
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojna – konflikt – spór. 

Obszary rywalizacji  

w przestrzeni międzynarodowej 
 

 

Tom 1 
 

 

 

 

Redakcja 

Roman Kordonski 

Aleksandra Kordonska 

Łukasz Muszyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olsztyn – Lwów 2020   



 

Publikacja ukazała się drukiem w ramach współpracy międzynarodowej 
Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie i Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego  
Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki 

 
 
Recenzenci: 
Prof. dr hab. Nataliya Khoma,  
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki 
Dr hab. Wojciech Lis,  
Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
 
 
Projekt okładki: dr Rostysław Romaniuk 
 
 
Wojna – konflikt – spór. Obszary rywalizacji w przestrzeni międzynaro-
dowej, Tom 1, R. Kordonski, A. Kordonska, Ł. Muszyński (red.), Instytut 
Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn–Lwów 2020, 348 s. 
 
 
 
ISBN  978-83-66259-12-6 
 
 
 

Prezentowana publikacja naukowa zawiera wyniki badań naukow-
ców reprezentujących różne dyscypliny naukowe i podejmujących w roz-
działach swojego autorstwa zagadnienia z obszaru tytułowej problematyki. 
Celem redaktorów niniejszego tomu było rozwinięcie współpracy między-
narodowej pomiędzy ośrodkami naukowymi w Polsce i na Ukrainie. 

Redaktorzy niniejszej pracy zbiorowej oddają Czytelnikom książkę, 
która stanowi kolejny krok we współpracy naukowej polsko-ukraińskiej. 
Żywią oni także nadzieję, na dalsze jej kontynuowanie i rozwijanie w przy-
szłości. 

Odpowiedzialność za treść artykułów ponoszą autorzy. 
 
 
 
Data publikacji: 6.04.2020 r. 
 
 

© Autorzy, 2020 
© Instytut Nauk Politycznych  
UWM w Olsztynie, 2020  



 

Spis treści 

 
Wstęp ........................................................................................................ 7 
 

Część  I.  
Teoretyczne, prawne i społeczno-polityczne uwarunkowania  

sporów oraz konfliktów międzynarodowych 
 

Oleksander Sokhatsky 
Регіональні та локальні “гібридні” військові конфлікти як 
інструменти досягнення політичних та економічних цілей  
у сучасному глобальному просторі .................................................... 10 
 

Dariusz Brakoniecki  
Legal and administrative aspects of State security – selected issues .. 25 
 

Daniel Dziedzic  
Bezpieczeństwo a zagrożenia bezpieczeństwa  
– wzajemna zależność ............................................................................ 37 
 

Agnieszka Bień  
Przestrzeń jako pole konfliktu. Lęki współczesnego mieszkańca 
wielkiego miasta ..................................................................................... 46 
 

Dorota Stępowska  
Wojna bez walki, czyli kiedy człowiek staje się cyberwojownikiem ..... 57 
 

Michał Kania  
Związki między wojną i religią ............................................................... 67 
 

Justyna Pierewoj  
Война с терроризмом в свете международного права .................... 78 
 

Natalia Byszof  
Militaryzacja kosmosu w kontekście bezpieczeństwa 
międzynarodowego................................................................................ 88 
 

Mateusz Rojewski  
Stan wojny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  
a prawo państwa do samoobrony w międzynarodowym  
porządku prawnym ............................................................................... 101 
 

Jakub Klepański  
Spór o postrzeganie patriotyzmu w exposé premierów Polski   
w latach 2005-2019 – analiza ilościowa i jakościowa .........................114 



 

Część  II. 
Obszary rywalizacji w stosunkach międzynarodowych 

 

Nataliia Reznikova,  
Oksana Ivashchenko, Eliza Aslanova 
США, Китай і Мексика в центрі торгової війни: зміст та спе-
цифіка розгортання економічних конфліктів в ХХІ столітті ...... 132 
 

Marcin Chełminiak  
Rosyjskie wizje ładu międzynarodowego.  
Konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego ..................... 158 
 

Klaudia Oleksiak 
Kierunki polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej  
po aneksji Krymu .................................................................................. 170 
 

Olha Sharan  
Information warfare as an integral part  
of Russia’s hybrid warfare against Ukraine:  
mechanisms of conducting the war and counteracting it .................. 182 
 

Artur Jach-Chrząszcz  
Rola i znaczenie Rosji w polityce energetycznej Węgier.  
Wybrane przykłady po roku 2008 ....................................................... 195 
 

Ilona Poseliuzhna  
Rosyjska ingerencja w amerykański system wyborczy  
– aspekt polityczny i prawny............................................................... 206 
 

Waldemar Tomaszewski  
Division of competences between the European Union  
and its Member State in the field of security.  
Aspect of the migration problem ......................................................... 219 
 

Dominika Czapla  
Relacje Unia Europejska – Izrael w kontekście zapewnienia 
bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie................................................ 231 
 

Jadwiga Kucia, Paulina Kuchta-Leśniak  
Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki jako gwaranci 
bezpieczeństwa atlantyckiego – gotowość do działania  
w obliczu wojny hybrydowej ................................................................ 241 
 

Iga Kleszczyńska  
The Trans-Pacific Partnership as an Economic Tool  
of U.S. Foreign Policy during Obama’s Presidency ............................254 



 

Ewelina Więckowska 
Problem Triestu w słoweńskiej polityce zagranicznej  
w latach 1918-1947……………………………………………………………………265 
 

Część  III.  
Ludzie i społeczności wobec konfliktów oraz sporów 

międzynarodowych – wymiar historyczny i współczesność 
 
Teresa Astramowicz-Leyk  
Akcja „Wisła” – co pamięć notuje po 70. latach ................................ 282 
 

Vasyl Banakh  
Ідейні витоки й причини сучасного  
російсько-українського конфлікту на Донбасі...............................293 
 

Natalia Hennig  
„Potwory historii same podchodzą pod nasze domostwa”  
– czyli językowa kreacja wojny w prozie wspomnieniowej  
Agnieszki Osieckiej ............................................................................... 307 
 

Tomasz Słapczyński  
Population migration in the situation of international conflicts ...... 320 
 

Dariia Nikolaieva 
Від суперництва до проксі-воєн: 
особливості двосторонніх турецько-саудівських відносин……….335 

 

 

 



 



7 

WSTĘP 
 

Środowisko międzynarodowe ulega ciągłej transformacji, dlate-

go coraz trudniejsza wydaje się analiza obecnych oraz prognoza przy-

szłych skutków zachodzących zmian. Rywalizacja jest nieodłącznym 

elementem, obecnym w przestrzeni międzynarodowej. W praktyce 

politycznej, istota rywalizacji odnosi się do sporów i konfliktów, anga-

żujących m.in. państwa, organizacje międzynarodowe, podmioty nie-

państwowe, jak również społeczeństwa i jednostki. Co ważne, podjęcie 

rywalizacji, może być zależne nie tylko od stanu faktycznego posiada-

nego potencjału, ale także od jego percepcji przez decydentów politycz-

nych. W tym kontekście realny pozostaje wariant, w którym stroną 

sporu/konfliktu stanie się dany podmiot, bez względu na stan przygo-

towań, czy własną wolę. Analiza przyczyn, przebiegu, konsekwencji 

i formy rywalizacji w przestrzeni międzynarodowej, umożliwi zrozu-

mienie wpływu sporów oraz konfliktów na kształt relacji pomiędzy 

poszczególnymi podmiotami. 

Przybliżeniu powyższej problematyki służą interdyscyplinarne 

rozważania, podjęte przez Autorów reprezentujących polskie i ukraiń-

skie ośrodki naukowe. Monografia stanowi pierwszy tom z serii zatytu-

łowanej Wojna – konflikt – spór. Obszary rywalizacji w przestrzeni 

między-narodowej i została podzielona na trzy części tematyczne. 

Część pierwsza mieści rozważania dotyczące teoretycznych, 

prawnych i społeczno-politycznych uwarunkowań sporów oraz kon-

fliktów międzynarodowych. W sposób szczegółowy przedstawiono: 

regionalne i lokalne zbrojne konflikty „hybrydowe” jako narzędzia do 

osiągania celów politycznych i gospodarczych we współczesnej prze-

strzeni globalnej (Oleksander Sokhatsky); prawne i administracyjne 

aspekty bezpieczeństwa państwa (Dariusz Brakoniecki); bezpieczeń-

stwo a zagrożenia bezpieczeństwa (Daniel Dziedzic); przestrzeń jako 

pole konfliktu (Agnieszka Bień); wojnę bez walki, czyli kiedy człowiek 

staje się cyberwojownikiem (Dorota Stępowska); związki między woj-

ną i religią (Michał Kania); wojnę z terroryzmem w świetle prawa mię-

dzynarodowego (Justyna Pierewoj); militaryzację kosmosu w kontek-

ście bezpieczeństwa międzynarodowego (Natalia Byszof); stan wojny 

w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a prawo państwa do samoob-

rony w międzynarodowym porządku prawnym (Mateusz Rojewski); 

spór o postrzeganie patriotyzmu w exposé premierów Polski w latach 

2005-2019 – analiza ilościowa i jakościowa (Jakub Klepański). 
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Część druga mieści rozważania w zakresie obszarów rywalizacji 

w stosunkach międzynarodowych. W sposób szczegółowy przedsta-

wiono: treść i specyfikę konfliktów gospodarczych w XXI wieku (Nata-

liia Reznikova, Oksana Ivashchenko, Eliza Aslanova); rosyjskie wizje 

ładu międzynarodowego (Marcin Chełminiak); kierunki polityki zagra-

nicznej Federacji Rosyjskiej po aneksji Krymu (Klaudia Oleksiak); 

wojnę informacyjną jako integralną część rosyjskiej wojny hybrydowej 

przeciwko Ukrainie (Olha Sharan); rolę i znaczenie Rosji w polityce 

energetycznej Węgier (Artur Jach-Chrząszcz); rosyjską ingerencję 

w amerykański system wyborczy (Ilona Poseliuzhna); podział kompe-

tencji między Unią Europejską i jej państwem członkowskim w dzie-

dzinie bezpieczeństwa (Waldemar Tomaszewski); relacje Unii Euro-

pejskiej z Izraelem w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa na Bli-

skim Wschodzie (Dominika Czapla); Unia Europejska i Sojusz Północ-

noatlantycki w obliczu wojny hybrydowej (Jadwiga Kucia, Paulina 

Kuchta-Leśniak); Partnerstwo Transpacyficzne jako narzędzie ekono-

miczne polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych podczas prezy-

dentury Baracka Obamy (Iga Kleszczyńska); problem Triestu w sło-

weńskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1947 (Ewelina Więckow-

ska). 

Część trzecia mieści rozważania dotyczące ludzi i społeczności 

wobec konfliktów oraz sporów międzynarodowych. W sposób szczegó-

łowy przedstawiono: Akcję „Wisła” – co pamięć notuje po 70. latach 

(Teresa Astramowicz-Leyk); przesłanki historyczno-ideologiczne 

współczesnego rosyjsko-ukraińskiego konfliktu w Donbasie (Vasyl 

Banakh); językową kreację wojny w prozie wspomnieniowej Agnieszki 

Osieckiej (Natalia Hennig); migrację ludności w sytuacji konfliktów 

międzynarodowych (Tomasz Słapczyński); charakterystykę współcze-

snych dwustronnych stosunków turecko-saudyjskich (Dariia Nikola-

ieva). 

Wieloaspektowość zakresu rozważań, przyczynia się do nowego 

spojrzenia na złożony charakter wojny, konfliktów i sporów w prze-

strzeni międzynarodowej oraz prowadzi do lepszego zrozumienia prze-

szłości. Złożoność aspektów badawczych determinuje do kontynuacji 

rozważań, a także wskazania nowych obszarów z zakresu tytułowej 

problematyki. 

 

Zespół Redakcyjny
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Oleksander Sokhatsky 

 

 

Регіональні та локальні “гібридні” військові конфлікти 

як інструменти досягнення політичних та економічних 

цілей у сучасному глобальному просторі 

 

 

Вступ 

Зростаючі геополітичні та геоекономічні напруги серед 

найбільших країн світу уже кілька років поспіль вважаються най-

актуальнішими серед глобальних ризиків. За даними Інституту 

досліджень міжнародних конфліктів (Гейдельберг, Німеччина)1 

на початок 2019 р. у світі відбувалося 213 військових конфліктів 

між державами, етнічними, релігійними та політичними угрупу-

ваннями. Основними причинами цих конфліктів були ідеологіч-

ні, зокрема релігійні, етнічні відмінності, а також загострення бо-

ротьби за природні ресурси (вода, чисте повітря, земля), що набу-

вають нового змісту в умовах катастрофічних змін клімату на 

планеті.  

Зазначене спонукає країни збільшувати свої військові ви-

трати до значних за обсягами часток державних бюджетів. Сього-

дні у світі нараховується майже 200 армій загальною чисельністю 

близько 25 млн. осіб, що не враховує чисельність недержавних 

збройних формувань, зокрема і тих, що отримали статус міжна-

родних терористичних організацій. Значні за обсягами військові 

контингенти США, країн НАТО знаходяться у зонах регіональних 

та локальних конфліктів. Продовжує нарощувати свою військову 

присутність у світі Росія та Китай. За даними SIPRI уже в 2018 р. 

військові витрати у сумі 1,8 трильйонів доларів досягли 2,1% сві-

                                                
 dr Oleksander Sokhatsky, Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny / Олек-
сандр Сохацький, викладач кафедри міжнародних економічних відносин, здобу-
вач Тернопільського національного економічного університету, e-mail: s_sokhatsky 
1993@ukr.net 
1 Число “войн” снизилось, “ограниченных войн” возросло, https://eadaily.com/ru/-
news/2019/03/01/conflict-barometer-chislo-voyn-snizilos-ogranichennyh-voyn-vozro-
slo [12.11.2019]. 
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тового ВВП, що стало максимальним показником з моменту заве-

ршення Холодної війни2. 

Вищезазначене актуалізує проблему дослідження глобаль-

них та локальних військових конфліктів у країнах світу загалом, 

та віднедавна і в Україні. Найменше дослідженими залишаються 

аспекти використання цих конфліктів, зокрема і сучасного їх про-

яву у вигляді “гібридних,” як інструментів досягнення політичних 

та економічних цілей не тільки їх безпосередніми учасниками, 

але й третіми сторонами (державами, що ведуть боротьбу за гео-

політичне лідерство або за стратегічні ресурси, політичними 

угрупуваннями за владу тощо). 

Метою даного дослідження є емпірична перевірка гіпотези 

щодо виникнення регіональних та локальних військових конфлі-

ктів в державах, неспроможних здійснювати ефективне управлін-

ня та вирішення нагальних проблем громадян, внаслідок чого ці 

функції перехоплюються незаконними збройними формування-

ми всередині країни, що, в свою чергу, використовується третіми 

сторонами в якості інструментів досягнення влади, геополітично-

го впливу, отримання доступу до стратегічних ресурсів (нафти, 

води, території, придатної для життя тощо). За результатам дос-

лідження будуть вироблені рекомендації для уточнення стратегій 

економічного розвитку та національної безпеки України, перед 

якою стоїть завдання щодо відновлення територіальної цілісності 

та суб’єктності у міжнародних відносинах. 

 

Виклад основного матеріалу 

Конфлікти, як зіткнення сторін, що виникають через різни-

цю у суспільному стані і зумовлюються суперечливістю цінностей, 

цілей та інтересів є невід’ємним явищем суспільного буття. Без-

конфліктним життя не буває, суспільна гармонія є недосяжною 

мрією. Конфлікти можуть і повинні вирішуватися мирним шля-

хом, через досягнення консенсусу та /або доведенням своєї точки 

зору у дискусіях. Політичні та міжнародні конфлікти повинні 

вирішуватися шляхом переговорів. Збройні конфлікти не можуть 

бути нормою у цивілізованого суспільстві. Збройний конфлікт 

                                                
2 World military expenditure grows to $1.8 trillion in 2018, https://www.sipri.org/me-
dia/press-release/2019/world-military-expenditure-grows-18-trillion-2018 [11.11.2019]. 
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є гострою формою розв’язання політичних суперечностей між 

державами або військово-політичними угрупованнями, що хара-

ктеризуються двостороннім застосуванням військової сили.  

Іншим прийнятним визначенням може бути розуміння під війсь-

ковим конфліктом відкритого збройного протистояння, що вини-

кло через політичні суперечності всередині держави, або через 

порушення її суверенітету іншою державою. 

Проблематику військових конфліктів та війн інтенсивно до-

сліджували такі відомі зовнішньополітичні стратеги світу, як 

З. Бжезінський3, Г. Кіссінджер4, Д. Аджемоглу, Дж. Робінсон5, 

С. Хантінгтон6 та ін. Показовим є факт, що ще у 90-х роках XX ст. 

у розвинутих країнах світу були створені спеціальні наукові 

центри – Інститут досліджень міжнародних конфліктів (Гейдель-

берг, Німеччина), Товариство дослідників проблем миру та конф-

ліктів (Гамбург, Німеччина), Центр дослідження миру та конфлі-

ктів (Копенгаген, Данія), Стокгольмський інститут дослідження 

проблем миру (Стокгольм, Швеція), Центр дослідження соціаль-

них конфліктів (Нідерланди). У США цими питаннями займаєть-

ся Комітет військових досліджень при Міністерстві оборони США, 

до якого нещодавно долучився Центр нової американської безпе-

ки, що відкрив Програму дослідження війн майбутнього. До дос-

ліджень військових конфліктів у названих інституціях долучають-

ся науковці, політики, військові експерти різних країн світу. 

В Україні вивчення цих проблем актуалізувалося в останні 

п’ятнадцять років. Серед вітчизняних науковців варто виділити 

В. Горбуліна7, С. Сірого8, Ю. Буракова9, Г. Луцишин10, О. Батри-

                                                
3 З. Бжезінський, Велика шахівниця. Американська першість та її геостратегі-
чні імперативи, Харків 2018, 288 с. 
4 Г. Кіссінджер, Світовий порядок. Роздуми про характер націй в історичному 
контексті, Київ 2017, 320 с. 
5 Д. Аджемоглу, Дж Робінсон, Чому нації занепадають. Походження влади, ба-
гатства та бідності, Київ 2016, 472 с. 
6 С. Хантингтон, Столкновение цивилизаций, Москва 2003, 605 с. 
7 В.П. Горбулін (ред.), Світова гібридна війна: український фронт, Харків 2017, 
496 с. 
8 С. Сірий, Особливості локальних війн і воєнних конфліктів в умовах глобаліза-
ції, „Політичний менеджмент” 2007, № 2, c. 144-154.  
9 Ю.В. Бураков, Теоретичні аспекти класифікації локальних війн та збройних 
конфліктів сучасності, https:file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/ 
Мои%20документы/vnv_2016_25_18%20(3).pdf [12.12.2019]. 
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менко11, В. Радецького12, С. Стасюка13, О. Чікіна14, Р. Вовка15, Т. Бє-

льської, О. Гребельника16, В. Денисова17. 

Зокрема Ю. Бураков, В. Радецький, О. Чікін розглядали те-

оретичні аспекти класифікації військових конфліктів, інші автори 

вивчали особливості локальних війн та конфліктів в умовах гло-

балізації та шляхи їх урегулювання. Після публікації ґрунтовної 

монографії “Світова гібридна війна: український фронт” за науко-

вою редакцією В. Горбуліна “гібридний” характер локальних війн 

та міжнародних конфліктів починають досліджувати і у нас. По-

казовим є той факт, що Львівським національним університетом 

імені Івана Франка спільно із зарубіжними партнерами у 2019 

році було проведено міжнародну конференцію “Міжнародні кон-

флікти у сучасному світі: від регіонального протистояння до гло-

бального суперництва”, де ці проблеми було розглянуто в ком-

плексі, зокрема і регіональні війни та конфлікти за участю третіх 

сторін, в першу чергу США, Росії, Туреччина, Китаю. 

Враховуючи вищезазначене, в ході даного дослідження 

сформулюємо та емпірично перевіримо гіпотезу, про яку уже по-

чинали говорити зарубіжні дослідники Стокгольмського інститу-

ту досліджень проблем миру у своєму щорічнику за 2015 рік. 

                                                                                                     
10 Г. Луцишин, Особливості сучасних збройних конфліктів в умовах глобалізації, 
[в:] Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, https:file:///-
C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Unir_2014_26_23%
20(6).pdf [12.12.2019]. 
11 О.В. Батрименко, Особливості сучасних збройно-політичних конфліктів: ав-
тореферат, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київ 2006.  
12 В.Г. Радецький, Класифікація сучасних воєнних конфліктів і види миротворчої 
діяльності, „Вісник Київського міжнародного університету” 2009, вип. 9, c. 87-104. 
13 С.В. Стасюк, Особливості регулювання сучасних збройних конфліктів: пробле-
ми та перспективи, „Юридична наука” 2011, № 1(1), c. 206-210; С. Стасюк, Регу-
лювання сучасних збройних конфліктів міжнародними гуманітарними засоба-
ми, „Віче” 2010, № 24, c. 20-24. 
14 О.А. Чікін, Ескалація розвитку збройних конфліктів, „Персонал” 2006, № 9, 
c. 48-51. 
15 Р. Вовк, Гібридний характер міжнародних конфліктів ХХІ століття, [в:] 
Міжнародні конфлікти у сучасному світі: від регіонального протистояння до 
глобального суперництва, Матеріали міжнародної наукової конференції, Львів, 
11 грудня 2019 р., c. 9-15. 
16 Т.В. Бєльська, О.К. Гребельник, Особливості конфліктів і способів їх урегулю-
вання у сучасному світі, http://vmv.kymu.edu.ua/v/p12/3.pdf [12.12.2019]. 
17 В.Н. Денисов, Збройні Сили Організації Об'єднаних Націй (ЗС ООН), [в:] В.А. 
Смолій та ін. (ред.), Енциклопедія історії України, т. 3: Е-Й, Інститут історії Укра-
їни, НАН України, „Наукова думка”, Київ 2005, http://www.history.org.ua/?termin 
=Zbroyni_syly_OON [12.12.2019]. 



14 

Йшлося про “ерозію”інституту держави, що спостерігається у роз-

винутих країнах, де сьогодні чверть населення живе в умовах бід-

ності, а особливої гостроти набуває у країнах, що розвиваються. 

