesławnego Wiktora Janukowycza, o czym 
postanowiono mimo braku konstytucyjnego quorum. Sytuacja ta pokazuje 
pewne szczegóły Euromajdanu, o których na Zachodzie wolano by zapomnieć.  

Podobnych interesujących wątków poruszanych w książce jest znacznie 
więcej, co czyni tę publikację wartą przeczytania dla każdego, kogo ciekawią 
rewolucyjne wydarzenia na Ukrainie z lat 2013-14.  
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