Це колишні колоніальні країни Африки, що так і не стали успіш-

ними державами, у яких на фоні невирішених нагальних проблем 

населення, що залишається найбіднішим на планеті. У переваж-

ній кількості багаті природними ресурсами країни Перської Зато-

ки також не створили успішних держав, отримавши криваві соці-

альні конфлікти на релігійному ґрунті.  

У цьому ж документі щодо України зазначено, що за роки 

незалежності вона також не стала успішною, не було збудовано 

ефективної економіки, не вирішено проблеми подолання нерів-

ності доходів. Населення країни різко зменшилося, у пошуках 

роки виїхало економічно активне населення. Такі основні соціа-

льні сфери, як освіта, наука, охорона здоров’я, соціальний захист 

знаходяться у занепаді, їх реформи практично не відбуваються. 

Олігархічна модель економіки не має перспектив розвитку, рі-

вень корупції є одним із найвищих у світі. Все це і призвело до 

значних за чисельність протестів, під час останнього влада засто-

сувала зброю, діючий на той час Президент полишив країну. 

І саме момент зміни влади використала Росія, розв’язавши війсь-

кову агресію на Сході та анексувавши Крим. Як бачимо, класич-

ний приклад виникнення конфлікту у слабкій країні, коли третя 

сторона вирішує свої геостратегічні цілі, в нашому випадку відно-

влення Російської імперії у кордонах колишнього СРСР. 

Враховуючи зазначене, гіпотезу можна сформулювати на-

ступним чином: військові конфлікти виникають у державі (лока-

льні) або ряді держав, пов’язаних спільними кордонами, релігій-

ними та етнічними цінностями (регіональні), в яких уряди стають 

неспроможними будувати успішні економіки, задовольняти пот-

реби широких верств населення. У таких державах внутрішні со-

ціальні конфлікти перетворюються з мирної політичної боротьби 

за владу на боротьбу із застосуванням зброї. Міжнародними ці 

військові конфлікти стають в процесі залученням третіх сторін, як 

правило, найбільших держав, що ставлять за мету досягнення 

геополітичного лідерства та /або контролю за стратегічними ре-

сурсами.  
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Для емпіричної перевірки використаємо дані відкритих 

джерел, зокрема щорічники названих вище міжнародних дослід-

ницьких установ. Так у щорічних звітах Conflict Barometer Інсти-

туту досліджень міжнародних конфліктів (Гейдельберг, Німеччи-

на), що видаються з 1992 року, всі військові конфлікти поділено 

на п’ять груп. Вважаємо, що саме цієї запропонованої класифіка-

ції варто дотримуватися, оскільки її використовують інші визнані 

в світі Інститути, зокрема Стокгольмський інститут дослідження 

проблем миру (SIPRI). 

Класифікаційними ознаками такого поділу є: ступінь інтен-

сивності конфлікту, зокрема використання озброєння; наслідки 

конфлікту, починаючи від кількості жертв закінчуючи потоками 

біженців. Зокрема війною вважається політичний конфлікт, 

в якому хоча б один із учасників застосовує фізичне насилля 

у значних розмірах. Окремо дослідники виділяють термін “обме-

жена війна”, що означає політичний конфлікт, в якому як міні-

мум один із учасників яскраво виражено застосовує фізичне на-

силля18. 

Парадоксом у цьому аспекті є той, що в історичному аспекті 

доведено, що сама війна, як форма конфлікту, створювала держа-

ви. Підготовка до неї змушувала різних правителів концентрува-

ти необхідну кількість спеціально навчених людських ресурсів, 

зброї, а також грошей для закупівлі всього необхідного як для 

захисту власних володінь, так і для завоювання нових. Так проце-

си вилучення ресурсів для ведення війн сформували основні 

структури державності19. Тепер же спостерігаємо процеси втрати 

структурами державності свої можливостей. За таких умов ці фу-

нкції перебирають на себе незаконні збройні формування, що 

в сучасних умовах стають настільки потужними, що уже класифі-

куються міжнародними терористичними угрупованнями, здат-

ними дестабілізувати не лише державу, в якій вони виникли, але 

сусідні держави, а також інші через використання гібридних ме-

тодів ведення терористичних операцій. 

                                                
18 В мире стало меньше войн, https: https://www.dw.com/ru/немецкий-conflict-
barometer-в-мире-стало-меньше-войн/a-47743894 [12.12.2019]. 
19 Ч. Тилли, Принуждение, капитал и европейские государства 1990– 1992 гг., 
пер. с англ. Т.Б. Менскa, Київ 2009, 328 с. 
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Повністю підтримую тезу, що “гібридна війна” як глобальне 

протистояння виникає в умовах нових принципів геополітичного 

устрою, який наразі визначається внутрішніми лініями напруже-

ності між зоною стабільності, де панує закон і міжнародне право 

та сферою невизначеності, яка характеризується зневагою до за-

кону, численними локальними конфліктами, а не протистоянням 

між великими державами і сферами їхнього впливу, як за часів 

холодної війни20. 

Починаючи з 2015 року Інститут вивчення конфліктів (Гей-

дельберг, Німеччина) увів нову категорію конфліктів “substate 

conflict”, що відповідає типу конфлікту, учасниками якого є тіль-

ки недержавні суб’єкти.  

У цілому, кількість військових внутрішньодержавних і “sub-

state conflict“ залишається порівняно постійною – 43 запеклі кон-

флікти в цілому, які загрожують міжнародному порядку. Конфлі-

ктні питання (матеріальні або нематеріальні) класифікуються за 

спільністю цілей суб’єктів конфлікту: ідеологія, релігія, соціальні 

проблеми, безробіття, недовіра до судів, тобто всі складові полі-

тичної системи, що не влаштовують учасників21. 

Уже багато років поспіль створювалися різні міжнародні 

організації, які мали виступати арбітрами. До таких можна відне-

сти створену ще у 1997 р. Європейську платформу для запобігання 

конфліктам і трансформації, що об’єднує національні та недержа-

вні європейські платформи, та у 2001 р. при ООН – Глобальне 

партнерство щодо запобігання збройних конфліктів. У складі 

Центру припон розпочалася діяльність Європейського центру з 

попередження конфліктів (ECCP) щоб створити глобальний поря-

док. Так були встановлені механізми управління міждержавними 

та внутрішніми конфліктами, які могли прийматися учасниками 

конфлікту під час переговорів, включаючи нові вибори і судові 

розгляди. Основними урегулювання має стати налагодження 

ефективного державного управління – забезпечення безпеки на-

селення, відновлення цілісності території і конкретного політич-

ного, соціально-економічного та культурного порядку в державі. 

                                                
20 В.П. Горбулін (ред.), Світова гібридна війна: український фронт, Харків 2017, 
496 с. 
21 Т.В. Бельська, О.К. Гребельник, Особливості конфліктів і способів їх урегулю-
вання у сучасному світі, http://vmv.kymu.edu.ua/v/p12/3.pdf [12.12.2019]. 
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Аналіз даних щорічників SIPRI за 2015–2017 роки дозволив 

виявити тенденції у процесах виникнення та урегулювання регіо-

нальних та локальних військових конфліктів та війн у глобально-

му просторі. Зокрема у Щорічнику за 2015 рік досліджено зв'язок 

між процесами послаблення держав та виникненням політичних 

конфліктів, що переростали у збройне протистояння22. 

Усі збройні конфлікти SIPRI розглядає у п’яти географічних 

регіонах та субрегіонах, що не завжди співпадають з чисто геог-

рафічними. Цими регіонами є Африка, Америка, Азія та Океанія, 

Європа та Близький Схід. Зокрема у регіон Близький Схід вклю-

чені Єгипет, Іран, Ірак, Ізраїль, Кувейт, Йорданія, Ліван, Сирія, 

Туреччина та країни Аравійського півострова. 

Так, починаючи з1995 року по 2020 рік через втрату влади, 

колапс таких державних інститутів, як поліція та суди, у Сомалі 

з’явилися некеровані території, бандитизм, розграбування та 

знищення національного багатства, втеча населення. Аналогічні 

тенденції почали спостерігатися на Близькому Сході, де відбува-

ються процеси банкрутства державних інститутів у Іраку, Сирії та 

Лівії. Крах цих держав підвищив загрози прояву аналогічних 

процесів не тільки для країн-сусідів, але й тих, що знаходяться 

у інших частинах світу. Починаючи з 2014 року активізувала ме-

режева діяльність салафістського руху та в цілому недержавних 

терористичних збройних формувань на територіях Центральної 

та Східної Азії, Північної та Західної Африки, Європи та Близько-

го Сходу. Історія з виникненням Ісламської держави свідчить, що 

населення та різні соціальні групи, втрачаючи віру у дієздатність 

держав, створюють релігійні, етнічні, національні об’єднання 

в надії на краще вирішення їхніх проблем.  

В цьому контексті уже більше п’ятнадцяти років поспіль ве-

дуться дискусії про неспроможні держави, в англійській літерату-

рі вживається термін Failed State, що стають не легітимними 

в очах міжнародної спільноти. Тобто міжнародна спільнота може 

поставити під сумнів державний суверенітет, а значить у такий 

спосіб нею може прийматися рішення щодо заміни уряду через 

                                                
22 Ян Ентоні, Ерозія легітимності держав, [в:] Щорічник SIPRI за 2015 рік,  
с. 31-34, https://www.sipri.org/sites/default/files/UKRYB2015.pdf [12.12.2019]. 
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зовнішнє втручання. Саме такі підходи закладено у прийнятому 

у 2005 році Підсумковим документом Всесвітнього Самміту. 

Таку політику уже тривалий час пропагує у Європі Російсь-

ка Федерація, вважаючи, що Україна не може самостійно гаранту-

вати безпеку своїх громадян та потребує підтримки та контролю 

з боку зовнішніх гарантів, серед яких бачить себе. Європа не при-

стає на цю пропозиції Росії, вважаючи ключовим правом держав 

самостійно обирати способи об’єднання з іншими державами. 

У 2014 році конфлікти в основному вирішувалися військо-

вими засобами, участь третіх сторін в якості посередників не до-

помогла вирішити жоден із конфліктів, аналогічно жоден із них 

не завершився мирним врегулюванням. Більше того, сім локаль-

них військових конфліктів всередині держав досі тривають, а са-

ме: Джамму і Кашмір (Індія), Палестина (Ізраїль) – 83 роки; Кур-

дистан (Ірак) – 59 років; Курдистан (Туреччина) – 36 років; Кур-

дистан (Сирія) – 8 років; Донбас (Україна) – 6 років. Шість конф-

ліктів залишилися замороженими, а саме: Косово( Сербія) та Кіпр 

(відбувалися впродовж 9 років); Нагірний Крабах (Азербайджан) 

та Абхазія( Грузія) тривали відповідно 6 та 5 років; по 2 роки три-

вали військові дії у Південній Осетії (Грузія) та Придністров’ї 

(Молдова). Мирним врегулюванням завершився військовий кон-

флікт у Чечні (Росія), що тривав 17 років, і у Східній Славонії, Ба-

раньї та Західному Сремі (Хорватія) тривалістю у 7 років23. 

Як бачимо, ці конфлікти вирішують досить важко, особливо 

за наявністю третіх, зацікавлених держав, що переслідують свої 

власні геополітичні інтереси. Показовою у цьому плані є історія 

найбільшого народу курдів, що не мають власної держави, про-

живаючи на територіях Туреччини, Іраку, та Сирії. 

Починаючи з 2014 року у Іраку та Сирії суттєво підвищила-

ся інтенсивність збройного протистояння Ісламська Держава 

(ІДІЛ). Зміцнення позицій ІЛІЛ відбувалося на фоні жорстких 

збройних конфліктів на релігійному ґрунті в обох державах, що 

призвело до втрати легітимності їх урядів, а у випадку Сирії до 

шокуючих соціально-економічних наслідків, в першу чергу люд-

ських втрат, тільки на початок 2015 року 206 тисяч загинуло,  

                                                
23 О. Мельник та ін. (ред.), Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека, 
[в:] Щорічник SIPRI 2017 р., Київ 2017, 568 с. 
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840 тисяч поранено, 85 тисяч вважаються зниклими безвісти;  

4 мільйона емігрували, спричинивши міграційну кризу у Європі, 

7,6 мігрували в межах країни). На цьому фоні частину території 

Сирії зайняла ІДІЛ. 

Ці конфлікти відбуваються в одному регіоні, але кожен 

із них є досить складним для врегулювання. Сирійський конфлікт 

є затяжною громадянською війною з важкими соціально-еконо-

мічними наслідками. Розпочавшись у 2011 році ця війна триває 

уже дев’ятий рік. Мирний протест проти безробіття, корупції, 

брак політичної свободи під час правління з 2000 року президен-

та Башара Асада переріс у повномасштабну війну, в результаті 

якої загинуло більше 350 тисяч осіб, були зруйновані міста та 

інфраструктурні об’єкти.  

Конфлікт переріс у міжнародний регіональний, в якому 

крім прибічників та противників Асада беруть участь не лише 

США, Туреччина та Росія, але й інші держави та недержавні 

збройні угрупування Близького Сходу. Ці учасники впродовж 

всієї війни підтримували різні сторони конфлікту, що лише 

ускладнювало процес його врегулювання. Кожна з цих країн та 

груп має свої інтереси. Ці інтереси є діаметрально протилежними, 

що зумовлює підтримку ними, зокрема через поставки зброї, різ-

них сторін конфлікту. Ключову підтримку уряду Асада надають 

Росія та Іран, до середини 2019 року США, Туреччина та Саудівсь-

ка Аравія підтримували повстанців. 

Тисячі бойовиків з мусульман-шиїтів – переважно з ліван-

ського руху Хезболла, але також з Іраку, Афганістану та Ємену 

отримують в Ірані зброю, фінансування та військову підготовку, 

щоб потім виступити на боці сирійської армії Асада. На початок 

березня 2019 року уряд відновив контроль над найбільшими міс-

тами, але великі частини країни досі лишаються в руках повстан-

ців і очолюваних курдами „Демократичних силах Сирії” (Рис. 1.). 
  



20 

Рис. 1. Дислокація ворогуючих сил у Сирії  

станом на березень 2019 року (за даними ВВС) 

 

 
Як видно із рисунку 1, уряд Б. Асада за збройної підтримки 

Росії, що бере безпосередню участь у бойових діях, займає суттєву 

частину Сирії, але значну частину займають курди. Сирійські пов-

станці залишилися у кількох містах. Значно зменшилася терито-

рія, яку займає ІДІЛ. Враховуючи той аспект , що в кінці 2019 ро-

ку США вивело свої війська з Сирії, курдам прийшлося просити 

захисту у Росії. На початок 2020 року Туреччина припинила бойо-

ві дії, домовившись про кордони Сирії з Росією. Як бачимо у да-

ному конфлікті перемогла Росія, значно посиливши свої позиції 

на Близькому Сході в політичному плані та отримавши доступ до 

нафтових родовищ цієї країни. 

Однією з причин продовження збройного конфлікту у Іраку 

знову ж таки є негативні наслідки втручання міжнародної коалі-

ції на чолі з США та Великої Британії з метою повалення режиму 

Саддама Хусейна. За різними даними, в Іраку загинули близько 
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5 тис. американських солдатів. Кількість жертв серед цивільного 

іракського населення вимірюють сотнями тисяч24. В 2011 році 

американці забрали своїх військових з країни, але миру там не 

настало. Іракські повстанські угруповання боролися із зброєю 

проти центрального уряду Іраку, паралельно відбувалися збройні 

конфлікти між різними релігійними групами. Бойовики провоку-

вати зниження у населення, зокрема шиїтів до уряду. Слабкістю 

державних інститутів скористалися ІДІЛ, захопивши значну те-

риторію. Попри значні успіхи Іраку у боротьбі з ІДІЛ війна не 

вирішила проблем населення25. У жовтні 2019 в Багдаді розпоча-

лися протести проти бідності та корупції, що переросли у повстан-

ня, в результаті якого було вбито більше 100 осіб, що знову поста-

вили на порядок денний питання щодо збереження існування 

держави Ірак26. 

Початок 2020 року ознаменувався черговим загостренням 

відносин між США та Іраном, що призвело до знищення амери-

канцями на території Іраку іранського генерала Касета Сулеймані 

та обстрілом Іраном американських військових баз на території 

того ж Іраку. І хоча парламентом Іраку було прийнято рішення 

щодо виводу усіх американських військових, США не будуть його 

виконувати. Європа є нічого не може вдіяти для деескалації на 

Близькому Сході27. 

Все вищезазначене дає змогу вважати гіпотезу щодо залеж-

ності слабкості держав з виникненням політичних конфліктів, 

учасники яких можуть використати етнічні, релігійні та інші від-

мінності у соціальних груп для перетворення політичного конф-

лікту у військовий, до участі якому можуть залучатися інші країни 

та екстерміські групи для використання цих конфліктів для дося-

гнення власних цілей. І це не обов’язково будуть основні геополі-

тичні суперники в глобально просторі, якими є США, що втрачає 

свій вплив, та Росія і Китай, що формують новий переділ сфер 

                                                
24 Суперечлива війна в Іраку розпочалася рівно 10 років тому, https://tsn.ua/svit/ 
superechliva-viyna-v-iraku-rozpochalasya-rivno-10-rokiv-tomu-2803.html [1.12.2019]. 
25 О. Мельник та ін. (ред.), op. cit., 568 с. 
26 Уже не бьют, а стреляют, https://ru.krymr.com/a/vosstanie-v-irake/30206238 
.html [11.12.2019]. 
27 М. фон Хайн, Иранский кризис проявил беспомощность европейской диплома-
тии, https://www.dw.com/ru/иранский-кризис-проявил-беспомощность-евро-
пейской-дипломатии/a-51918656 [12.12.2019]. 
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впливу, але інші держави та групи. Підтвердженням цього є той 

факт, що в середньому за останні роки тільки на Близькому Сході, 

різні держави не менше 10 разів застосовували військову силу за 

межами власної території. 

 

Висновки 

Підсумовуючи, зазначимо наступне. Події початку 2020 ро-

ку ще раз підкреслюють, що світ вступає у часи підвищеної неста-

більності. Загострення протистояння США та Росії пришвидшу-

ють руйнування усталеного світового порядку, сформованого піс-

ля Холодної війни. Однополярний світ не став стабільним, поро-

дивши значні за кількістю та наслідками військові конфлікти та 

тривалі війни. Створені в рамках превентивної дипломатії міжна-

родні організації під егідою ООН та інші не змогли допомогти 

учасникам конфліктів їх вирішити. Справедливо в цьому контекс-

ті відзначити, що саме США стали першою країною, що здійсни-

ли вторгнення в іншу країну, до прикладу Ірак, без погодження 

Радою Безпеки ООН, показавши приклад нехтування прийняти-

ми на міжнародній арені правилами гри. 

Виконання підписаних у 2016 році трьох великих міжнаро-

дних угод, на які покладалися значні надії, а саме: Цілі Сталого 

Розвитку, Паризька Угода щодо змін клімату та Велика Угода про 

ядерну програму Ірану поставлено під сумнів. США не підписало 

Паризьку Угоду щодо клімату та після вбивства генерала К. Су-

леймані разом Іраном відмовилися від виконання Великої Угоди 

про ядерну програму Ірану. 

Підтвердження гіпотези щодо впливу процесу “ерозії інсти-

туту держави“ на появу політичних конфліктів, що переростають 

у збройні протистояння, призводячи до руйнування не тільки 

державного ладу, але й катастрофічних наслідків для населення, 

фізичного знищення, втрату засобів до існування тощо, показало, 

що Україна у 2014 році також могла опинитися у стані “Failed 

State“, але висока самоорганізація населення допомогла слабкій 

владі взяти ситуацію під контроль. Однак “платою“ у цьому випа-

дку було анексія Криму та окремих районів Донецької та Лугансь-

кої областей третьою стороною, якою і виступила Росія. У випадку 

українсько-російської війни міжнародна допомога відіграла пози-
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тивну роль, при всій критиці Мінських домовленостей, саме вони 

допомогли Україні зупинити наступ російських військ та перевес-

ти військовий конфлікт у іншу фазу. 

Подальші дослідження планується здійснювати у сфері фі-

нансування цих конфліктів. Як уже зазначалося вище вони є до-

сить дорогим задоволенням для всіх учасників. Тому визначення 

ціни війни є досить актуальним, особливо для держав – майбутніх 

жертв, уряди яких повинні достатньо активно турбуватися про 

національну безпеку, щоб захиститися від агресивних зазіхань на 

національний суверенітет та/або ресурси. 
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Legal and administrative aspects of State security 

 – selected issues 

 

 

The modern world is not deprived of perceptible and real 

threats, whose genesis should be seen in the political and economic 

tensions, nationalism, ethnic or religious antagonisms. Conflict and 

diversity of interests generate dangers of different kinds: from armed 

conflicts and terrorist attacks to common and organized crime, hooli-

gan excesses, infecting IT systems or corruption. Beside the dangers 

caused by human attitudes and activities, natural disasters gain in 

tremendous importance for security. The globalization process reveals 

the international threats, which in short time will also become a real 

danger destabilizing national or local security1. Doctrinal definitions 

explaining the notion of security and public order clearly show that the 

state of security and public order depends on the type of its threats. 

Also in the provisions of law, despite the lack of definition, there are 

mentions related to threats2. The classification of hazard sources is 

pragmatic. The number of different kinds of threats occurring in the 

modern world is huge. Among the features characterizing threats are 

the following: sources of their origin, scale, size, intensity, temporality, 

effects, predictability, etc. Systematization of the threats and their 

generic separation allows organizing the defense systems. Many classi-

fications of the security threats are presented in science. According to 

the sources of origin, threats are distinguished as such that are: 

                                                
 dr Dariusz Brakoniecki, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, e-mail: dariusz.brako-
niecki@gmail.com 
The considerations undertaken are ideality and constitute a review of the sanctioning of 
the phenomenon of broadly understood security and its development in the Polish legal 
order. These considerations are preceded by a general analysis of the world situation 
and the resulting multiple threats. The result of the synthesis is a partial indication of de 
lege ferenda and de lege lata demands. Theoretical development, based mainly on cogni-
tive research, using a historical-legal, dogmatic and comparative law method.  
1 A. Misiuk, Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2013, 
p. 9. 
2 S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administra-
cyjnym, Rzeszów 2007, p. 46. 
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 which source is human, 

 derived from the animal world (fauna), 

 derived from the world of plants and bacteria (flora), 

 connected with the forces of nature, 

 caused by human inventions3. 

The sources of threats presented in this way are of ordering na-

ture, but they do not allow for the assessment of the threats them-

selves, their effects or the probability of their occurrence. Nowadays, 

each scientific discipline has specific research tools enabling the as-

sessment of threats at various levels. Identifying and analyzing threats 

at the administrative and legal level only allows for the correct defini-

tion of the subject of protection and the use of appropriate legal forms 

of action by the indicated public administration bodies4.  

Rapidly changing social realities, globalism, far-reaching devel-

opment of medicine and technology, economic crises, expanding and 

intensifying extremism make that once terrifying threats fade into 

oblivion, while the real threat become phenomena that until now 

seemed distant and unlikely. In my opinion the variability of threats is 

the most dangerous factor for humanity, because the human does not 

have enough time to be prepared for the protection of individual 

goods. It mainly concerns climate change and threats resulting from 

the natural forces. Even places so far free from earthquakes, hurri-

canes, drought or floods are increasingly braced for these disasters. In 

a situation where the state of natural disaster occurs relatively regular-

ly in a given area, it is noteworthy that these areas are not quite often 

prepared to resist (to varying degrees) crisis situations by, for exam-

ple, infrastructure solutions, solutions in the field of water drainage 

and supply, the use of appropriate technology in construction, which 

reduces or excludes losses. The situation becomes extremely danger-

ous when the disaster touches areas that were previously free from the 

destructive forces of nature. At that time, police forces, government 

and local government authorities as well as the public are unprepared 

for such situations, and in the first phase are not able to cope with the 

threat. The variability of threats, as already has been mentioned, ap-

                                                
3 S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2012, 
p. 29. 
4 Ibidem, pp. 29-30. 
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plies not only to weather anomalies. The economic crisis, increased 

migration, and especially the increased inflow of emigrants to highly 

developed countries are resulting in situations when extremely na-

tionalist organizations are gaining popularity, but their activities are 

repeatedly directed against minorities. The increased rate of emigrants 

encourages to the expansion of the so-called poverty areas, slums 

around large metropolises, and also significantly increases in crime 

rates. This appears particularly in the Scandinavian countries, as well 

as France, where emigrants have rioted and clashed with local police 

in recent years. Another new and rapidly spreading threat is Muslim 

extremism, especially in Europe and Africa, which results in religious 

persecution, and is directed primarily against Christianity that is 

widespread in Europe. The diametrical changes are also taking place 

from the point of view of medicine, which rapid development meant 

that once deadly diseases are now completely curable. However, medi-

cine in many cases remains powerless, especially in the face of “civili-

zation diseases”. The appearance of new diseases such as A/H1N1v, 

whose pandemic in 2009 – 2010 killed about 400.000 people around 

the world, is a real threat against which prior protection seems impos-

sible. It is also worth mentioning the increasingly intense of independ-

ence activities among many nations. The creation in recent years of a 

large number of new countries such as Montenegro, South Sudan or 

Kosovo is causing a significant recovery among the national minorities 

of some countries, and therefore, it becomes a real threat to public 

security and order. Similarly, the aspect of so-called Arab Spring of 

Nations puts forward, which transferred revolutionary moods from 

one country to another at an alarming rate. Such actions caused thou-

sands of victims, the plunging of these countries into chaos, the in-

creased activity of terrorist organizations and Muslim radicals in these 

countries, and in the case of Syria, the civil war with the real threat of 

armed intervention by other countries that took place in Libya and 

Somalia. 

To sum up, needless to say that the variability of security risk 

and public order is directly related with realities of rapidly-changing 

reality analyzed in a given point and time. This reality is defined by the 

level and stage of social development determined by many factors. The 

scope of security protection and public order is determined mainly by 
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the legal system, which should be characterized by variability and flex-

ibility adequate to social development5.  

According to the classical definition widespread in political sci-

ence, the state includes the territory along with its population and 

sovereign power over this population and territory6. It can be empha-

sized that all these factors are subject to historical changes, both in the 

aspect of its power, which evolves most often from the monarchy, 

through aristocracy – oligarchy to democracy. Apart from this, the 

territory often changes as a result of wars and arrangements. Similar-

ly, these changes are subject to a society that can move from one coun-

try to another as a result of voluntary or imposed agreements. All 

causative factors are ultimately assigned to the goal of the state which 

is the good of its citizens and the safety of their life activities7.  

Currently, views on the goals of the State most often take into 

account individual and collective benefits, as well as the interests of 

the State itself. In direct connection with the goals that the country 

should achieve, its functions are remained, i.e. tasks that the State 

should fulfill towards its citizens. Nowadays, the external functions of 

the country and internal functions are distinguished. The external 

functions of the country are resulted from the fact that the state does 

not exist in a vacuum, but is surrounded by other States. These func-

tions can be defined as overall political activity carried out in relations 

with other countries and international organizations, aimed at protect-

ing the interests of particular state. In connection with the above, 

there are three external functions of the state: the defense function, 

the attack function and the function of maintaining the existing state 

of affairs. The internal functions of the state are related to what is 

happening on its territory. These functions include the effects of the 

activities of state organs related to the formation and regulation of 

coexistence of individuals and groups covered by state authority. All 

                                                
5 S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa i porządku…,op. cit., p. 72. 
6 B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym 
i zadań administracji publicznej, Bielsko-Biała 2006, p. 10. 
7 M. Krąpiec, Rozumny ład dobra organizującego cywilizację czyli: bezpieczny obywa-
tel – bezpieczne państwo. Refleksje filozofa, [in:] Bezpieczny obywatel – bezpieczne 
państwo – materiały z konferencji naukowej 28-29 czerwca 1997, Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski, Lublin 1998, pp. 72-73. 
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internal functions of the state are closely related. The internal func-

tions of the country include8: 

 business function – activity of the State in the economic 

sphere; 

 regulatory function – the influence of authority of the State on 

social processes; 

 cultural and educational function – the state’s activity in the 

sphere of shaping and disseminating political, philosophical and mor-

al ideas and views in society, as well as shaping various areas of civic 

awareness; 

 adaptive function – the aspiration of the state to transform 

with the development of civilization; 

 innovative function – the initiation of new social processes by 

the country, inhibition of adverse processes; 

 social function – creation of appropriate mechanisms enabling 

social protection of the poorest social strata; 

 protective function – the pursuit of the State to guarantee the 

security of citizens9. 

The main function of the country has not changed since the 

times of castles, ramparts, moats and defensive walls. In Europe  

– where there have been no wars for the last half century, national 

borders practically have been ceased to exist and more often is talked 

about a common European homeland. The young generation may not 

be aware of the importance of this function, and over fifty years ago in 

our country Germany could have expropriated, displaced or killed a 

Polish person with impunity just because there was no state that could 

defend him. Over a hundred years ago, Polish children learned at 

school to speak and write in German or Russian. At the same time, in 

other regions of the world, the state created modern nations, gave 

people a sense of identity and belonging. Although today it is often 

said, especially in the unifying world of developed societies, about the 

dusk or even the destructive role of a nation-state, nevertheless, for 

Chechens, Kurds, Basques, Palestinians and many other national or 

                                                
8 W. Sokół, M. Żmigrodzki, Encyklopedia polityki, t. I: Teoria Polityki, Kraków 1999, 
repeat for: G. Gozdór, Prywatyzacja bezpieczeństwa. Rola i miejsce prywatnego sekto-
ra ochrony w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego, Lublin 2012, p. 215. 
9 Ibidem. 



30 

ethnic groups, their own country is still an ideal with dreams about 

a safer, dignified and independent life10. 

Consequently, one of the main tasks of the country is to ensure 

broadly understood security (security of citizens, security of state in-

stitutions, security of identity and national heritage, security of bor-

ders, security of religion, etc.). Ensuring security requires huge efforts 

related to establishing and maintaining such entities as the police, 

army, fire brigade, health service, crisis centers etc. Moreover, the 

systems and procedures for managing and cooperating with all enti-

ties, including non-state ones, aimed at protecting these goods, which 

are the vital interest of every statehood. The legal basis for the Polish 

internal security system is the Constitution of the Republic of Poland11, 

acts and implementing acts (ordinances) issued on their basis. The 

scope of legal basis outlined in this way refers strictly to the constitu-

tional catalog of sources of universally binding law (Article 87), which 

also includes acts of local law in the area of operation of the organs 

which established it, as well as ratified international agreements12.  

In the Constitution of the Republic of Poland, the term security 

occurs many times in the form of a national and public security, a citi-

zen security, an internal security, an external security as well as an 

ecological security. A security and public order is a desirable good to 

such an extent that in the first reference to these values (Article 31, Act 

No 3) the legislator, aimed at protection of these goods, provides re-

strictions on the exercising of the constitutional rights and freedoms. 

These limitations can not affect the substance of freedoms and rights. 

One of these restrictions provided in the Constitution is the possibility, 

due to public policy, to exclude the public from the hearing (Article 45, 

Act No 2). These restrictions also apply to the freedom to manifest 

religion (Article 53, Act No 5). Protection of the public safety and or-

der is also a rationale to limit the right of citizens to obtain infor-

mation on the activities of public authorities and people discharging 

public functions. This right also includes restrictions on obtaining 

information on the activities of economic and professional self-

                                                
10 W. Osiatyński, Państwo złem koniecznym, „Wiedza i Życie” 1996, no. 11, p. 166. 
11 Constitution of the Republic of Poland from 2 April, 1997 (Journal of Laws No. 78, 
item 483 as amended). 
12 A. Korcz, Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej, p. 61, http://adam-
korcz.w.interia.pl/we wn.pdf, [7.12.2019]. 
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government bodies, as well as other persons and organizational units 

to the extent in which they perform public authority tasks and manage 

municipal property or State Treasury property. This restriction also 

includes access to documents and admission to meetings of collegiate 

public authorities, coming from universal suffrage, with the option of 

recording audio or video. To preserve and protect public safety and 

order, the Constitution in art. 59 Act No 3 also restricts strikes or pro-

hibits them completely in relation to certain categories of employees 

or in the certain fields, e.g. in the police.  

The main purpose of the functioning of power, both at the gov-

ernmental and self-governmental level, is to guarantee the civilian 

population an acceptable level of security and peaceful development. 

Therefore, the task of the internal security system of the state is to 

ensure a peaceful development of society by maintaining the ability for 

responding to the threats in the field of public policy, disasters, threats 

to the constitutional order and any other event that causes or may 

cause a crisis through organized and combined actions (in both func-

tional and territorial order at all levels of government and local com-

munities). Therefore, the internal security of the state is functioning 

solely to cope with situations that go beyond the acceptable norm13.  

Tasks related to the security protection and public order cannot 

be defined once and for all, because threats affecting these goods are 

most often variable and dependent on many factors, often also unpre-

dictable14. Analysis of ways of responding in situations of threats to 

internal security allows for statement that all organs and appropriate 

levels of general and local government should be prepared to function 

in these conditions. The foundation of this statement is principle of 

universal responsibility for ensuring security15.  

Executive branches in each grade of statesmanship (Council of 

Ministers, competent central government administration body, voi-

vode, governor, voight/ mayor / city president) can be included in the 

                                                
13 B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne RP…,op. cit., p. 90. 
14 S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa…,op. cit., p. 20. 
15 J. Prońko, T. Szmidtka, B. Wiśniewski, Wybrane aspekty modelu systemu kierowania 
reagowaniem w sytuacjach kryzysowych (tezy do dyskusji) – materiały z I Konferencji 
Zarządzanie kryzysowe zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie i Za-
chodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie w dniu 27 czerwca 2003 repeat for: 
B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym 
i zadań administracji publicznej, Bielsko-Biała 2006, p. 97. 
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first group of elements of the state’s internal security system. Their 

main task is to coordinate the activities of all institutions operating in 

a given area. However, institutions subordinated to the executive 

branch, whose primary task is to eliminate threats to internal security 

and their effects should be included in the second group of elements of 

the scheme in review. The main role in this group of elements is 

played by the competent institutions, which include primarily: the 

police, border guard, State Fire Service, Homeland Security, Central 

Anti-Corruption Bureau and other specialized guards, services and 

separate inspections16. This group is commonly defined in literature 

and in practice as the public security subsystem. B. Wiśniewski and 

S. Zalewski define the public security subsystem as “an element of the 

internal security system of the state constituting a set of bodies of the 

power and public administration, methods and mode of action related 

to the protection of life and health of citizens and national property 

against unlawful activity17. Due to the scope and way to achieve its 

tasks, the police constitute the basic element of the internal security 

subsystem.  

A characteristic feature of the Polish internal security system is 

the stability of both its purpose and structure. This system precisely 

outlines the functions of its elements that interface, bringing the ex-

pected, previously planned effectiveness of actions18. 

The main burden of responsibility for the public safety and or-

der lie with government administration. It is obvious that outside gov-

ernment administration, protection of public safety and order, other 

entities are also exercised by other entities. However, it will be the 

government administration that will be responsible for performing 

security and public order tasks. It is connected with the fact that these 

tasks are important from the point of view of the interests of the entire 

State, because threats to public security and order may directly or 

indirectly affect the existence of the country19. 

Emphasizing the context of the security protection and public 

order, it can be distinguished: administration of security and public 

order in the subjective and objective sense. The objective criterion 

                                                
16 B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne RP…,op. cit., p. 97. 
17 Ibidem, p. 99. 
18 Ibidem, p. 97-98. 
19 S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa…, op. cit., pp. 19-20. 
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determines the scope of public tasks aimed at protecting security and 

public order. This criterion will include, generally speaking, actions 

regarding the safety of the people, property, the environment and the 

protection of public policy in the broad sense. A list of all specific tasks 

in the field of security and public order is very broad. Enumerating 

these tasks from a pragmatic point of view would not make much 

sense. It is only enough to emphasize that the tasks related to the se-

curity protection of the public order cannot be defined once and for 

all, as threats to these goods are most often variable and dependent on 

many factors, often also unpredictable20. 

According to the subjective criterion, the administration of se-

curity and public order will be entities performing tasks in the field of 

security protection and public order21. These include general govern-

ment bodies and specialized entities subordinated to government bod-

ies, including guards, services and inspections22.  

Paradoxically, there is not much experience in the field of public 

order and security protection in the Polish local government tradition. 

It was only during World War I and the beginning of the Second 

Polish Republic – where was an attempt to involve local communities 

in activity and to create local emergency services23. The existence of 

territorial self-government ensures the implementation of the princi-

ples of decentralization and subsidiarity, with the broad aim of trans-

ferring of competence and decision-making by authorities closest to 

the citizen24. The current three-tier administrative division (commune, 

poviat, voivodship) came into force on January 1, 1999 by virtue of 

a reform carried out by the government of the then Prime Minister 

Jerzy Buzek. As J. Gonciarz writes: its goal was to provide residents 

                                                
20 Ibidem, p. 20. 
21 Ibidem, pp. 20-21. 
22 See: A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zadania 
prawno-ustrojowe, Warszawa 2011; A. Misiuk, Instytucjonalny system bezpieczeństwa 
wewnętrznego, Warszawa 2013; G. Gozdór, Prywatyzacja Bezpieczeństwa. Rola i miej-
sce prywatnego sektora ochrony w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
Lublin 2012; S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rze-
szów 2012; A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dzie-
jów (od X wieku do współczesności), Szczytno 2011. 
23 A. Misiuk, Administracja porządku…, op. cit., p. 206. 
24 J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Warszawa 2013, p. 140. 
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with greater influence on local decisions25. Territorial self-government 

is in democratic countries the basic form of citizen participation in 

performing public administration tasks in the field26. This results, 

inter alia, from the principle of subsidiarity, and therefore tasks that 

can be carried out by lower-level bodies should not be carried out by 

higher-level bodies.  

Local government units do not have such capabilities as gov-

ernment administration bodies, through which they could effectively 

combat existing threats. Hence, the basic level for local self-govern-

ment to perform its own tasks in the field of security and public order 

is essentially focused on protective measures27.  

The tasks of local governments in the field of security protection 

and public order are to a large extent contained in the acts on commu-

nal self-government28, poviat self-government29 and voivodship self-

government30 and they complement the security system. These are 

tasks falling under the so-called scope of self-government tasks (Arti-

cle 166 Act No 1 of the Polish Constitution). Local governments also 

carry out a whole range of tasks in the area of government administra-

tion, these are the so-called commissioned tasks (Article 166 Act No 2 

of the Constitution) and can be carried out only if they are provided 

with the financial resources intended for this.  

One of the basic and fundamental tasks of the state is to protect 

its citizens, and therefore the environment in which the community 

resides, jobs, state borders in which the community operates, ensuring 

security and public order, separating socially harmful units, ensuring 

enforcement rights. To achieve these goals, the state has established 

a several authorities and institutions that pursue their statutory goals. 

It is worth emphasizing here that the weakness of this system belongs 

to the relatively low arbitrariness of the state authority in a general 

                                                
25 J. Gąciarz, Organizacja i zasady działania administracji publicznej w Polsce, [in:] 
J. Hauser (ed.), Administracja publiczna, Warszawa 2005, repeat for: J. Gierszewski, 
Bezpieczeństwo wewnętrzne…, op. cit., pp. 199-205. 
26 J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, op. cit., p. 173. 
27 S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa…, op. cit., p. 133. 
28 Act of 8 March 1990 on municipal self-government (Journal of Laws of 2016, item 
446 as amended). 
29 Act of 5 June 1998 on county self-government (Journal of Laws of 2015, item 1445 as 
amended). 
30 Act of 5 June 1998 on the self-government of the voivodship (Journal of Laws of 2016, 
item 486 as amended). 
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sense. The order, as defined by M. Surmański, constitutes a “perma-

nent cooperation” of the President of the Republic of Poland with the 

Council of Ministers in the field of managing state protection, but also 

other state bodies in the situation of crisis, especially war, makes the 

specter of chaos, disinformation and delays in making decisions that 

may prove to be catastrophic.  

Another point is the postulate of adopting a law that would 

comprehensively regulate national security issues. Undoubtedly, 

greater precision is necessary in the regulations defining the tasks of 

the state authorities and institutions in the security management sys-

tem. It is also worth pointing out the ambiguous concept of the presi-

dent’s defense of the state in cooperation with the Council of Minis-

ters. A similar problem exists with the president’s supreme authority 

over the Polish Armed Forces. This wording may suggest that this 

body exercises a commanding role in relation to the army. This, in 

turn, calls into question the scope of competence of the Supreme 

Commander of the Armed Forces31. Also noteworthy is the phenome-

non of imposing the same tasks on several entities, especially this is 

seen in special, uniformed and police services. An example of this is 

the implementation in the same area of tasks by the Internal Security 

Agency, the Central Anti-Corruption Bureau and the police. 
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Bezpieczeństwo a zagrożenia bezpieczeństwa  

– wzajemna zależność 
 

 

Wprowadzenie 

Termin bezpieczeństwo używany jest przez ludzkość od zarania 

dziejów. Termin bezpieczeństwo funkcjonuje w wielu dyscyplinach 

naukowych, m.in. w naukach o bezpieczeństwie, ekonomii, socjologii, 

czy historii1. Etymologia słowa bezpieczeństwo w języku polskim, po-

wiązana jest ze starodawnym sformułowaniem „bez pieczy”, które 

oznaczało stan bez konieczności starań o opiekę, ochronę, nadzór, 

zachowanie kontroli. Genetycznie pierwotna „piecza”, to tyle, co „dba-

łość, troskliwość, staranność, staranie”. Mieć pieczę nad czymś/kimś, 

oznaczało więc opiekę i ochronę. W języku staropolskim, „piecza” zna-

czyła też „wzgląd, branie pod uwagę, liczenie się z kimś lub czymś”, 

„pilne przyglądanie się, obserwowanie, kontrolowanie”, „troskę, zmar-

twienie”, wskazując tym samym na jej związki z określonymi bytami. 

„Piecza” oznaczała także kłopot, a nawet ból. Stan „bez pieczy”, ozna-

czał zatem nie tylko brak konieczności zapewniania dodatkowej opieki, 

nadzoru, czy ochrony, ale także wolność od trosk, zmartwień lub bó-

lu”2. Z biegiem lat, następowała zmiana definiowania bezpieczeństwa. 

Ewolucja terminu bezpieczeństwo, dotyczyła odchodzenia od określe-

nia „bez pieczy”, w kierunku określenia „wolny od zagrożeń”3. 
 

Istota bezpieczeństwa 

Jeden ze znanych politologów, Daniel Frei postrzega bezpie-

czeństwo w czterech stanach, tj.: 

 stan braku bezpieczeństwa – w sytuacji wystąpienia dużego 

zagrożenia zewnętrznego i jego świadomości, oznaczającą prawidłowe 

jego postrzeganie; 

                                                
 mgr Daniel Dziedzic, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, e-mail: 
daniel.dziedzic@wp.pl 
1 Zob. J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 15. 
2 S. Jarmoszko, Teoretyczne konceptualizacje i sensy bezpieczeństwa w naukach spo-
łecznych, [w:] S. Jarmoszko, C. Kalita, J. Macieiewski (red.), Nauki społeczne wobec 
problemu bezpieczeństwa, Siedlce 2016, s. 25. 
3 Ibidem. 
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 stan obsesji – w sytuacji, gdy małe zagrożenie lub jego brak, 

odbierane jest jako duże, oznaczające nieprawidłowe jego postrzega-

nie; 

 stan fałszywego bezpieczeństwa – w sytuacji, gdy wystąpi duże 

zagrożenie, a brak jest jego świadomości, oznaczające nieprawidłowe 

jego postrzeganie; 

 stan bezpieczeństwa – w sytuacji, gdy zagrożenie jest niewiel-

kie lub jest jego brak i istnieje świadomość tego faktu, oznaczająca 

prawidłowe postrzeganie4. 

W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele definicji bezpie-

czeństwa. Najprościej, termin bezpieczeństwo definiowany jest, jako 

stan wolny od zagrożeń. Jest to jednak definicja wąska, nie obejmująca 

swoją istotą całego wymiaru bezpieczeństwa. Inne definicje, określają 

bezpieczeństwo jako „(…) pojęcie odzwierciedlające brak zagrożeń i je-

go poczucie. Zdolność narodu do ochrony jego wewnętrznych wartości 

przed zewnętrznymi zagrożeniami. Współczesny miernik szans istnie-

nia, przetrwania i rozwoju państwa, społeczeństwa oraz jego obywate-

li”5. Kolejna definicja stanowi, iż „(…) bezpieczeństwo stanowi abso-

lutny miernik szans przetrwania i rozwoju danego państwa, oceniać 

należy je relatywnie, to jest w stosunku do potęgi, zamiarów i możli-

wości innych państw lub ugrupowań, niekoniecznie ościennych”6. 

Obecnie, pojęcie bezpieczeństwo definiowane jest w szerokim, 

pozytywnym rozumieniu. Współczesne definiowanie bezpieczeństwa, 

odnosi się nie tylko do możliwości przetrwania danego podmiotu, ale 

oprócz możliwości przetrwania, zapewnia także możliwość swobodne-

go rozwoju danego podmiotu. W przeszłości, pojęcie bezpieczeństwo 

związane było bardziej z aspektem militarnym, ponieważ to siła mili-

tarna stanowiła o potędze państw, umożliwiającej m.in. rozwój gospo-

darczy7. Obecnie, bezpieczeństwo militarne jest jednym z elementów 

obszaru badań bezpieczeństwa. Pojęcie bezpieczeństwa określa się 

m.in. w trzech wymiarach: 

                                                
4 Zob. M. Cieślarczyk, Współczesne rozumienie bezpieczeństwa, [w:] B. Wiśniewski 
(red.), Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, Szczytno 2018, s. 14. 
5 J. Kunikowski, A. Turek, Bezpieczeństwo i dyplomacja, Warszawa 2011, s. 16. 
6 Ibidem. 
7 Zob. M. Kordaczuk-Wąs, Społeczne uwarunkowania policyjnych działań profilaktycz-
nych, Warszawa 2017, s. 39. 
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1. wymiar podmiotowy bezpieczeństwa – dotyczy pewności ist-

nienia i przetrwania danego podmiotu; 

2. wymiar przedmiotowy bezpieczeństwa – dotyczy treści bezpie-

czeństwa; 

3. wymiar funkcjonalny bezpieczeństwa – dotyczy dynamiki 

i zmienności w czasie8. 

W wymiarze podmiotowym, wyróżnia się m.in. bezpieczeństwo 

narodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe. „(…) Bezpieczeństwo na-

rodowe jest kategorią jednostkową i odnosi się do pojedynczych pań-

stw, społeczeństw i narodów”9. Bezpieczeństwo narodowe, definiowa-

ne jest m.in. jako „(…) termin oznaczający poczucie pewności państwa 

w środowisku międzynarodowym, brak jego zagrożenia i ochronę 

przed zagrożeniem”10. Inna definicja stanowi, iż bezpieczeństwo naro-

dowe to „(…) stan społeczeństwa określony stosunkiem wielkości po-

tencjału obronnego, jakim ono dysponuje do skali zagrożeń”11. Bezpie-

czeństwo międzynarodowe, jest zwrotem określającym charakterysty-

kę bezpieczeństwa określonego zbioru państw12. Według Stanisława 

Kozieja, bezpieczeństwo jako dynamiczne zjawisko, proces bezpieczeń-

stwa danego podmiotu, dotyczy „(…) zapewnienia możliwości prze-

trwania, rozwoju i swobody realizacji własnych interesów w konkret-

nych warunkach, poprzez wykorzystywanie okoliczności sprzyjających 

(szans), podejmowanie wyzwań, redukowanie ryzyka oraz przeciw-

działanie (zapobieganie i przeciwstawianie się) wszelkiego rodzaju za-

grożeniom dla podmiotu i jego interesów”13. 

W wymiarze przedmiotowym, wyróżnia się różne rodzaje bez-

pieczeństwa. Do najważniejszych z nich, zaliczyć można: bezpieczeń-

stwo polityczne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo ekono-

miczne, bezpieczeństwo kulturowe, bezpieczeństwo ekologiczne, bez-

pieczeństwo społeczne i bezpieczeństwo energetyczne. W wymiarze 

funkcjonalnym natomiast, bezpieczeństwo definiowane jest, jako pro-

ces składający się z wyzwań i zagrożeń, percepcji społecznych, koncep-

                                                
8 Zob. Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Bezpieczeństwo państwa w obliczu 
współczesnych zagrożeń, Siedlce 2016, s. 18. 
9 Ibidem. 
10 J. Kunikowski, A. Turek, op. cit., s. 18. 
11 Ibidem. 
12 Zob. Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, op. cit., s. 18. 
13 S. Koziej, Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa, http://koziej.pl/wp-content/uplo-
ads/2015/05/Teoria_i_historia_bezpieczenstwa.pdf [20.11.2019]. 
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cji rozwiązywania, czy działań i oddziaływań podmiotów skierowanych 

na możliwość przetrwania i rozwoju14. 

Obecne definiowanie bezpieczeństwa, dotyczy nie tylko wąskie-

go zakresu, czyli zapewnienia możliwości przetrwania danego układu, 

ale także jego rozwoju w ujęciu pozytywnym. Szerokie pojmowanie 

aspektów bezpieczeństwa wydaje się być słuszne, ponieważ w obec-

nych czasach sama możliwość przetrwania dla danego podmiotu, nie 

jest w znaczącym stopniu gwarantem bezpieczeństwa. Możliwość prze-

trwania podmiotu jest ważnym elementem w procesie zapewniania 

bezpieczeństwa, natomiast gdy proces zostaje dopełniony poprzez 

wpływanie danego podmiotu na otoczenie i kreowanie środowiska bez-

pieczeństwa, oddziałuje również na postrzeganie samych zagrożeń. 

Niewątpliwie „(…) bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka 

igrup społecznych”15. Potrzeba bezpieczeństwa dotyczy jednostek, grup 

społecznych, organizacji, podmiotów życia społecznego, państw, czy 

organizacji międzynarodowych. Brak poczucia bezpieczeństwa, wywo-

łuje natomiast poczucie zagrożenia i strachu16. Poczucie braku bezpie-

czeństwa przy jednoczesnym poczuciu zagrożenia, może przerodzić się 

w sytuacje kryzową, a w późniejszym etapie kulminacyjnym w kryzys. 

 

Istota zagrożeń 

Zagrożenia oraz bezpieczeństwo, w dużym stopniu opisują to 

samo zjawisko lub proces. Natomiast podstawowa różnica między 

nimi dotyczy tego, że obydwa pojęcia znajdują się na przeciwnych bie-

gunach17. Z literatury przedmiotu i badań wynika, że działania podej-

mowane przez różne podmioty na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, 

prowadzone są w różnych celach. Strategie tego typu działań, można 

podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich, nazywana negatywną lub 

wąska, koncentruje się przede wszystkim na ochronie i obronie przed 

dobrze zidentyfikowanymi zagrożeniami, celem minimalizacji skutków 

zagrożeń. Druga strategia, nazywana szerszą, bądź pozytywną, koncen-

                                                
14 Zob. Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, op. cit., s. 21.  
15 Z. Ściborek, B. Wiśniewski, R. Kuc, A. Dawidczyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Toruń 
2017, s. 35. 
16 Ibidem. 
17 Zob. A. Babiński, B. Kogut, Zakres znaczeniowy pojęć: wyzwanie szansa zagrożenie 
i ryzyko, [w:] R. Jakubczak, B. Wiśniewski (red.), Wyzwania, szanse, zagrożenia 
i ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego RP o charakterze wewnętrznym, Szczytno 
2016, s. 61. 
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truje swoje działania także na tym, aby oprócz minimalizowania skut-

ków, kreować w sposób odpowiedni otoczenie, tak aby w przyszłości 

nie dochodziło do występowania nowych zagrożeń18. 

Zagrożenie to pojęcie, które jest w ostatnich latach często uży-

wane w różnych naukach, m.in. w naukach o bezpieczeństwie. Pojęcie 

zagrożenie, pochodzi od słowa „zagrażać”, którego synonimem jest po-

jęcie „grozić”. Grożenie jest to straszenie, zapowiadanie, że coś złego 

może nastąpić, co przyniesie negatywne skutki19. W literaturze przed-

miotu funkcjonuje wiele definicji zagrożeń, natomiast ich wspólną ce-

chą jest fakt powiązania ich bezpośrednio z bezpieczeństwem. Zagro-

żenia definiowane są, jako „(…) sytuację, w której niekorzystne wa-

runki lub niesprzyjające czynniki powodują zachwiania akceptowalne-

go porządku oraz zakłócenie w funkcjonowanie podmiotu lub przed-

miotu bezpieczeństwa, wprowadzając chaos w miejsce harmonii”20. 

Inna definicja zagrożenia stanowi, że „(…) Przyjmując za podstawowe 

dziedziny, w których może wystąpić zagrożenie, wyróżnia się zagroże-

nia militarne i niemilitarne. Wśród zagrożeń niemilitarnych można z 

kolei wyróżnić: zagrożenie polityczne, zagrożenie gospodarcze, zagro-

żenie psychospołeczne, zagrożenie ekologiczne, zagrożenie wewnętrz-

ne i inne”21. Pojęcie zagrożenia ewaluowało na przestrzeni lat. Według 

Włodzimierza Fehlera, zagrożenie to „(…) towarzyszące ludzkiej cywi-

lizacji zdarzenia i procesy występujące w różnych konfiguracjach po-

wodujące naruszanie równowagi (lub też uniemożliwiające uzyskanie 

tej równowagi). Dotyczą one nie tylko będących w stałych powiąza-

niach lub wchodzących w przejściowe korelacje różnych podmiotów 

społeczno-politycznych (jednostek, grup społecznych, państw, związ-

ków państw itp.), lecz także wszystkich składników, które tworzą ma-

terialne i duchowe środowisko życia człowieka”22. Zjawisko zagrożenia 

często łączone jest ze strachem. Strach, jest to przede wszystkim stan 

emocjonalny, który wpływa w danym podmiocie na percepcję zagroże-

                                                
18 Zob. W. Fehler, Pojęcie oraz typologie bezpieczeństwa i zagrożeń, percepcja zagro-
żeń, [w:] B. Wiśniewski (red.), Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 31. 
19 Zob. J. Prońko, Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa powszechnego, 
Bielsko-Biała 2010, s. 23. 
20 Por. J. Ziarko, J. Walas-Trębacz, Kryzys społeczny a kryzys organizacji – ujęcie 
teoretyczne, [w:] J. Ziarko J. Walas-Trębacz (red.), Podstawy zarządzania kryzysowe-
go, Kraków 2010, s. 21. 
21 J. Kunikowski, A. Turek, op. cit., s. 137. 
22 Zob. A. Babiński, B. Kogut, Zakres znaczeniowy pojęć … op. cit., s. 31. 
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nia. Stany emocjonalne dotyczą organizmów żywych, tak więc każdy 

organizm żywy, w szczególności człowiek, na podstawie posiadanych 

doświadczeń odbiera strach, czy zagrożenie w sposób indywidualny. 

Definicja zagrożeń, obok pojęcia bezpieczeństwa, stosowana jest 

w różnych naukach. W psychologii i psychiatrii, pojęcie zagrożenia 

odnosi się do: sytuacji trudnych, różnych niebezpieczeństw, uświado-

mionego stanu niepewności, świadomości możliwości utraty konkret-

nego dobra lub wartości, pogorszenia dotychczasowej sytuacji, sytuacji 

dyskomfortu emocjonalnego23. Podobnie jak bezpieczeństwo, zagroże-

nia postrzegane były dawniej głównie w kategoriach militarnych i nie-

militarnych. Poznanie istoty zagrożeń, obok ich klasyfikacji jest nie-

zbędne, aby zrozumieć środowisko bezpieczeństwa i wszystkie zmiany, 

jakie w nim zachodzą. Przykładem, może być typologia zagrożeń bez-

pieczeństwa narodowego, według następujących kryteriów: 

1. przedmiotowe – polityczne, militarne, ekonomiczne, społecz-

ne, ekologiczne; 

2. źródła zagrożeń – naturalne, techniczne, ustrojowe, demogra-

ficzne, ideologiczne, gospodarcze, edukacyjne, psychologiczne, kultu-

rowe; 

3. środowiska – przyrodnicze, społeczne, polityczne, gospodar-

cze, naukowo-techniczne; 

4. zasięgu zagrożeń – globalne, kontynentalne, regionalne, lokal-

ne; 

5. skali zagrożenia – światowe, międzynarodowe, państwa, jed-

nostki; 

6. skutków zagrożeń – fizyczne, psychiczne; 

7. miejsca zagrożeń – wewnętrzne, zewnętrzne; 

8. dynamiki rozwoju – dynamiczne, pełzające; 

9. charakteru stosunków społecznych – konfliktowe, niekonflik-

towe24. 

Powyższa typologia wskazuje na szeroki wachlarz zagrożeń. 

Wynika z niej, że postrzeganie bezpieczeństwa i zagrożeń przez pry-

zmat aspektów militarnych, w obecnych czasach jest jednym z elemen-

tów typologii zagrożeń. 

                                                
23 Ibidem, s. 62-63. 
24 Z. Ciekanowski, Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa, „Bezpieczeństwo i techni-
ka pożarnicza” 2010, nr 1, s. 30. 
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Typologia zagrożeń ludności, mienia i środowiska, składa się na-

tomiast z czterech podstawowych elementów, tj.: 

1. Zagrożenia naturalne – susze, mrozy, powodzie (opadowe, 

roztopowe, zatorowe, sztormowe), pożary (lasy, uprawy rolne, torfowi-

ska), wiatry (burzowe, trąby powietrzne, huragany), trzęsienia ziemi 

(tektoniczne, zapadowe, wulkaniczne) pożary, lawiny, opady (grad, 

śnieg, zamiecie); 

2. Zagrożenia militarne – według środków rażenia (konwencjo-

nalne, chemiczne, jądrowe, biologiczne), według rodzaju formacji (siły 

zbrojne, terroryści, grupy przestępcze); 

3. Zagrożenia społeczne – patologie społeczne, zaburzenia psy-

chiczne, zachowania kryminogenne, bezrobocie, ubóstwo, narkoma-

nia, alkoholizm; 

4. Zagrożenia techniczne – uwolnienie toksycznych odpadów 

przemysłowych, środków promieniotwórczych, nielegalne przechowy-

wanie materiałów niebezpiecznych25. 

Z pojęciem zagrożenie wiążą się również pojęcia kryzysu i sytua-

cji kryzysowej. Zarówno kryzys, jak i sytuacja kryzysowa, definiowane 

są jako zjawiska, które często używane są zamiennie, co jest błędem. 

Zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym, sytuacja kryzysowa to 

„(…) sytuacja wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, 

mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne 

ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej 

ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków”26. Kryzys 

natomiast, definiowany jest m.in. jako punkt zwrotny, przełomowy, 

czy apogeum sytuacji kryzysowej. Jedna z definicji kryzysu, stanowi iż 

jest to „(…) kulminacyjna faza narastającej sytuacji zagrożenia (sytua-

cji kryzysowej), powstająca w wyniku pojawiających się niespodziewa-

nych okoliczności. W fazie tej dominującą rolę odgrywa fakt prawdzi-

wej lub odczuwalnej utraty kontroli nad rozwijająca się sytuacja oraz 

brakiem koncepcji na jej opanowanie”27. Zasadne jest więc stwierdze-

nie, że na środowisko bezpieczeństwa oddziałują zagrożenia, które 

mogą przerodzić się w sytuację kryzysową, a następnie w kryzys. War-

                                                
25 Ibidem, s. 31. 
26 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2011 r., 
nr 22, poz. 114 ze zm., art. 3. 
27 W. Otwinowski, Kryzys i sytuacja kryzysowa, „Przegląd naukowo-metodyczny. Edy-
cja dla bezpieczeństwa” 2010, rok 3, nr 2(7), s. 84. 
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to jednak zwrócić uwagę na fakt, że nie każde zagrożenie staje się sytu-

acją kryzysową i nie każda sytuacja kryzysowa kończy się kryzysem. 

 

Podsumowanie 

Od wieków pojęcie bezpieczeństwa i pojęcie zagrożenia, były 

używane przez pryzmat działań militarnych. Pierwotnie, obydwa poję-

cia dotyczyły kwestii związanych z wojskowością i sprawami obronny-

mi. W czasach obecnych, gdy w świecie cywilizacji zachodniej konflik-

ty, czy wojny ustąpiły miejsca współpracy międzynarodowej, milita-

ryzm stał się tylko jednym z elementów zapewniania środowiska bez-

pieczeństwa. Obecnie dostrzega się, że rozwój ustrojów społecznych, 

rozwój gospodarczy, rozwój kulturowy, czy też wzrost jakości i pozio-

mu życia, jest równie ważny dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zmiana 

postrzegania środowiska bezpieczeństwa, spowodowała uwzględnienie 

nowych zagrożeń, które ewoluują w związku z rozwojem cywilizacyj-

nym i technologicznym. Obecnie, w środowisku bezpieczeństwa wy-

różnia się nie tylko zagrożenia militarne. Czynnikiem wpływającym na 

bezpieczeństwo w wymiarze politycznym, są zagrożenia polityczne, na 

bezpieczeństwo ekonomiczne, wpływ mają zagrożenia ekonomiczne, 

zagrożenia społeczne oddziałują na bezpieczeństwo społeczne danego 

podmiotu, zagrożenia ekologiczne wpływają na bezpieczeństwo ekolo-

giczne itd. Zasadne jest także stwierdzenie, że różnego typu zagroże-

nia, mogą wpływać na niekoniecznie oczywiste wymiary bezpieczeń-

stwa. Przykładem może być sytuacja tzw. „państw upadłych”, gdzie 

zagrożenia społeczne, takie jak kryzysy gospodarcze oraz związane 

z nimi bezrobocie i bieda, powodują w konsekwencji np. degradację 

środowiska naturalnego, poprzez eksploatowanie surowców, w wyniku 

czego powstaje zagrożenie dla bezpieczeństwa ekologicznego. Nowe, 

szerokie podejście do bezpieczeństwa ujawniło spektrum kolejnych 

zagrożeń. Niewątpliwie, bezpieczeństwo jest i było jedną wielu egzy-

stencjonalnych potrzeb ludzkości. Bezpieczeństwo jako proces jest 

nierozerwalnie związany z zagrożeniami. 
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Agnieszka Bień
 

 

 

Przestrzeń jako pole konfliktu.  

Lęki współczesnego mieszkańca wielkiego miasta 

 

 
Marsze weselne i marsze wojskowe  

mają jedno wspólne:  
prowadzą do walki. 

 

Vittorio De Sica1 

 

Wprowadzenie 

Marek Szczepański opisując prowadzone przez siebie badania 

przestrzeni Katowic wspominał, że najlepiej relacje społeczne obser-

wuje się zza szyby tramwaju. Barierę tą uważa za pewnego rodzaju 

soczewkę, przez którą socjolog może zaobserwować szereg wydarzeń, 

które w całości „podróży” komunikacją publiczną pozwalają na stwo-

rzenie mapy mentalnej danego miasta2. Dodatkowo obserwacja pasa-

żerów – ich wyglądu, zachowania, tego co ze sobą przewożą oraz słu-

chanie ich rozmów stwarzają możliwość badaczowi skonfrontowania 

się z codziennością danego miasta. To właśnie w jego obszarach 

współdziałają ze sobą takie elementy jak: jednostki, małe grupy (ro-

dziny, driady, przyjaciele), organizacje formalne, małe społeczności 

lokalne, miejskie i lokalne zbiorowości oraz przedstawiciele danej na-

rodowości3. Wszyscy oni „wytwarzają przestrzeń”. Czym jednak jest ta 

przestrzeń i w jaki sposób jest ona kształtowana? Pytanie to nie jest 

nowe – zadawali je sobie geografowie, architekci, historycy oraz bada-

cze z obszaru nauk społecznych. Bogdan Jałowiecki opisując relacje 

jednostki z przestrzenia miasta podnosi, że nie jest ona „(…) tworem 

natury, lecz dziełem na wskroś ludzkim, przez ludzi wytworzonym 

                                                
 mgr Agnieszka Bień, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie, e-mail: akazmierczak128@gmail.com 
1 Cytat pochodzi z wywiadu z włoską reżyserką z 2018 r.  
2 Por. M.S. Szczepański, W. Ślązak-Tazbir, Między lękiem a podziwem: getta społeczne 
w starym regionie przemysłowym, [w:] B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Gettoizacja 
polskiej przestrzeni miejskiej, Warszawa 2007, s. 33. 
3 Por. R. Strassoldo, The social construction and sociological analysis of space, [w:] 
B. Hamm, B. Jałowiecki (red.), The Social Nature of Space, Warszawa 1990, s. 111. 

https://pl.wikiquote.org/wiki/Vittorio_De_Sica
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w sposób uwarunkowany czynnikami przyrodniczymi, społecznymi 

i kulturowymi. Wytworzone są wsie, miasta, pola uprawne i fabryki, 

kanały, mosty, drogi, lotniska”4. Obszarów nie zmienionych przez czło-

wieka jest coraz mniej, a w niektórych rejonach świata nie ma ich 

w ogóle. 

Analizując rozumienie przestrzeni miasta na gruncie nauk spo-

łecznych możemy wyodrębnić trzy główne paradygmaty rozumienia 

tego pojęcia: woluntarystyczno-kreacyjny, mechaniczno-determini-

styczny oraz dialektyczny. Według pierwszego z nich przestrzeń kształ-

towana jest przez „(…) architekta i urbanistykę, zgodnie z jego wiedza 

i talentem, a architektura i urbanistyka jest zarazem nauką i sztuką 

wytwarzania przestrzeni, lecz nie tylko, albowiem przez jej określone 

ukształtowanie staje się możliwe modyfikowanie ludzkich zachowań i 

więzi społecznych itp. W tej sytuacji architekt i urbanista przyjmuje na 

siebie rolę demiurga starającego się zmienić niedoskonały świat”5. 

Paradygmat mechaniczno-deterministyczny odpowiada założe-

niom Szkoły Chicagowskiej oraz nurtu ekologicznego. Rozumienie 

ekologii społecznej, a co za tym idzie przestrzeni, opiera się na założe-

niach biologów – Charlesa Darwina oraz Alfreda Russela Wallace’a, 

którzy w swoim dziele O powstawaniu gatunków drogą doboru natu-

ralnego przedstawili koncepcję sieci życia (web of live). U jej podstaw 

badacze przedstawiają wszechobecną w przyrodzie walkę o przetrwa-

nie – walkę o byt. Socjologowie Szkoły Chicagowskiej przenosząc ana-

lizy ewolucjonistyczne na grunty społeczne podnosili, że „mimo nieu-

stannej walki o najdogodniejsze miejsce w przestrzeni oraz mimo cią-

głych zabiegów adaptacyjnych wynikających ze zróżnicowanych intere-

sów społecznych utrwala się sfera współdziałania pomiędzy rywalizu-

jącymi o przestrzeń społecznościami terytorialnymi, wspólnotami. No-

si ona charakter więzów symbolicznych i nie zawsze bywa uświado-

miona. Owa rywalizująca współpraca (competitive coopetitive) została 

określona jako bioetyczna (biotic), podspołeczna (subsocial) podstawa 

funkcjonowania społecznego”6.  

Ostatni paradygmat-dialektyczny opiera się na założeniu, że wy-

twarzanie przestrzeni odbywa się w czasie silnych konfliktów warun-

                                                
4 B. Jałowiecki, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Warszawa 2010, s. 11. 
5 Ibidem, s. 12.  
6 B. Jałowiecki, M. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, 
Warszawa 2006, s. 17.  
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kowanych przez czynniki przyrodnicze, ekonomiczne, polityczne i spo-

łeczne. Francuski historyk Fernando Braundela, opisując powstawanie 

europejskich metropolii podnosił, że „wszelkie miasta jako napięta 

społeczność ze swymi kryzysami, przerwami, katastrofami (…) muszą 

być umieszczone i rozumiane w kontekście otaczających je wsi i archi-

pelagów sąsiednich miast (…) musi zatem być usytułowane w ożywia-

jącym ten kompleks ruchu, mniej czy bardziej sięgającym w przeszło-

ści, niekiedy sięgające bardzo odległych rejonów czasu”7.  

Wszystkie te koncepcje podnoszą potrzebę konfliktu jako ele-

mentu konstytuującego przestrzeń społeczną miasta. Konflikty te nasi-

lają się jednak w wyniku tak niekorzystnych procesów jak np. globali-

zacja, sekularyzacja, gloryfikacja wartości czy atomizacja życia spo-

łecznego. Spory te wywołują wcześniej niespotykane lęki i obawy, które 

jednocześnie nasilają w/w procesy separacyjne.  

W artykule podjęta zostanie analiza relacji pomiędzy przestrze-

nią a współczesnymi lekami społecznymi, które wzmacniają proces 

koniecznego konfliktu warunkującego rozwój obszarów współczesnego 

miasta. 

 

Formy oraz determinanty wytwarzania  

przestrzeni miejskiej 

Postrzeganie przestrzeni różni się w zależności od dyscypliny 

naukowej – matematycy widzą ją jako zbór wykresów, zmiennych czy 

sinusoid; geografowie analizujący przestrzeń zastanawiają się nad 

metodami jej opisu za pomocą mapy a historycy starają się powiązać 

wydarzenia mające miejsce na jej obszarze z innymi zmiennymi na osi 

czasu. Przedstawiciele nauk społecznych natomiast będą postrzegać ją 

jako wytwór człowieka-antropogenicznie, kulturowo oraz jako obszar 

zbiorowości ludzkiej. W okresie przedindustrialnym badacze postrze-

gali przestrzeń jako część przyrody – jako jeden z jej elementów8. 

Wszelkie zmiany w niej powstałe wynikały z pracy człowieka oraz jego 

zaangażowania. Po rewolucji przemysłowej rozumienie to uległo prze-

kształceniu. Jak podkreśla Bogdan Jałowiecki za Henrim Levebvre9 w 

nowej rzeczywistości czasu wielkich fabryk „przestrzeń nie jest ani 

                                                
7 F. Braudela, Historia i trwanie, tłum. B. Geremek, Warszawa 1971, s. 65.  
8 Por. A. Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej, Warszawa 1976.  
9 Por. H. Lefebvre, Le droit à la ville, suivi de I’espace et politique, Paryż 1972.  
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punktem wyjścia (myślowym i społecznym zarazem, tak jak w hipote-

zie filozoficznej), ani punktem dojścia (wytworem społecznym lub 

miejscem wytworów), ale pośrednikiem w całym tego słowa znaczeniu, 

to znaczy środkiem, narzędziem, środowiskiem, zapośredniczeniem. 

Zgodnie z tą hipotezą przestrzeń jest intencjonalnym narzędziem poli-

tyki, którym się manipuluje, chociaż intencje te mogą skrywać się za 

pozorną spójnością form przestrzennych”10. Współcześnie zakres 

omawianego pojęcia uległ zmianie. Nie jest ona określana jako zbiór 

elementów czy narzędzie manipulacji. Przestrzeń, w obszarze nauk 

społecznych, „(…) jest podstawą reprodukcji społecznych stosunków 

produkcji, inaczej mówiąc, określona definicja przestrzeni jest elemen-

tem stosunków produkcji, które określają sposób jej wytwarzania”11. 

Rozumienie to czerpie swoje korzenie z marksistowskiego Kapitału 

oraz koncepcji morfologii społecznej Emila Durheima. Jan Szczepań-

ski, komentując dorobek niemieckich socjologów, podnosi, że „życie 

społeczne przebiega na pewnym podłożu określonym co do wielkości i 

formy. Na podłoże to składa się masa jednostek tworzących społeczeń-

stwo, sposób jej rozmieszczenia na ziemi, charakter i układ wszelkiego 

rodzaju rzeczy, które wpływają na stosunki zbiorowe. Zależnie od tego, 

czy ludność jest mniej, czy więcej liczna, zależnie od tego, czy skupia 

się w miastach, czy też rozprasza na wsi, zależnie od tego, czy prze-

strzeń zajmowana przez społeczeństwo jest mniej lub więcej rozległa, 

zależnie od granic, które ją otaczają, i dróg komunikacyjnych, które ją 

przecinają, zależnie od tych wszystkich czynników i jeszcze innych – 

jedno podłoże społeczne różni się od innego. Z drugiej strony konsty-

tucja podłoża bezpośrednio lub pośrednio wpływa na wszystkie zjawi-

ska społeczne, podobnie jak zjawiska psychiczne pozostają w bezpo-

średnim lub pośrednim ze stanem mózgu jednostki”12.  

Rozumienie przestrzeni jako wytworu społecznego posiada po-

dwójną implikację. Po pierwsze zauważyć można zanik obszarów cał-

kowicie naturalnych. Wytwory przyrody nie stają się niczym innym jak 

tylko zapleczem surowcowym a każdy jej przedmiot ulega waloryzacji. 

Po drugie każda ze społeczności wytwarza swoja własną i odrębną 

przestrzeń – charakteryzująca się własnymi praktykami przestrzen-

                                                
10 B. Jałowiecki, Społeczne…, op. cit., s. 20.  
11 Ibidem, s. 21.  
12 J. Szczepański, Socjologia, rozwój problematyki i metod, Warszawa 1967, s. 316.  
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nymi, w których trakcie jednostki naznaczają ją i przyswajają. Jak 

zauważa Lefebvre „przestrzeń społeczna zawiera przypisujące im od-

powiednie miejsce, społeczne stosunki reprodukcji, a więc stosunki 

biopsychiczne między płciami, grupami wieku wraz ze specyficzną 

organizacją rodziny oraz stosunki produkcji, podział pracy, jej organi-

zacje, a zatem hierarchią funkcji społecznych”13. Wraz z rozwojem 

kapitalizmu pojawia się także trzecia forma reprodukcji, jaką jest prze-

strzeń symboliczna, wyłaniająca się z ukrytej strony życia społeczne-

go14. Naznaczona jest ona przez emocje, uczucia i wartości. Samo zna-

czenie wartości przestrzeni zanalizował m. in. Florian Znaniecki, który 

podnosił, że jest ona „(…) składnikiem jakiegoś nie przestrzennego 

systemu wartości, w odniesieniu do którego posiada swoja treść i zna-

czenie. Może to być system religijny, estetyczny, techniczo-wytwórczy, 

ekonomiczny, społeczny”15.  

W odniesieniu do powyższego stwierdzić można, że przestrzeń 

posiada podwójny charakter – funkcjonalny oraz symboliczny. Funk-

cjonalny, ponieważ zawiera w sobie elementy konieczne do prawidło-

wego egzystowania w niej przez jednostkę (np. ulice, obszary rekreacji, 

transport). W znaczeniu symbolicznym zawiera elementy wartościują-

ce zachowanie ludzkie, jak np. świątynie, cmentarze lub miejsca kultu. 

Postrzegane są przez człowieka jako wartościujące oraz postawotwór-

cze – znaczenie ich wpływa bezpośrednio na zachowanie w stosunku 

do nich oraz wewnątrz nich16.  

W aspekcie form przestrzennych wyróżnić możemy szereg kate-

goryzacji. Ernst Cassirer proponuje podział na obszary: organiczne, 

percepcyjne, symboliczne oraz abstrakcyjne17. Architekt Christian Nor-

berg-Schulz wyróżnia pięć rodzajów przestrzeni: pragmatyczną, per-

cepcyjną, egzystencjalną, poznawczą oraz abstrakcyjną18 a socjolog 

Raimondo Strassoldo wyodrębnia jej aż sześć kategorii: etologiczną, 

                                                
13 H. Lefebvre, La production de l’espace, Paryż 1974, s. 41. 
14 Por. Ibidem, s. 41-43.  
15 F. Znaniecki, Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomicz-
ny i Społeczny” 1938, z. 1, s. 91.  
16 Zachowania tego rodzaju występują również w miejscach, z którymi dana jednostka 
nie utożsamia się kulturowo. W wyniku jednak silnego nacisku społecznego zachowanie 
jej odwzorowuje dominująca postawę, np. zakładanie przez kobiety chusty na głowę i ra-
miona w kościołach na terenie Włoch. 
17 Por. E. Cassirer, The Philosophy of Symbol Forms, New York 1953.  
18 Por. C.N. Schultz, Existence, Space and Architektura, Londyn 1972.  



51 

osobistą, życiową, symboliczną, ekologiczną oraz organiczną19. Przyto-

czone typologie podziału przestrzeni nie wyczerpują całości zakresu te-

go terminu. Jak podkreśla Bogdan Jałowiecki „klasyfikacje (…) zapew-

ne przydatne do rozmaitych celów, są dokonywane z różnych punktów 

widzenia często według niespójnych kryteriów (…) próby jednoczesne-

go objęcia wszystkich aspektów przestrzeni (…) są z góry skazane na 

niepowodzenie”20. Socjolog postuluje, aby w aspekcie analizy prze-

strzeni opierać się na doświadczeniu jednostki – jej odczuciach, emo-

cjach oraz opiniach. W kontekście artykułu koncepcja ta wydaje się 

oddawać najpełniej problematykę omawianego zagadnienia oraz para-

dygmat analizy.  

Samo pojęcie formy i charakteru przestrzeni konieczne jest do 

analizy procesu jej wytwarzania. Jednostka odnosząc się do obszaru 

w której żyje kształtuje ją i wartościuje. Proces ten, nie odbywa się 

w sposób przypadkowy, uwarunkowany jest różnego rodzaju czynni-

kami. W literaturze z zakresu nauk społecznych, tak jak w przypadku 

kategoryzacji przestrzeni, odnaleźć możemy opis szeregu elementów 

warunkujących kreowanie danego obszaru. Za najważniejsze uznać 

można: ograniczenie środowiska naturalnego na rzecz obszarów „ludz-

kich”, w tym pokonywanie barier przyrodniczych (np. rzek, nasypów, 

bagien, depresji); traktowanie wytworów natury jako „dobra zastane-

go” np. w postaci obszarów chronionych Natura 200021 oraz zachowa-

nie tzw. barier progowych22. Stefan Kozłowski analizując zagadnienie 

barier progowych wymienia jej trzy rodzaje: uniwersalną, zasobową 

oraz regionalną23. Wśród barier uniwersalnych badacz wymienia gra-

nicę zanieczyszczenie powietrza, wody oraz gleby pierwiastkami nie-

bezpiecznymi dla człowieka i zwierząt. Bariery zasobowe związane są 

z wykorzystaniem zasobów odnawialnych (np. lasy, woda), jak i nieod-

nawialnych (np. węgla, ropy). Przekroczenie tych barier skutkuje naj-

                                                
19 Por. R. Strassoldo, The social construction and sociological analysis of Space, [w:] 
B. Hamm, B. Jałowiecki (red.), The Social, Nature of Space, Warszawa 1990.  
20 B. Jałowiecki, Społeczne…, op. cit., s. 36.  
21 Por. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporzą-
dzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 
22 Por. B. Jałowiecki, Społeczne…, op. cit., s. 39-40. 
23 Por. S. Kozłowski, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Polski, 
Wrocław – Warszawa – Kraków 1983. 
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częściej nieodwracalnymi skutkami dla środowiska a co za tym idzie 

dla samego człowieka24. 

Trzecią barierą omawianą przez Kozłowskiego jest bariera re-

gionalna lub inaczej terytorialna. Badacz rozumie ją jako zachowanie 

równowagi w ekosystemie. Jednostki zobowiązane są do poszanowa-

nia środowiska życia poprzez zachowanie zasady zrównoważonego roz-

woju25. 

 

Społeczne wytwarzanie przestrzeni 

Coraz powszechniejsze zanieczyszczenie środowiska życia czło-

wieka, ograniczenie terenów naturalnych na rzecz obszarów zurbani-

zowanych oraz przeludnienie wiąże się z konfliktem o jak najlepsze 

tereny do życia. W wyniku tych procesów przestrzeń miejska ulega 

fragmentaryzacji, której skutkiem jest wyodrębnienie się stref dobro-

bytu i biedy. Jak podkreśla Marek Szczepański „osiedla dobrobytu są 

coraz bardziej wyraźnie wyodrębnione w przestrzeni. Usytułowane na 

atrakcyjnych ekologicznie obszarach podmiejskich, ogrodzone, z wy-

raźnie zaznaczonymi granicami (…). Enklawy dobrobytu pozwalają 

zamknąć się w bezpiecznej przestrzeni, gdzie zawsze jest dobra pogo-

da. Nawet niebo jest bardziej niebieskie na zdjęciach gett dobroby-

tu”26. Podział na obszary dobrobytu i biedy wywołuje silne spięcia spo-

łeczne, a co za tym idzie coraz silniejsze podziały społeczne i prze-

strzenne. „Powstawanie enklaw dobrobytu, zwłaszcza tych wyraźnie 

ogrodzonych, strzeżonych, nasuwa skojarzenie (…) z jarmarcznym 

widowiskiem, gdzie ostentacyjnie afiszuje się swój sukces. Ja, wspania-

ły, kreatywny, doskonały mieszkaniec osiedla dobrobytu – zobacz jak 

mi się powodzi. Ty, biedny i głupi, niezdolny do podjęcia działania. 

Bramy i ogrodzenia enklaw, nierzadko z kutego żelaza, swoją formą 

i konstrukcją przypominają druty kolczaste. Wywołują podziw i za-

                                                
24 Podstawę skutecznej ochrony w tym zakresie Rzeczypospolitej Polskiej zapewniła 
przyjęcie dwóch kluczowych ustawy: Prawo ochrony środowiska z 2005 r. oraz Ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z roku 2003. 
25 Przykładem takiego działania może być polityka stanu Queensland (Australia),  gdzie 
podstawowym celem obowiązującej od 1997 r. Ustawy o zintegrowanym planowaniu 
(Integrated Planning Act) jest osiąganie zrównoważonego rozwoju (sustainable deve-
lopment). W dokumencie tym uznano, że do zapewnienia skutecznej realizacji tego celu 
jest niezbędne, aby projekt planu zawierał wiążące i związane z tym zadaniem nakazy, 
zakazy czy utrudnienia dla różnorodnych działań rozwoju. W praktyce planowania są 
one najczęściej nazywane ograniczeniami rozwoju, ale również barierami czy progami. 
26 M.S. Szczepański, W. Ślązak-Tazbir, Między lękiem…, op. cit., s. 44-45. 
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zdrość, stwarzają dystans i granice, zmieniają osiedla dobrobytu 

w przestrzenie równie niegościnne jak patologiczne i niebezpieczne, 

pełne przemocy getta biedy”27.  

Kolejnym elementem nasilającym procesy konfliktogenne 

w społecznym kreowaniu przestrzeni życiowej jest silny rozwój techno-

logiczny. W skali globalnej przyspieszony rozwój technologiczny stał 

się zagrożeniem dla egzystencji człowieka na ziemi28. Powoduje ona 

także tworzenie barier nieznanych 50 czy 30 lat temu. Jedną z nich 

jest dostosowanie procesu produkcji przemysłowej do coraz to nowych 

standaryzacji. Wprowadzanie nowoczesnych urządzeń w wytwarzaniu 

produkcji wiąże się także z koniecznością ciągłego doskonalenia pra-

cowników. Szybkie tempo pracy oraz obowiązki edukacyjne powodują 

wyobcowanie pewnych grup społecznych z możliwości zarobkowania, 

a u osób pracujących wywołują ciągły lęk o jej utrzymanie29.  

Rozwój technologiczny wywołuje także problemy wśród pew-

nych grup społecznych. W szczególności ten problem dotyczy osób 

starszych, dla których rozwijający się nowy cyfrowy świat stanowi obcą 

i niezrozumiałą przestrzeń. Pokolenie seniorów znacznie słabiej obsłu-

guje nowoczesne urządzenia, ponadto często mierzy się z ergonomicz-

nym niedostosowaniem urządzeń takich jak smartfony, tablety, note-

booki czy inne ekrany dotykowe. Więcej problemów powia się wtedym 

gdy korzystanie z takich urządzeń staje się koniecznością (np. kupienie 

biletu w automacie w autobusie komunikacji miejskiej). Bariera ta ge-

neruje problem społeczny nazywany jako efekt wykluczenia społeczne-

go seniorów30. Powszechna cyfryzacja prowadzi do marginalizacji osób 

niedostosowanych. W tym wypadku lęk budzić mogą najprostsze czyn-

ności, jak np. zakupy przy pomocy kasy samoobsługowej.  

Jednym z głównych czynników wpływających na społeczne wy-

twarzanie przestrzeni jest podział przestrzeni miejskiej na obszary 

mieszkaniowe, produkcji oraz konsumpcji. Jak zostało podkreślone 

wcześniej tereny zamieszkania wartościują się – od tych najbardziej 

                                                
27 Ibidem, s. 47.  
28 Wśród zagrożeń tego rodzaju wymienić można: silną eksploatacje przemysłową złóż 
naturalnych, problem składowania urządzeń „przestarzałych” czy utylizacji odpadów 
radioaktywnych.  
29 Por. A. Walczyna, I. Łucjan, Postęp techniczny a humanizacja pracy, „Postępy Nauki 
i Techniki” 2012, nr 12, s. 190-198. 
30 Por. M. Korona, Postęp techniczny: zagrożenia – szanse, Warszawa 1992. 
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luksusowych (osiedli zamkniętych, luksusowych willi i apartamentow-

ców) do tych najbiedniejszych (gett biedy i slumsów).  

Obszary konsumpcji również podlegają podziałowi na tą skiero-

waną do wszystkich mieszkańców miasta oraz tzw. „elity społecznej”. 

Konsumpcjonizm rozumiany jest tutaj jako zjawisko segregacji spo-

łecznej przez którą jednostka definiuje siebie. Jak podnosi Małgorzata 

Gruchoła „(…) zaspokaja potrzeby wtórne, umożliwia on nie tylko eks-

ponowanie władzy i prestiżu, ale także je zapewnia. Dobra materialne, 

marki, gadżety, dostarczając symboli przynależności do określonej 

<klasy konsumpcyjnej>, definiują tożsamość konsumenta, mogą być 

wskaźnikiem władzy i prestiżu”31. Współczesny konsumpcjonizm, we-

dług Anny Jasiulewicz natomiast, można opisać poprzez trzy jego za-

sadnicze elementy: materialistyczne podejście do życia, skłonność do 

konsumpcji na pokaz (nabywanie produktu z powodu znaczeń symbo-

licznych, jakie on ze sobą niesie) i coraz powszechniejsze uzależnienie 

od kompulsywnego kupowania, będące odpowiedzią na negatywne 

wydarzenia lub uczucia, które mają miejsce w życiu osobistym konsu-

menta32. W tym rozumieniu zjawisko to negatywnie wpływa na kształ-

towanie się relacji społecznych – dzieli społeczeństwo na obywateli 

dwóch klas społecznych – ubogich i bogatych. 

 

Podsumowanie 

Analizując przestrzeń współczesnego miasta zauważyć można 

szereg zjawisk nasilających podziały społeczne, a co za tym idzie kon-

flikt pomiędzy poszczególnymi grupami. Takie zjawiska jak rozwój 

technologiczny, fragmentaryzacja przestrzeni miejskiej skutkująca po-

działem na strefę biedy i dobrobytu oraz nasilająca się potrzeba kon-

sumpcji skutkują tworzeniem się konfliktów i napięć społecznych. 

Alaina Peyrefitte, francuski minister sprawiedliwości oraz przewodni-

czący Komitetu Badań nad Przemocą, Zbrodnią i Występkiem w swojej 

książce zatytułowanej Społeczeństwo wobec przemocy podnosi, że 

„zbiorowość pełna niepokoju staje się bardziej wrażliwa na wszelkie 

niedostatki i napięcia codziennego życia. (…) W tych bezładnie two-

                                                
31 M. Gruchoła, Konsumpcjonizm – nowa religia współczesnego człowieka, „Przegląd 
Kulturoznawczy” 2017, t. XIII, nr 3, s. 42. 
32 Por. A. Jasiulewicz, Konsumpcjonizm i dekonsumpcja jako współczesne trendy ryn-
kowe. Zachowania polskich konsumentów, “Journal of Agribusiness and Rural Devel-
opment” 2015, nr 37, s. 418. 
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rzonych i rozpadających się miastach nie rozpoznają się już wzajemnie 

ani osoby należące do tych samych warstw społecznych, ani też przy-

należnych do tych samych grup wieku (…). W obliczu architektury 

powielonej w tysiącach egzemplarzy mieszkańcy nowych dzielnic tracą 

swe punkty odniesienia i swą tożsamość. W monotonii i betonie zatra-

cają to, co indywidualne w ich osobowości”33. Aby zapobiec opisywa-

nym zjawiskom postuluje się zachowanie zasady zrównoważonego 

rozwoju i spójności przestrzennej miast. Jej głównym celem jest 

utrzymanie równowagi pomiędzy warunkami egzystencji człowieka, 

architekturą a środowiskiem naturalnym. Założenia te zawarte są 

w Nowej Karcie Ateńskiej ogłoszonej w 1998 r. przez Europejską Ko-

misję Urbanistyki. „Karta promuję wizję Miasta Spójnego – spójnego 

w czasie, z zachowaniem ciągłości historycznej i tradycji, spójnego 

społecznie, ekonomicznie, w którym zapewniona będzie również spój-

ność środowiska. Najistotniejsze działania urbanistów mają, miedzy 

innymi, chronić i wzbogacać ulice, place i bulwar, prowadzić do reha-

bilitacji zdegradowanych fragmentów tkanki miasta, tworząc unikalny 

krajobraz miejski, wyrażający jego «genius loci», chroniąc wszystkie 

znaczące elementy przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz sieci i te-

renów otwartych”34. Ocena skuteczności postulatów Europejskiej Ko-

misji Urbanistyki będzie możliwa dopiero po upływie kilku lat.  
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Dorota Stępowska
 

 

 

Wojna bez walki,  

czyli kiedy człowiek staje się cyberwojownikiem 

 

 

Historia ludzkości jest wypełniona konfliktami, które swoim za-

sięgiem obejmowały mniejsze regiony lub kilka państw i trwały niekie-

dy przez dziesiątki lat. Ludzie opisywali wojny przez stulecia. W prze-

szłości, jednostki, państwa lub frakcje polityczne, zyskiwały suweren-

ność nad regionami dzięki wojnom. Najwcześniejsze wzmianki o nich, 

pochodzą z 2700 r. p.n.e., kiedy starożytni Sumerowie wydrążyli zapi-

sy bitew na kamiennych tablicach. Według tych zapisów historycy 

odkryli, że konflikt miał miejsce pomiędzy Sumeryjczykami a sąsied-

nimi Elamitami, którzy zamieszkiwali tereny dzisiejszego Iranu. Jedna 

z pierwszych cywilizacji na świecie – Mezopotamia, jest kroniką cią-

głych sporów. Wojna była ważnym czynnikiem w tworzeniu państw 

i imperiów w całej historii, a także niszczeniu ich. Postępy w nauce, 

technologii i inżynierii, zostały spowodowane koniecznością ich użycia 

w czasie wojny. Wojsko Aleksandra Wielkiego i Rzymu, są dobrze zna-

ne z wykorzystania inżynierów, w szczególności w Oblężeniu Tyru 

w 332 r. p.n.e., czy przez Juliusza Cezara w Oblężeniu Alzacji w 52 r. 

p.n.e. Obaj dowódcy, w pełni wykorzystali wszystkie dostępne im za-

soby, aby pokonać wroga. Historia dostarcza przykładów znaczenia 

inżynierów w praktyce wojennej. Rosnący rozwój taktyki wojskowej 

lub przeszkód geograficznych, wymagał korpusu inżynierów, jako re-

gularnej części każdej armii. 

W niniejszym artykule, opisano rodzaje konfliktów występują-

cych w relacjach międzynarodowych, pojęcie cyberprzestrzeni, a także 

przedstawiono czynnik ludzki, jako jedną ze stron cyberkonfliktów, 

czyli kto uczestniczy w konfliktach w cyberprzestrzeni i kim są ich 

główni uczestnicy. Aby jednak zrozumieć tę tematykę, należy przyto-

czyć kilka najważniejszych pojęć. Według Geopolityka. Słownik ter-

minologiczny autorstwa L. Sykulskiego, wojna to „(…) kontynuacja 

                                                
 mgr Dorota Stępowska, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 
e-mail: dorota.stepowska@student.wat.edu.pl 
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polityki środkami przemocy”1. Można tutaj dostrzec podobieństwo do 

definicji, którą przedstawił Carl Von Clausewitz w swojej książce pt. 

O wojnie, gdzie określa wojnę, jako „(…) nic innego jak pojedynek na 

dużą skalę (…) akt przemocy mający zmusić przeciwnika do spełnienia 

naszej woli”2. Wojny były prowadzone przez podmioty polityczne, na-

rody lub przez historyczne miasta-państwa w celu rozwiązania sporów 

politycznych, czy terytorialnych i były prowadzone na polach bitwy 

przez armie złożone z żołnierzy walczących narodów. Według Clause-

witza, wojna jest zawsze ograniczona przez kilka czynników – niepew-

ność, przypadek i nieuniknione nieszczęścia logistyczne lub organiza-

cyjne. Wojna jest gałęzią działalności politycznej i nie jest w żadnym 

wypadku autonomiczna. Wydarzenia wojskowe postępują i są ograni-

czone do linii politycznych, które trwają przez czas wojny i czas poko-

ju3. 

Pojęcie konfliktu definiuje się w literaturze, jako każdą walkę 

między przeciwnymi siłami. W relacjach międzynarodowych, wyróżnia 

się dwa podziały konfliktów (sporów): 

Podział I – zgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych4: 

 konflikty zagrażające międzynarodowemu pokojowi i bezpie-

czeństwu, 

 konflikty niezagrażające międzynarodowemu pokojowi i bez-

pieczeństwu – zagrażające regionalnemu pokojowi i bezpieczeństwu. 

Podział II – zgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych5: 

 polityczne: 

o strony konfliktu przytaczają argumenty pozaprawne, 

o strony konfliktu nastawione na osiągnięcie celów politycznych, 

o konflikty (spory) nie są rozstrzygane na drodze sądowej, 

 prawne: 

o strony konfliktu zmierzają do ustalenia prawa, 

o konflikty (spory) nadają się do rozstrzygnięcia sądowego. 

Charakteryzując determinanty konfliktów (sporów) międzyna-

rodowych, można wymienić: 

                                                
1 L. Sykulski, Geopolityka. Słownik terminologiczny, Warszawa 2009, s. 107. 
2 C. von Clausewitz, O wojnie. Podręcznik stratega, Gliwice 2013, s. 13-15. 
3 Ibidem. 
4 Karta Narodów Zjednoczonych, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1945.html 
[12.12.2019]. 
5 Ibidem. 
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 konflikty terytorialne – zazwyczaj toczące się o tereny zasobne 

w surowce naturalne,  

 konflikty na tle ekonomicznym – najczęstszą ich przyczyną są 

dysproporcje związane z poziomem życia konkretnego społeczeństwa, 

 konflikty na tle etnicznym – ich przyczyna może tkwić w pró-

bie wynaradawiania mniejszości w państwie, gdzie dominuje jedna 

grupa etniczna, 

 konflikty na tle religijnym – wynikające z niemożności funk-

cjonowania różnych religii w obrębie jednego państwa. Zasady niektó-

rych religii określają innowierców jako wrogów, co jednoznacznie 

kształtuje światopogląd ich wyznawców, 

 dążenia niepodległościowe – społeczeństwo żyjące na określo-

nym terenie zabiega o utworzenie własnego, niepodległego państwa, 

 konflikty na tle kulturowym – wywołane zwykle brakiem wy-

pracowania powszechnie akceptowanych zasad współżycia społeczno-

ści z odmiennych kręgów kulturowych.  

Rozwój społeczno-technologiczny na świecie, generuje nowe 

formy konfliktów zbrojnych, które nie tylko w ciągu ostatniej dekady, 

wyraźnie pokazały wzrost asymetrycznego (hybrydowego) charakteru 

konfliktów, ale także uświadomiły, że wykorzystanie cyberprzestrzeni 

ma ogromne znaczenie. Podczas Szczytu NATO, który odbył się 

w Warszawie w 2016 r., cyberprzestrzeń uznano za piątą domenę ope-

racji wojennych, w których Organizacja Traktatu Północnoatlantyckie-

go musi się bronić, a także podejmować czynności, mające na celu 

odstraszenie przeciwników6. Cyberprzestrzeń od kilku lat stała się nie-

mal doskonałym środowiskiem do prowadzenia działań wojennych. Jej 

głównymi cechami są: globalny zasięg, taniość dostępu, skuteczność 

oraz uniwersalność. Wymienione elementy powodują, że kolejne dzie-

dziny życia ludzkiego są transportowane do świata wirtualnego. 

Wśród zagrożeń istniejących w przestrzeni cybernetycznej, moż-

na wymienić m.in.: cyberprzemoc, cyberprzestępstwa, cyberinwigila-

cję, cyberterroryzm oraz cyberwojnę, która ukierunkowana jest przede 

wszystkim na realizację działań politycznych z wykorzystaniem cyber-

wojowników (z ang. cyberwarriors), w celu przejęcia kontroli nad 

zasobami, informacjami, systemami (także informatycznymi), infra-

                                                
6 Oprócz cyberprzestrzeni, działania wojenne mogą rozgrywać się na lądzie, na morzu, 
w powietrzu oraz w przestrzeni kosmicznej.  
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strukturą krytyczną przeciwnika. Cyberwojny są „(…) przedłużeniem 

polityki metodami przemocy ograniczonej do agresywnych działań 

w cyberprzestrzeni”7. 

Obecnie można zaobserwować narodziny wojny nowej genera-

cji8, charakterystycznej dla społeczeństw informacyjnych, w których 

informacja jest uznawana za jeden z kluczowych elementów kształtu-

jących ludzkie społeczności9. Cechami takich wojen, są konflikty asy-

metryczne i wojny informacyjne, w tym wojny psychologiczne. Można 

zatem twierdzić, że współcześnie walki toczą się o ludzkie umysły i in-

formacje, ponieważ skupiając się na aspektach wojny psychologicznej, 

działania prowadzone podczas niej, obejmują najczęściej celowe użycie 

propagandy do uzyskania wpływu na zachowanie, czy uczucia społe-

czeństwa, wykorzystując przy tym dorobek nauk psychologicznych. 

Ujmując powyższe zagadnienia w jednolitą całość, można uznać, że 

cyberprzestrzeń jest naturalną sferą walki informacyjnej, a jej istotą 

jest wykorzystanie informacji w postaci cyfrowej. Jednak w miejscach, 

gdzie dochodzi do walki, czy konfrontacji minimum dwóch oponen-

tów, ma miejsce także konflikt, który w przestrzeni cybernetycznej 

nazywany jest cyberkonfliktem. Termin ten, definiuje się jako „(…) 

niezgodność deklarowanych intencji między podmiotami, które kieru-

ją ich wykorzystaniem technologii komputerowych w celu wyrządzenia 

szkody drugiemu”10. Złożoność cyberataków, wynika z właściwości 

samej przestrzeni cybernetycznej. Cyberkonflikty występują i rozwijają 

się w ramach technologii zaprojektowanych głownie do transakcji 

handlowych. Z definicji, cyberprzestrzeń umożliwia anonimowe ataki. 

Otwiera możliwości działań, które niosą ze sobą tyle niepewności, że 

nie da się ich rozwiązać za pomocą konwencjonalnych środków reago-

wania. Niepewność ta, paraliżuje niekiedy skuteczny odwet państwa 

i stanowi nowy rodzaj paradygmatu w konflikcie państwowym. Niepo-

kój jest źródłem silnych implikacji politycznych zarówno dla agreso-

rów, jak i obrońców, w tym przypadku obie strony należą do grupy 

                                                
7 L. Sykulski, op. cit., s. 19. 
8 Zob. R. Brzeski, Wojna informacyjna – wojna nowej generacji, Komorów 2014, s. 33. 
9 Zob. S. Wojciechowska-Filipek, Z. Ciekanowski, Bezpieczeństwo funkcjonowania 
w cyberprzestrzeni. Jednostki – organizacji – państwa, Warszawa 2016, s. 14. 
10 S. Steiger, S. Harnisch, K. Zettl, J. Lohmann, Conceptualising conflicts in cyberspace, 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23738871.2018.1453526?scroll=top&n
eedAccess=true&journalCode=rcyb20 [5.01.2020]. 
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cyberwojowników. Wiele tradycyjnych koncepcji konfliktu, takich jak 

odstraszanie i proporcjonalne reagowanie, musi zostać ponownie do-

stosowanych lub całkowicie zastąpionych, aby uporać się z cyberwoj-

ną. 

Niepewność, zakres możliwych szkód oraz potencjalny wpływ na 

infrastrukturę państwową i usługi krytyczne, świadczą o potrzebie 

dostosowania zasad i reguł zarządzania cyberkonfliktami. Ustanowio-

ne prawo międzynarodowe, jak np. IV Konwencja genewska z 12 sierp-

nia 1949 r. o Ochronie Osób Cywilnych Podczas Wojny, reguluje (…), 

reguluje przebieg konfliktu zbrojnego i dąży do ograniczenia jego skut-

ków oraz chroni tych, którzy nie biorą udziału w walkach. Zasady woj-

ny różnią się jednak od możliwego zdarzenia międzypaństwowych 

cyberkonfliktów, które wciąż nie zostały dobrze zdefiniowane. Walki 

i wojny informacyjne stają się jednym z nieodłącznych elementów 

składowych obecnych konfliktów. W „grze”, która toczona jest w cy-

berprzestrzeni nie ma reguł. Na świecie rośnie liczba cyberkonfliktów, 

które wpływają na strategie działań wielu państw. Aby, móc sobie z ni-

mi poradzić, należałoby najpierw usystematyzować odpowiednie ramy 

polityczne. Przypadkami są np. ataki cybernetyczne przeciwko Estonii 

z 2007 r. i ataki na stanowe systemy wyborcze w USA z 2016 r., które 

pokazały, że cyberataki mogą zagrozić krytycznym usługom, zachwiać 

gospodarkę, podważyć podstawowe filary państwa, a nawet doprowa-

dzić do rozważenia formalnego konfliktu państwowego. 

Cyberprzestrzeń przekracza wiele granic krajowych, administra-

cyjnych i łączy ze sobą szeroki wachlarz podmiotów niepaństwowych, 

od podmiotów komercyjnych, osób fizycznych, cyberprzestępców, po 

grupy terrorystyczne, tworząc płaszczyznę, łączącą wszystkie możliwe 

zakresy działania. Za pomocą jednego przycisku można przeprowadzić 

bardzo asymetryczną wojnę. Ludzie korzystają z wielu udogodnień 

oferowanych przez innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne, jak 

poczta elektroniczna, wirtualne środki finansowe (np. kryptowaluty), 

biblioteczne zbiory on-line oraz z różnego typu komunikatorów. 

Wiele osób działa w cyberprzestrzeni, duża ich część nawet uwa-

ża, że mogą pozostać anonimowi. Do głównych aktorów cybersfery, 

należą m.in.: 

 cyberaktywiści, którzy swoją działalnością mają na celu wspar-

cie danej idei. Rozpowszechniają je przez szerzenie efektownych dzia-
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łań o dużych zasięgach, najczęściej godząc w czyjś wizerunek, autorytet 

lub opinię, 

 cyberprzestępcy, którzy dokonują kradzieży, oszustw w celu 

zyskania korzyści majątkowych, wykorzystując narzędzia i metody 

ogólnodostępne w cyberprzestrzeni, 

 cyberterroryści, którzy swoimi działaniami wspierają zwykle 

własne cele, zastraszając i wywołując poczucie lęku oraz zagrożenia 

wśród atakowanych. Tacy działacze zazwyczaj korzystają z dobro-

dziejstw Internetu do szerzenia propagandy oraz werbowania kolej-

nych aktywistów w swoje szeregi, 

 cyberszpiedzy, którzy mogą pracować w ramach resortów 

obrony narodowej państw i prowadzą działania w celu niejawnego 

pozyskania konkretnych danych albo wywarcia wpływu, 

 cyberżołnierze, którzy prowadzą działania zbrojne w cyber-

przestrzeni. Są to często osoby pracujące dla organizacji najemniczych, 

a także wyznaczone do takich zadań przez specjalne oddziały wojsko-

we11.  

Na tym etapie, warto zadać pytanie nie co, ale kto jest najwięk-

szym zagrożeniem w cyberprzestrzeni? Podmioty o największych moż-

liwościach cybernetycznych, do których zalicza się państwa i działaczy, 

jak np. organizacje terrorystyczne oraz grupy przestępcze nie działają 

tylko w oparciu o technologię. Skuteczne przeciwdziałanie cyberzagro-

żeniom oznacza wdrożenie w systemu ochronne właściwych procesów 

wspierających, wraz z odpowiednią technologią wspomagającą. 

Cyberkonflikt nie jest już po prostu rosnącym zjawiskiem, ale 

nowym polem bitwy – takim, który w nadchodzących latach przedefi-

niuje sposób, w jaki państwa zachowują się, współpracują, reagują, 

a ostatecznie prowadzą wojnę. Pojęcia „cyberwojownicy” użył w wy-

wiadzie dla magazynu „Polska Zbrojna” A. Najgebauer, opisując dzia-

łania wojsk w cyberprzestrzeni12. Mowa tutaj o ludziach, którzy nie 

będą realnie uczestniczyć na polach walki, jeśli dojdzie do konfliktu 

zbrojnego. Cyberwojownicy, aby wykryć i przeciwdziałać cyberatakom, 

mają za zadanie przeniknąć do wroga w taki sposób, żeby zrozumieć 

jego strategiczne myślenie, zwiększając tym prawdopodobieństwo 

                                                
11 T. Hoffmann, Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa w Polsce, Poznań 2018,  
s. 66-69. 
12 Jak zostać cyberwojownikiem?, http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/20930?-
t=Jak-zostac-cyberwojownikiem- [2.01.2020]. 
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odparcia ataku. Oczywiście najważniejszym ogniwem w tej walce jest 

czas, bowiem przeciwnik stara się zrobić dokładnie to samo, dlatego 

należy działać jak najszybciej. Co to oznacza w szerszym kontekście 

cyberzagrożeń? Szkoleni żołnierze do walki w cyberprzestrzeni powin-

ni starać się uzyskać jak najszerszy dostęp do planów działania swoich 

przyszłych napastników, ich ogólnego sposobu walki oraz do planu 

struktur dowodzenia, w celu identyfikacji jednostek dowodzących. 

Kolejną kwestią, którą cyberwojownicy powinni się zająć, to 

równomierne monitorowanie i kontrolowanie wielu treści przepływa-

jących przez kanały analogowe i cyfrowe, aby móc zgłębić wiedzę na te-

mat „czynnika ludzkiego” w cyberprzestrzeni. Przed zagłębieniem się 

w tematykę „czynnika ludzkiego”, warto wcześniej zrozumieć, co 

w rzeczywistości oznacza ten termin. Czynniki ludzkie w zakresie bez-

pieczeństwa informacji są nadal niedoceniane. Nasilające się cyberata-

ki, naruszenia bezpieczeństwa danych i ataki na systemy czy sieci, są 

wynikiem błędów człowieka. Odkrywając nowe elementy powstałego 

konfliktu, wojownicy mogą docierać np. do kierowników akcji sabota-

żowych. Dzięki lepszemu zrozumieniu motywów przeciwnika i sposo-

bów jego działania, obrona może okazać się znacznie bardziej wszech-

stronna. Jednym z kluczowych wniosków z doświadczenia cyberwo-

jowników jest to, że chociaż ulepszenia techniczne są istotne, to jednak 

minimalizacja błędów ludzkich jest ważniejsza. Błędy popełniane przez 

administratorów sieci i użytkowników – niepowodzenia w usuwaniu 

luk w starszych systemach, źle skonfigurowane ustawienia, naruszenia 

standardowych procedur – otwierają drzwi do przeważającej większo-

ści udanych ataków. Warto podkreślić, że człowiek jest równie ważny, 

co technologia, ponieważ w rzeczywistości może ona stwarzać fałszywe 

poczucie bezpieczeństwa. Cyberwojownicy muszą tworzyć systemy o 

wysokiej niezawodności, które konsekwentnie minimalizowałyby ryzy-

ko cyberataków. 

Internet to nowe pole bitwy. Informacje zdobyte na temat hake-

rów, pozwalają ulepszyć ochronę przed cyberatakami w państwach. 

Cyberprzestrzeń jest potężnym multiplikatorem, który potrafi destabi-

lizować zdobyte informacje. Świat cyberprzestrzeni, w tym Internet 

wzmacnia relacje między ludźmi. Niewłaściwe zarządzanie zagroże-

niami cybernetycznymi narazi użytkowników na większe ryzyko, pod-

waży zaufanie do Internetu i zagrozi jego zdolności do działania jako 
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siła napędowa innowacji gospodarczych i społecznych. Co więcej, ano-

nimowość sprawia, że cyberprzestrzeń staje się „domeną niejedno-

znaczności”. Wrogowie w cybersferze potrafią wykorzystać całą gamę 

narzędzi dozwolonych przez operacje sieci komputerowych, aby wpły-

wać na opinię publiczną w dużym stopniu. Narzędzia cybernetyczne 

umożliwiają znacznie większy wpływ na docelowych odbiorców. Głów-

nym problemem w erze cyfrowej, jest jej innowacyjność, która przyno-

si nowe metody, nowe cele i nowych napastników. Natomiast misją, 

jest lepsze zrozumienie czynnika ludzkiego, aby poprawić funkcjono-

wanie środków bezpieczeństwa cybernetycznego. Wyzwaniem dla cy-

berwojowników i specjalistów do spraw bezpieczeństwa cybernetycz-

nego jest to, że nadchodzące ataki nie są przewidywalne, a obecne stra-

tegie zapobiegania mają błędne założenia, że zasady wojny konwen-

cjonalnej obejmują również cyberprzestrzeń. Cyberwojny mają swoje 

reguły, ale armie nie są do nich przyzwyczajone. Zwracanie obywateli 

przeciwko instytucjom ich kraju, kierowanie ich wyborami i wzbudza-

nie agitacji za pomocą mediów społecznościowych i fałszywych wia-

domości, ma wpływ na politykę kraju i sprawy państwowe, to kolejny 

wyłaniający się aspekt cyberwojny. 

Pierwszą zasadą Sun Tzu w jego słynnym traktacie pt. Sztuka 

wojny było zwycięstwo, jeśli to możliwe, bez walki. Od jego czasów 

wojna ewoluowała przez wiele pokoleń. W dzisiejszych czasach, jeste-

śmy świadkami pojawienia się kolejnej generacji działań wojennych, 

gdy obszary bitew przesuwają się z namacalnych domen, takich jak 

ziemia, morze i powietrze, do mediów, cyberprzestrzeni i instytucji na-

rodowych. Ponieważ znaczna część zdolności każdego kraju do walki 

z wojną, jest zależna od stale rozwijających się inteligentnych techno-

logii, cyberwojna pojawiła się na czele wojny piątej generacji. W pew-

nym sensie, wszystko krąży wokół zasady Sun Tzu, polegającej na wy-

grywaniu bez walki13. 

Rozwój technologiczny stale zmienia krajobraz bezpieczeństwa 

cyfrowego świata, przez co kształtuje się problem, polegający na bu-

dowaniu odporności na zagrożenia cybernetyczne dla czynnika ludz-

kiego. Technologie cyfrowe zmieniają sposób życia człowieka oraz or-

ganizację społeczną. Należy zauważyć kluczową pozycję reakcji czyn-

nika ludzkiego. Będąc zasadniczo źródłem innowacji technologicznych, 

                                                
13 Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, Gliwice 2008, s. 6. 
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a jednocześnie dotkniętym destrukcyjnymi urządzeniami i usługami 

w codziennym cyfrowym życiu, czynnik ludzki odgrywa kluczową rolę 

w zapewnianiu odporności infrastruktury krytycznej na zakłócenia cy-

bernetyczne. Jedno z największych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa 

w każdej organizacji, pochodzi od jej pracowników. Jeśli chodzi o bez-

pieczeństwo cybernetyczne, trudniej jest kontrolować element ludzki, 

natomiast łatwiej jest kontrolować aspekt techniczny. 

Podsumowując, w obecnych czasach żołnierze będą walczyć wir-

tualnie, a głównym ich celem będzie zdobycie najcenniejszych dla nich 

informacji od przeciwnika drogą cyfrową, używając wszystkich narzę-

dzi dostępnych w cyberprzestrzeni. Jeszcze do niedawna, cyberprze-

strzeń była zarezerwowana tylko dla najwyższych poziomów wojska, 

jednak obecnie staje się częścią środowiska operacyjnego dla większo-

ści szczebli wojskowych. 

Cyberkonflikty otwierają szeroką gamę możliwości, na które 

obecnie wiele krajów nie jest przygotowanych, a rozwój tych reakcji, 

będzie silnie warunkował przyszłe stosunki między państwami. Cyber-

netyczna wojna zaciera ograniczenia i postrzeganie tego, co stanowi 

sam konflikt i może sprzyjać szybszej eskalacji cyberkryzysu – napięć 

związanych z poważnymi cyberatakami. Przez kryzys rozumie się wy-

darzenie lub zdarzenia, które zmuszają państwo do podjęcia działań 

w stosunkowo krótkim czasie lub poważne konsekwencje z braku ich 

podjęcia. Czynnik ludzki jest wyjątkowy, ponieważ jednocześnie uosa-

bia wysokie ryzyko, jak i również rozwiązanie konfliktów w cyberprze-

strzeni. 

Wyzwaniem dla bezpieczeństwa cybernetycznego jest to, że lu-

dzie są wciąż odpowiedzialni za problemy w cyberprzestrzeni oraz ich 

rozwiązywanie. Rzeczywistość jest taka, że ludzie wciąż kradną tajem-

nice i informacje, atakują systemy oraz infrastrukturę krytyczną. Tech-

nologia Internetu pozwala na to, aby działo się to w szybszym tempie 

i na większą skalę. Przeciążenie poznawcze, stronniczość, zachęty i ce-

chy behawioralne wpływają na podejmowanie decyzji zarówno przez 

tych, którzy opracowują politykę i strategię, tych, którzy padają ofiarą 

cyberataków, a także tych, którzy inicjują cyberataki. Chociaż prze-

prowadzono ograniczone badania dotyczące behawioralnych aspektów 

bezpieczeństwa cybernetycznego, wiele zasad i modeli behawioralnych 

ma zastosowanie do kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego. 
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Masowe cyberataki mogą mieć niszczycielskie skutki, ponieważ 

nie ograniczają się do samej sieci komputerowej, ale także uszkadzają 

niekiedy całe infrastruktury. W miarę jak Internet przeplata się z bez-

pieczeństwem narodowym, strategie cyberprzestępczości i obrony 

będą kształtować przyszły Internet zarówno dla przemysłu, jak i indy-

widualnych użytkowników. Na razie świat jest w stanie dostosowania, 

gdy kształtuje się nowa domena działań wojennych. I chociaż jego siła 

może nie być natychmiast widoczna, ponieważ coraz więcej systemów 

obywatelskich opiera się na cyberprzestrzeni, szczególnie w krajach 

rozwijających się, czujność na zagrożenia cybernetyczne będzie coraz 

ważniejsza. Cybernetyczna wojna może być także nowym korektorem 

dla narodów o ograniczonych konwencjonalnych możliwościach, w ob-

liczu silniejszych przeciwników wojskowych. Biorąc pod uwagę ich ni-

ski koszt i wysoki stopień wiarygodności, na razie cyberataki stanowią 

opcję, która pozwala tym, którzy ich zatrudniają, utrzymywać niskie 

poziomy zagrożenia, jednocześnie zadając nieproporcjonalne szkody, 

które mogą nie być natychmiast widoczne. 
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Związki między wojną i religią 

 

 

Jest rzeczą bezsporną, że pomimo silnych tendencji laicyzacyj-

nych religia wciąż cechuje się znaczącym wpływem na kreowanie mo-

ralności, zarówno tej mającej wymiar indywidualny, jak i społeczny. 

Stosując spolaryzowane kategorie „dobra” i „zła” dana religia naucza 

o tym, co jest odpowiednie i prawe, co zaś niesłuszne i godne potępie-

nia. Z tego powodu zasadne jest mówienie o istnieniu bliskich związ-

ków zarówno pomiędzy systemem religijnym i politycznym, jak i reli-

gią i wojną. Minione dwa wieki były w znacznej mierze czasem, w któ-

rym „kult wiary” został zastąpiony przez „kult zdobywania”. W tym 

okresie głównym obiektem zainteresowania warstw intelektualnych 

był rozwój cywilizacji, nie zaś postępy w sferze wewnętrznej istoty 

ludzkiej. Taka sytuacja miała miejsce do momentu nastania przełomu 

w 1989 r. Doszło wówczas do swoistego „rozliczenia historii” (trzeba tu 

wspomnieć o zburzeniu muru w Berlinie czy późniejszym rozpadzie 

Związku Radzieckiego). Zaczął być tworzony nowy ład międzynarodo-

wy. Wiązało się z tym zaaprobowanie lub przynajmniej przyjęcie do 

wiadomości przez światowych przywódców politycznych nowego glo-

balnego porządku, w którym zarysowała się dominacja Stanów Zjed-

noczonych. Konieczne jest tu podkreślenie, że w owym czasie istotną 

rolę w tym kraju pełniły konserwatywne nurty religijne, co znalazło 

odzwierciedlenie w prezydenturze George’a Busha1. Zdaniem G. Cor-

ma, zwrócenie się świata zachodniego w stronę religii, czego przykła-

dem były odwołania do wartości o charakterze judeochrześcijańskim 

czy rozmaitego typu fundamentalizmy istniejące w amerykańskim 

Kościele Protestanckim, nie stanowi wcale dowodu na to, że nastąpił 

rzeczywisty powrót do wartości religijnych. Należy to raczej rozpatry-

wać w kategorii wykorzystywania religii jako instrumentu stosowane-

                                                
 ks. mgr lic. Michał Kania, Instytut Teologii Pastoralnej, Uniwersytet Papieski im. Jana 
Pawła II w Krakowie, e-mail: ainak.diecezja@gmail.com 
1 M. Stańczyk-Minkiewicz, Znaczenie motywacji religijnej w terroryzmie międzynaro-
dowym, „Collloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych” 2009 nr 1, 
s. 203. 
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go w celu uzyskania oczekiwanych zamierzeń. Odwoływanie się do re-

ligii służy uprawomocnieniu takich działań, które w innych, niereli-

gijnych przypadkach, byłyby postrzegane jako całkowicie sprzeczne 

z obowiązującym porządkiem prawnym2. Z tego względu zachodnia cy-

wilizacja jest traktowana przez muzułmanów jako coś powierzchowne-

go, ukierunkowanego na konsumpcję, kojarzącego się z takimi „here-

zjami” jak alkoholizm, narkotyki, prostytucja, aborcja, eutanazja, wul-

garne wydawnictwa i obsceniczne zachowania elit politycznych. Te 

wszystkie zjawiska są utożsamiane kojarzone ze „zgniłym Zachodem” 

i stanowią dowód moralnego i etycznego upadku3. 

Pytania i dyskusje odnośnie podstaw agresji, ksenofobii i aktów 

przemocy ugruntowanych religijnie, które częstokroć przeradzają się 

w konflikty zbrojne, są ciągle obecne w środowisku specjalistów zaj-

mujących się naukami społecznymi. Jako że tego rodzaju dysputy zwy-

kle nie przynoszą jednoznacznych konkluzji, ostateczna konstatacja 

w tej materii wydaje się być nieosiągalna. Faktem jest jednak, że naj-

częściej przypomina się o tym, iż wyobrażenia i wizje religijne, które są 

wyznawane zbiorowo, są generatorem poczucia zbiorowej identyfikacji 

oraz tożsamości. Skutkiem tego jest sytuacja, w której przekonania 

stanowiące element jednoczący daną wspólnotę religijną mogą stano-

wić źródło agresji, nieufności i odrzucania jednostek pozostających 

poza grupą4. 

Rozmaite warianty religii są skrajnie postrzegane przez osoby 

przynależące do danego systemu wierzeń. Niektórzy są orędownikami 

poglądu, iż wszelkiego rodzaju wierzenia istniejące na świecie są 

w gruncie rzeczy tą samą religią. Inni uważają, że zachodzi rywalizacja 

między wszystkimi formami teistycznymi, zaś autentyczność jednej 

religii w sposób automatyczny poddaje w wątpliwość obecność i praw-

dziwość innego systemu wierzeń5. Tego rodzaju rozumowanie może 

stanowić wstęp do prowadzenia wojny z tymi, których światopogląd 

nie jest spójny z danym wzorcem religijnym. 

                                                
2 G. Corm, Religia i polityka w XXI wieku, Warszawa 2007, s. 39. 
3 G. Kepel, Fitna, wojna w sercu islamu, Warszawa 2006, s. 79-83. 
4 D. Motak, Religia a przemoc w perspektywie antropologii kognitywnej. Uwagi po-
lemiczne na kanwie publikacji Pascala Boyera, [w:] J. Drabina (red.), Religia a wojna 
i terroryzm, Kraków 2003, s. 167-168. 
5 P. Kreeft, Ekumeniczny dżihad. Ekumenizm i wojna kultur, Warszawa 2005, s. 107. 
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Wojna jest zjawiskiem, które wykracza poza takie kwestie, jak 

honor, terytorium, zdobywanie dóbr czy ideologia. Do głosu dochodzą 

podświadome, pierwotne i irracjonalne siły obecne w istocie ludzkiej, 

czyli to, co jest określane mianem sacrum. G. Minois stwierdza, że 

zostało to doskonale zrozumiane w sferze religijnej. Wojna została do-

łączona do mitów religijnych. Dało to asumpt do uznania, że wojenna 

aktywność nie stanowi aspektu wtórnego, lecz jest istotną i naturalną 

rzeczywistością6. 

Według założeń przeważającej części religii zło jest czymś, co nie 

jest aprobowane. Niemal każdy system wierzeń religijnych bazuje na 

wyznacznikach moralnych mających postać miłości, zrozumienia, czy 

też tolerancji. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nawet te podstawy re-

ligijne, które są najbardziej szczytne, mogą podlegać różnorakiej inter-

pretacji. Każde błędne rozumienie reguł wiary jest elementem szkodli-

wym i może stanowić początek zachowań świadczących o fanatyzmie 

wyznawców. Brak zrozumienia i akceptacji dla innych tradycji religij-

nych objawiający się poprzez nieakceptowanie innych zachowań osób, 

które wychowują się w odmiennych kręgach kulturowych i środowi-

skowych stanowi podstawę późniejszych aktów przemocy. Tymczasem 

oczywiste jest, że światowe społeczeństwo nie musi respektować tych 

samych zasad i norm etycznych, nie jest zatem realne oczekiwanie, iż 

np. muzułmanie będą postępować według norm biblijnych, zaś katoli-

cy swoje funkcjonowanie oprą na zasadach, które zawiera Koran. Choć 

postępują procesy globalizacyjne i unifikacyjne, wciąż obecna jest cała 

gama czynników, które różnicują społeczeństwa. Paradoksem jest fakt, 

że często taka różnorodność nie jest postrzegana w kategorii siły napę-

dowej społecznego rozwoju, lecz jako negatywna oznaka działania śro-

dowisk innowierczych, co prowadzi do licznych konfliktów. Błędne in-

terpretowanie religijnych dogmatów często służy eliminacji poglądów, 

które są odmienne od przyjętych jako „jedynie słuszne”. Konsekwencją 

takiego stanu rzeczy są nierzadko wojny7. 

Sięgając do przeszłości wskazane jest odnotowanie, że przy-

najmniej od XVII stulecia europejska filozofia religii była polem roz-

woju paradygmatu krytycznego w stosunku do instytucjonalnych reli-

gii. Należy oczywiście pamiętać o zróżnicowaniu filozofii Starego Kon-

                                                
6 G. Minois, Kościół i wojna. Od czasów Biblii do ery atomowej, Warszawa 1998, s. 29. 
7 M. Stańczyk-Minkiewicz, Znaczenie motywacji…, op. cit., s. 206. 
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tynentu, które sprawiało, że w przestrzeni publicznej funkcjonowali 

nie tylko krytycy religii, ale także jej obrońcy. W tym konkretnym przy-

padku chodzi o tych filozofów, którzy cechowali się krytycyzmem 

w stosunku do religii, niekiedy rozróżniali poziom zinstytucjonalizo-

wany i religijność jednostkowa oraz w sposób negatywny oceniali wie-

rzenia religijne. Reprezentanci takiego podejścia zwykli demaskować 

ekonomiczne i polityczne podstawy religii, stojące w sprzeczności wo-

bec komponentu psychologicznego i poznawczego dedykowanego wy-

znawcom, którzy nie byli świadomi autentycznych celów systemu reli-

gijnego. Godne zauważenia jest to, że popularne przekonanie, które 

wyrażane jest do tej pory, głosi, iż religia powstała po to, aby uspra-

wiedliwiać przemoc i wywołać strach u jej oponentów8. Aby uzasadnić 

ową tezę, przywołuje się historyczne przykłady wypraw krzyżowych, 

prześladowań anabaptystów oraz aktywności kolonizacyjnej, której 

bazą był handel niewolnikami. W przypadku działań krzyżowców uwy-

puklano to, iż realizacja krucjat była poprzedzana przez bulle papieskie 

i apele osób stanu duchownego, które miały na celu uświęcenie prze-

mocy za sprawą utożsamienia celów militarnych uczestników takich 

ekspedycji z wolą Stwórcy. Niekorzystna ocena adwersarza polityczne-

go, dokonywana z religijnego punktu widzenia, wspomagana prze-

świadczeniem o tym, iż realizuje się absolutne dobro, miało dać moż-

liwość uznania, iż prowadzone wojny są usprawiedliwione przez Boga. 

Funkcjonowanie identycznego mechanizmu można zaobserwować 

w przypadku uzasadniania działań zbrojnych, mających zwykle cha-

rakter terrorystyczny, realizowanych w imię „świętej wojny” (dżihadu). 

Islam, stanowiący gwarancję narodowej i kulturowej tożsamości wy-

znawców, dostarcza Bożego uzasadnienia dla aktywności politycznej 

i zbrojnej, która podporządkowana jest nadrzędnym celom, takim jak 

propagowanie i obrona tego systemu wierzeń. Tego rodzaju postępo-

wanie jest tłumaczone wolą Boga (w tym przypadku Allaha). Zapisy 

obecne w Koranie często używa się do tego, aby uzasadniać wojny reli-

gijne, traktując akty przemocy w stosunku do niewiernych jako Boże 

wskazanie. Towarzyszy temu zwykle deprecjacja innowierców i obiet-

nica nagrody dla muzułmańskich bojowników. Wszyscy ci, którzy stra-

cili życie w imię wiary, zyskują miano szahidów – męczenników i tra-

                                                
8 K. Szocik, Czy uzasadnione jest wiązanie wojny z religią?, „Studia Polityczne” 2015, 
nr 3, s. 178. 
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fiają do raju. Takie podejście zostało rozpowszechnione w czasach 

podbojów arabskich, kiedy to śmierć poniesiona podczas dżihadu stała 

się najwyższym świadectwem wiary muzułmanina. Takie stanowisko 

znajduje potwierdzenie w licznych hadisach, czyli przekazach dotyczą-

cych Mahometa. Mowa jest w nich o wielu przywilejach dla męczenni-

ków za wiarę. Współcześnie żyjący wyznawcy koncepcji dżihadu jako 

świętej wojny prowadzonej z niewiernymi, aby poszerzyć panowanie 

islamu, całkowicie zgadzają się z wyżej zaprezentowanym nastawie-

niem i chcąc doprowadzić do zrealizowania swych przekonań składają 

w ofierze własne życie, licząc na obiecane dobra w raju. Oponenci 

zrównania chrześcijaństwa z islamem pod kątem brutalności działań 

związanych z krzewieniem danej religii zaznaczają, że w chrześcijań-

stwie męczennicy to osoby, które ponosiły śmierć w imię swej wiary, z 

pokorą godząc się na kres swego ziemskiego życia. Tymczasem według 

zasad islamu męczennicy to ci, którzy podejmują zbrojną walkę w celu 

obrony religii, lub też jej szerzenia na całym świecie. Męczennik chrze-

ścijański nie stosował przemocy, zaś męczennik islamski umiera na 

skutek zbrojnego ataku, choć należy przyznać, że reguły szariatu uzna-

ją także istnienie męczenników, którzy nie prowadzą walki9. 

Co istotne, święta wojna jako koncepcja walk toczonych w imię 

religii i Boga znana była na obszarach Bliskiego Wschodu już przed 

rozprzestrzenieniem się islamu, zaś odwołania do takiej formy działań 

można odnaleźć w biblijnych Księgach: Powtórzonego Prawa oraz 

Sędziów. Idea ta była także wykorzystywana przez autorów bizantyj-

skich, którzy za jej pomocą uzasadniali prowadzenie walk z Persami 

oraz toczenie wojen obronnych z Turkami i Arabami. Nieodzowne jest 

jednak zwrócenie uwagi na fakt, iż te konflikty zbrojne charakteryzo-

wały się ograniczonymi celami, zaś ich efektem miało być zdobycie 

Ziemi Obiecanej oraz ochrona chrześcijaństwa przed pogańskimi ata-

kami10. Jeśli zaś chodzi o islamski dżihad, ma on rozszerzyć dominację 

islamu. Nie musi to być wyłącznie nawracanie przy użyciu rozwiązań 

siłowych, dopuszczalne jest działanie w postaci usuwania barier stoją-

cych na drodze do nawrócenia. Nie od rzeczy będzie również wspo-

mnieć, że potęga świecka i militarna chrześcijaństwa była budowana 

                                                
9 M. Sadowski, Dżihad – święta wojna w islamie, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego” 2013, nr 8, s. 38. 
10 B. Lewis, Muzułmański Bliski Wschód, Gdańsk 2003, s. 221. 
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za sprawą przemian oddolnych wcześniej istniejących podstaw, zaś 

narodziny islamu były możliwe przez zbrojne podboje dokonywane 

przez jego wyznawców. Znamienne jest również to, że nawet krucjaty 

chrześcijańskie, które nierzadko utożsamia się z dżihadem islamskim, 

stanowiły zwykle ograniczoną i spóźnioną odpowiedź na islamskie 

zdobycze militarne11. Aby nie być posądzonym o stronniczość, należy 

dodać, że odpowiednia interpretacja tekstów biblijnych także pozwala 

na usankcjonowanie wojny Boską wolą. Nie jest to jednak tak bezpo-

średnio przedstawione, jak w przypadku zapisów występujących w Ko-

ranie. 

Oto przykłady: „To nie wy ich zabijaliście, lecz Bóg ich zabijał. 

To nie ty rzuciłeś, kiedy rzuciłeś, lecz to Bóg rzucił; aby doświadczyć 

wiernych doświadczeniem pięknym, pochodzącym od Niego. Zapraw-

dę, Bóg jest słyszącym, wszechwiedzącym!”12. „Oni by chcieli, abyście 

byli niewiernymi, tak jak oni są niewiernymi, abyście więc byli równi. 

Przeto nie bierzcie sobie opiekunów spośród nich, dopóki oni nie wy-

wędrują razem na drodze Boga. A jeśli się odwrócą, to chwytajcie i 

zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie! I nie bierzcie sobie spośród 

nich ani opiekuna, ani pomocnika!”13. 

Aktualnie często można spotkać się z głosami, według których 

rozumienie dżihadu jako prowadzenie walki zbrojnej w imię ekspansji 

islamu jest chybione i stanowi efekt błędnego odczytania treści obec-

nych w Koranie. Jednocześnie jednak wiele osób odwołuje się do po-

glądu, iż można mówić o dwóch możliwościach interpretowania tych 

zapisów, co jest zgodne z zasadą, wedle której Stwórca, który wydaje 

dane polecenie, może w późniejszym czasie zmienić swój nakaz14. 

Liczne grono uczonych analizowało tę kwestię, ich wysiłki nie zostały 

jednak uwieńczone jednoznacznymi ustaleniami, stąd też nadal mogą 

funkcjonować rozmaite wykładnie koranicznych treści. Wiąże się to 

m.in. z istnieniem dwóch stanowisk obecnych w Koranie. Jedno z nich 

opowiada się za tolerancją i pokojowym rozstrzyganiem wszelkiego 

rodzaju konfliktów, drugie zaś wzywa, aby podjąć walkę zbrojną, za 

pośrednictwem której islam będzie krzewiony na całym globie. 

                                                
11 M. Sadowski, Dżihad…, op. cit., s. 41. 
12 Koran, Sura 8, wers 17, http://mzr.pl/koran/ [7.03.2020]. 
13 Koran, Sura 4, wers 89, http://mzr.pl/koran/ [7.03.2020]. 
14 G. Paolucci, C. Eid, Islam. Sto pytań. Odpowiada Samir Khalil Samir, Warszawa 
2004, s. 35. 
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Uwzględniając metodologiczny punkt widzenia, oba te twierdzenia są 

prawidłowe. Problemem jest bowiem to, że treści obecne w islamskiej 

świętej księdze, bez względu na to, w jakim miejscu są usytuowane, nie 

mogą nigdy stracić ważności. Zdaniem muzułmańskiej społeczności 

Koran został podyktowany, stąd też nie jest możliwe dokonywanie jego 

interpretowania, tak jak ma to miejsce w przypadku działań wobec 

Pisma Świętego podejmowanych przez chrześcijan. Dlatego też dok-

tryna islamska nie może ulegać rozwojowi, zaś wysiłki muzułmańskich 

specjalistów skupiły się na tym, aby odpowiednio stosować święte 

teksty w danych sytuacjach. Tak różne nastawienie muzułmanów 

i chrześcijan do zawartości ich świętych ksiąg stanowi przyczynę tego, 

że islamiści zmuszeni są do nauczania, iż wybory życiowe winny być 

dokonywane albo na bazie apelu o tolerancję, albo w oparciu o wezwa-

nie do walki, jako że żaden werset Koranu nie może ulec unieważnie-

niu. Likwidacja tego dualizmu metodologicznego byłaby możliwa tylko 

wówczas, gdyby doszło do wskazania ze strony uznanego przez cały 

świat muzułmański autorytetu religijnego jednego rozstrzygnięcia. Nie 

ma jednak takiej osoby, wobec czego takie rozwiązanie jest nierealne15. 

Islam jest przykładem na istnienie pragmatycznej użyteczności 

religii, która mogła ulec rozwinięciu jako instrument kulturowy, za 

pośrednictwem którego może dojść do dynamicznego rozwoju spo-

łecznego i ekspansji danej grupy. System wierzeń religijnych dysponu-

je mocą łączenia ludzi, którzy nie są ze sobą spokrewnieni i związani 

innymi elementami. Należy przy tym wspomnieć o możliwości, iż oso-

by te w przypadku funkcjonowania w środowisku naturalnym, bez in-

gerencji religii, mogłyby wykazywać większą skłonność do porozumie-

nia, choć nie ma pewności, czy rzeczywiście zaistniałaby taka sytuacja. 

Pomimo tego uprawnione jest twierdzenie, że islam, podobnie jak 

chrześcijaństwo oraz judaizm, został podporządkowany realizacji inte-

resów politycznych i służy rozwojowi tych części społeczeństwa, które 

za sprawą swych przekonań religijnych stały się dysponentami legity-

mizacji i motywacji do prowadzenia wspólnych działań w ramach swej 

grupy i do konfrontowania się z innymi zbiorowościami16.  

Pomijając wzmiankowaną już sekularyzację współczesnego spo-

łeczeństwa, szczególnie widoczną na obszarach utożsamianych z cywi-

                                                
15 M. Sadowski, Dżihad…, op. cit., s. 44. 
16 K. Szocik, Czy uzasadnione jest…, op. cit., s. 180. 
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lizacją Zachodu, uznaje się, że współczesny świat jest w znacznym 

stopniu areną konfrontacji islamu z chrześcijaństwem. Pogląd taki wy-

nika przede wszystkim z ekspansjonistycznych dążeń radykalnych mu-

zułmanów, którzy nie kryją swego religijnego zaangażowania, otwarcie 

głosząc swe przywiązanie do idei dżihadu pojmowanego w formie wal-

ki z niewiernymi. To właśnie islam jest powszechnie kojarzony z fun-

damentalizmem i religijnym ekstremizmem. Nie znaczy to jednak, że 

tylko w tej religii obecne są tego rodzaju zjawiska. Każda wielka religia 

posiadała i posiada skrajne odłamy, których przywódcy nawołują do 

walki w imię Boga, co, prócz przypadków rzeczywistego fanatyzmu re-

ligijnego stanowi nierzadko parawan dla dążeń do eliminacji przeciw-

ników, uzyskania władzy, poszerzania pola oddziaływania i ugrunto-

wywania już posiadanych wpływów. Takim działaniom sprzyja odpo-

wiednia interpretacja źródeł danego systemu wierzeń, agresywna, wo-

jownicza duchowość wyznawców i polityczne cele przewodników reli-

gijnych, którzy za sprawą swej charyzmy, talentów organizacyjnych 

i zmysłu strategicznego umieją odpowiednio kierować wiernymi. Po-

wyższa charakterystyka nie dotyczy tylko przywódców islamskich czy 

też osób stojących na czele radykalnych ruchów chrześcijańskich, ale 

także twórców rozmaitych sekt religijnych oraz kultów. Wzmożona 

częstotliwość powstawania takich grup datuje się na siódmą i ósmą 

dekadę XX stulecia, kiedy to służby specjalne i siły bezpieczeństwa 

wielu krajów starały się monitorować „tradycyjne” zagrożenia mające 

charakter ultralewicowy, neofaszystowski i nacjonalistyczno-separaty-

styczny, mniej czasu poświęcając niebezpieczeństwom grożącym ze 

strony ugrupowań bazujących na duchowym podporządkowaniu 

swych członków jedynemu przywódcy.  

Można tu przywołać przykład ataku bioterrorystycznego prze-

prowadzonego w 1984 roku przez członków sekty, na której czele stał 

ascetyczny indyjski mistyk Bhagwan Shree Rajneesh, znany także jako 

Osho. Użyto wówczas specjalnie wyhodowanych bakterii salmonelli, 

które posłużyły do zatrucia zbiornika wodnego i żywności na terenie 

miasta The Dalles (stan Oregon). Udało się wówczas uniknąć ofiar 

śmiertelnych17. Całe przedsięwzięcie miało służyć ograniczeniu liczby 

ludzi mogących głosować, aby tym samym zwiększyć prawdopodo-

                                                
17 K. Izak, Nie tylko islam. Ekstremizm i terroryzm religijny, „Przegląd Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego” 2015, nr 12, s. 207. 
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bieństwo wygranej członków sekty podczas wyborów odbywających się 

na ternie hrabstwa Wasco. Gdy wspomniana sekta zdobyła kontrolę 

polityczną w mieście Antelope w stanie Oregon, starała się uzyskać 

dwa miejsca w Sądzie Okręgowym wspomnianego hrabstwa. Bojąc się 

porażki, postanowiła, aby jak największa część mieszkańców miasta 

The Dalles – największej aglomeracji tego regionu. Efektem było raże-

nie salmonellą 751 osób. 45 z nich były poddane hospitalizacji. Podczas 

wstępnego dochodzenia prowadzonego przez oregoński Wydział 

Zdrowia Publicznego nie wskazano celowej kontaminacji. Celowe dzia-

łanie sekty zostało potwierdzone dopiero po upływie roku od rozpo-

częcia śledztwa. Ostatecznie dwaj członkowie opisywanej organizacji 

zostali skazani na 20 lat pozbawienia wolności za usiłowanie morder-

stwa, jednak w więzieniu spędzili tylko niecałe 2 i pół roku. 

Bardziej tragiczny bilans zbrodniczych działań został zapisany 

po stronie działań japońskiego masowego ruchu religijnego o nazwie 

„Aum Shinrikyo”, co można przetłumaczyć jako „Najwyższa Prawda”. 

Na początku grupa ta liczyła zaledwie kilkanaście osób, jednak stosun-

kowo szybko jej stan osobowy uległ znaczącemu powiększeniu, ponie-

waż mistyczny przekaz forsowany przez guru sekty, niewidomego Sho-

ko Asaharę, okazał się niezwykle atrakcyjny dla japońskich odbiorców, 

zafascynowanych doktrynami religijnymi łączącymi wątki duchowe 

oraz elementy nadprzyrodzone. System wierzeń „Najwyższej Prawdy” 

stanowił mieszankę hinduizmu i buddyzmu, czemu towarzyszyło takie 

pojęcie, jak apokaliptyczne odkupienie. Głównymi odbiorcami tych 

treści stali się młodzi, inteligentni Japończycy, czujący duchową pust-

kę i brak więzi ze społeczeństwem skoncentrowanym tylko na techno-

logicznym i ekonomicznym sukcesie. Guru sekty mówił o nieuchron-

ności nadchodzącej apokalipsy, kreował klimat paranoicznego oczeki-

wania bazującego na manichejskim poglądzie na świat, znamiennym 

dla wszystkich innych grup ekstremistycznych i terrorystycznych ma-

jących podłoże religijne, postrzegających świat w kategorii odwieczne-

go pola bitwy między siłami dobra i zła. Dążąc do ostatecznego poko-

nania „sił ciemności” zgromadzono znacząca ilość broni, dokonano 

także werbunku japońskich i rosyjskich ekspertów z zakresu milita-

riów. Planowana „święta wojna” miała daleko wykraczać poza stoso-

wanie broni konwencjonalnej. Według zamierzeń miano użyć bojo-

wych środków biologicznych i chemicznych, czyniono także starania 



76 

o pozyskanie materiałów jądrowych. Uwerturą do wojny o zbudowanie 

nowego ładu był atak przeprowadzony na terenie tokijskiego metra. 

Miało to miejsce 20 marca 1995 r. Sięgnięto wówczas po gaz bojowy 

sarin. Zginęło wówczas 12 osób, zaś ponad 5000 zostało rannych18. 

Współczesne ekstremistyczne odłamy wielkich religii powstają 

przy wykorzystaniu środków masowego przekazu – szczególnie cen-

nym narzędziem indoktrynacji i werbunku stały się media elektronicz-

ne. Aby zapobiec rozwojowi takich grup, nieodzowne jest harmonijne 

współdziałanie państwowych struktur oraz autorytetów duchowych, 

zwykle jednak tego rodzaju kooperacja pozostaje jedynie w sferze de-

klaratywnej. 

Odnosząc się w sposób całościowy do wszystkich dotychczas  

poruszonych zagadnień nasuwa się kilka refleksji ogólnej natury.  

Po pierwsze, związki między wojną i religią wydaje się wynikają w naj-

większym stopniu niekoniecznie z samej doktryny religijnej, co z jej 

upolitycznienia oraz instrumentalnego wykorzystania – efektem czego 

są wojny usprawiedliwiane względami religijnymi. To właśnie za spra-

wą wspomnianego upolitycznienia dochodzi do sytuacji, w której to, co 

winno stanowić zawartość sfery sacrum (mowa o wierzeniach, prakty-

kach religijnych i życiu duchowym danych osób) wykracza poza ramy 

tego obszaru i pojawia się w sferze profanum, interpretowanej jako ta, 

która jest świecka. Konsekwencją takiego zjawiska jest m.in. narzuce-

nie jej własnego postrzegania świata i sposobu działania ludziom, któ-

rzy niekoniecznie są wyznawcami tego samego systemu wierzeń. Po 

drugie, mając na uwadze globalną skalę potencjalnego i realnego kon-

fliktu na linii islam-chrześcijaństwo, nie można tracić pola widzenia 

negatywnych oddziaływań generowanych przez sekty, choć w ostatnich 

latach ich aktywność jest znacznie mniej zauważalna, co jednak abso-

lutnie nie zwalnia od monitorowania ich działalności – ów spokój mo-

że bowiem oznaczać przysłowiową „ciszę przed burzą”. I wreszcie po 

trzecie: wszystkie narzędzia perswazji i modelowania świadomości 

wiernych mogą okazać się bezużyteczne, jeśli tylko osoby te sięgną do 

przywoływanych na początku tekstu wyznaczników moralnych i będą 

się nimi kierować w swym postępowaniu. Naturalnie nabycie odpor-

ności na indoktrynację nie jest rzeczą łatwą i wymaga niezwykle dużej 

                                                
18 R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Toruń 
2007, s. 239. 
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dozy wytrwałości i silnej woli, w także przeprowadzenia wielu dialo-

gów wewnętrznych racjonalizujących potencjalny sprzeciw wobec tego 

duchowego przewodnika, który, z dowolnych powodów, nakazałby na-

ruszenie istniejącego kanonu moralności. Wiele osób nie posiada od-

powiednio wykształconego aparatu poznawczego i kompetencji kultu-

rowych, aby móc przeprowadzić tego rodzaju działania. Jest to zresztą 

jeden z powodów popularności wielkich religii, które oferują swym wy-

znawcom gotowe rozwiązanie ich wszelkich bolączek duchowych. Jeśli 

jednak przynajmniej część z wiernych będzie kierowała się tym, co 

mieści się w ramach tak pojemnego określenia, jak „człowieczeństwo”, 

szkody wynikające z konfliktów zbrojnych mających bezpośredni lub 

pośredni związek z religią będą mogły zostać przynajmniej w pewnym 

stopniu zminimalizowane. 
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Война с терроризмом в свете международного права 

 

 

11 сентября 2001 г. члены террористической организации 

Аль-Каида совершили нападения в Соединенных Штатах Aмери-

ки. Преступники похитили четыре гражданских самолета, два из 

которых врезались в башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) 

в Нью-Йорке, третий в Пентагоне в Вашингтоне, а четвертый ра-

збился на полях Пенсильвании. Результатом указанного события 

стала гибель около трех тысяч человек, сотни раненых и огром-

ный материальный ущерб. После этого беспрецедентного собы-

тия внутренняя, внешняя политика и политика безопасности 

Соединенных Штатов значительно изменились1. Президент 

Джордж Буш в своем выступлении перед народом вечером 11 сен-

тября объявил: „Соединенные Штаты Aмерики будут преследо-

вать террористов, ответственных за нападения, и предадут 

их правосудию”2. Администрация президента Дж. Буша начала 

активные антитеррористические усилия. 11 сентября 2001 г. явля-

ется значительной датой сотрудничества государств в борьбе 

с международным терроризмом. Сразу после теракта президент 

Буш объявил, что война с террором будет долгой и отличитель-

ной от предыдущих. Первоначально противниками войны с тер-

роризмом должны были быть Аль-Каида и связанные с ней орга-

низации, а также любое правительство, которое поддерживает их, 

предоставляя им помощь и убежище. Американцы подчеркивают, 

что все действия, предпринимаемые для борьбы с терроризмом, 

являются частью одного глобального конфликта „войны с терро-

ризмом”. 

Соединенные Штаты Америки после терактов 11 сентября 

установили, что виновата Аль-Каида, и потребовали, чтобы аф-

                                                
 mgr Justyna Pierewoj, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku,  
e-mail: j.pierewoj@uwb.edu.pl 
1 M. Troszyńska, Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych w latach 2000-2004, 
Toruń 2006, s. 62. 
2 Ibidem, s. 63. 
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ганские талибы предали своего лидера Усама бен Ладенa. Талибы 

отклонили американские требования, и в результате 7 октября 

2001 г. Соединенные Штаты начали военную интервенцию в Аф-

ганистанe3. Затем к этой инициативе присоединились другие 

страны, члены Североатлантического альянса. Это принцип кол-

лективной обороны, который предусмотрен в статье 5 Вашинг-

тонского договора, которая гласит, что нападение на одного чле-

на Альянса представляет собой нападение на всех членов4. В сво-

ем послании о состоянии штата в январе 2002 г. президент Со-

единенных Штатов включил так называемые Ось зла: Ирак, Иран 

и Северная Корея5. 20 марта 2003 г. американские войска и их 

союзники вторглись в Ирак6. В результате антитеррористической 

деятельности много талибов и членов Аль-Каиды попали под 

американское правление7. Эти люди были задержаны во время 

международного вооруженного конфликта, который начал деба-

ты об их статусе в соответствии с международным гуманитарным 

правом. 

Следует подчеркнуть, что с точки зрения международного 

права неуместно квалифицировать нападения 11 сентября 2001 г. 

как „акт объявления войны”8. Понятие акта войны можно ис-

пользовать только в отношениях между государствами. Аль-Каи-

да как террористическая организация не имеет атрибутов госу-

дарственности9. Атаки 11 сентября являются примером воору-

женного нападения на государство в качестве нападения на его 

территорию. В этих нападениях гражданские самолеты использо-

вались в вооруженных целях. 

                                                
3 M. Kowalski, Prawo do samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu międzynaro-
dowego, Warszawa 2013, s. 217. 
4 K. Lidel, Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeń-
stwa, Warszawa 2010, s. 156. 
5 D. Romański, Ambiwalentność postaw ludzkich – między terroryzmem a ochroną 
praw człowieka, [w:] L. Koba, W. Wacławczyk (red.), Prawa człowieka – wybrane za-
gadnienia i problemy, Warszawa 2009, s. 513. 
6 A. Szpak, Międzynarodowe prawo humanitarne, Toruń 2014, s. 112. 
7 J. Barcik, Status prawny Talibów i członków al-Qaedy zatrzymanych przez władze 
USA, „Państwo i Prawo” 2003, nr 1, s. 91. 
8 J. Barcik, Akt terrorystyczny i jego sprawca w świetle prawa międzynarodowego 
i wewnętrznego, Warszawa 2004, s. 18. 
9 J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014, s. 565. 
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Проведя правовую классификацию террористических атак 

11 сентября 2001 г., Североатлантический совет единодушно при-

знал их „вооруженным нападением извне”10. Следствием этого 

стало первое в истории обращение к статье 5 Вашингтонского 

договора, которая обязывает государства-члены НАТО оказывать 

помощь в рамках коллективной самообороны в целях восстанов-

ления и поддержания безопасности. 

В соответствии со статьей 51 Устава Организации Объеди-

ненных Наций: „Ничто в настоящей Уставе не наносит ущерба 

неотъемлемому праву каждого члена Организации Объединен-

ных Наций, в отношении которого имело место вооруженное 

нападение, будь то индивидуальная или коллективная самообо-

рона”11. Право на самооборону является общепризнанным и бес-

спорным законом государства. В вышеупомянутой статье 51 Уста-

ва Организации Объединенных Наций право на самооборону 

описывается как врожденное, что подчеркивает его обычный 

характер. 

Совет Безопасности ООН в резолюции 1368/2001 заявил, 

что террористические акты представляют собой нападение на 

международный мир и безопасность. Это также было подтвер-

ждено в Резолюции 1373/2001, в которой говорилось: „Совет Без-

опасности (...) также решил, что все государства должны пред-

принять необходимые шаги для предотвращения террористиче-

ских актов”12. В свете вышеуказанных резолюций согласие на 

использование прав на самооборону не вызывает сомнений. 

Чтобы признать, что действия, предпринятые в рамках реа-

лизации права на индивидуальную и коллективную самооборону, 

являются законными, должны быть соблюдены определенные 

условия13. Три из них вытекают из статьи 51 Устава Организации 

Объединенных Наций, они включают в себя: использование во-

оруженного нападения на члена ООН, возможность самообороны 

перед тем, как Совет Безопасности ООН примет необходимые 

меры для поддержания международного мира и безопасности, 

                                                
10 J. Symonides, Prawnomiędzynarodowe aspekty walki z międzynarodowym terrory-
zmem, „Sprawy Międzynarodowe” 2002, nr 4, s. 39. 
11 Ibidem. 
12 J.W. Wójcik, Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Warszawa 2007, s. 133. 
13 J. Barcik, T. Srogosz, op. cit., s. 547. 
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и обязательство незамедлительно уведомить Совет Безопасности 

ООН о реализации мер по осуществлению правa на самооборону. 

Дополнительные условия исходят из обычного международного 

права и называются формулой Вебстера14. Одним из них является 

применение мер самообороны сразу после вооруженного нападе-

ния. Это означает, что самооборона может использоваться сразу 

после вооруженного нападения и противостоять ему. В современ-

ном международном праве вооруженные насилие недопустимы. 

Набеги на Афганистан в рамках операции „Несокрушимая свобо-

да” начались через месяц после атаки 11 сентября 2001 г. Однако 

из-за деятельности организации Аль-Каида возникли законные 

опасения относительно дальнейших нападений в будущем, и при-

менение закона США для самообороны было оправданным. 

Дальнейшие условия в соответствии с формулой Вебстера: сораз-

мерность мер, применяемых в отношении масштаба постоянной 

угрозы, а также необходимость мер принятых для прекращения 

атаки. 

7 октября 2001 г. Соединенные Штаты и их союзники пред-

приняли военные действия в Афганистане при режиме талибов. 

При отсутствии эффективных действий со стороны талибов про-

тив Аль-Каиды следует указать, что государство, поддерживаю-

щее террористов или обеспечивающее их убежищем, может стать 

объектом вооруженной самообороны другого государства15. 

Превентивная самооборона также важна в войне с терро-

ром. Превентивная самооборона это ситуация, когда государство 

применяет определенные меры, ссылаясь на самооборону, до то-

го, как произойдет вооруженное нападение16. Соединенные Шта-

ты утверждали, что Ирак обладает огромными ресурсами оружия 

массового уничтожения и что режим Хусейна связан с террори-

стическими организациями. Однако эти обвинения не могли 

быть подтверждены. В марте 2003 г. Соединенные Штаты пред-

                                                
14 Ibidem, s. 548. 
15 T. Aleksandrowicz, Zamach terrorystyczny z świetle prawa międzynarodowego: 
przestępstwo czy akt walki zbrojnej, [w:] E. Mikos-Skuza, K. Myszona-Kostrzewa, 
J. Poczybut (red.), Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy, 
Warszawa 2013, s. 570. 
16 A. Szpak, „Wojna z terroryzmem” w świetle prawa międzynarodowego – wybrane 
aspekty, [w:] T. Jasudowicz, M. Balcerzak (red.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora 
Jana Białocerkiewicza, Toruń 2009, s. 716. 
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приняли превентивную самооборону в рамках операции „Свобода 

Ираку”. Следует отметить, что условия, дающие право на исполь-

зование превентивной самообороны, не были соблюдены, 

и в этом случае это было военное вмешательство, запрещенное 

международным правом17. 

Ночью с 1 на 2 мая 2011 г. подразделение американского 

спецназа провело вооруженную акцию, в ходе которой был убит 

лидер Аль-Каиды – Усама бен Ладен. Нападение произошло на 

территории Пакистана по приказу президента США без разреше-

ния пакистанских властей. Американские власти в качестве осно-

вы международного права сослались на осуществление права на 

самооборону. В свете международного права допустимость так 

называемoго целевого убийствa оспаривается18. Это государствен-

ное действие, которое предпринимается с целью лишить человека 

жизни, а не в ситуации, когда непосредственно угрожает жизни 

другого человека. Законность таких действий должна рассматри-

ваться в контексте обстоятельств дела. 

В результате антитеррористической деятельности многие 

талибы и члены террористической организации Аль-Каиды по-

пали под американское правление. Предметом оживленной дис-

куссии стал вопрос их правового статуса и того, как с ними обра-

щаются. Согласно комментарию Международного комитета Крас-

ного Креста к статье 4 IV Женевской конвенции: „Каждый чело-

век, находящийся во власти противника, должен иметь опреде-

ленный статус в соответствии с международным правом: он явля-

ется военнопленным и, как таковой, защищен Третьей Женевской 

конвенцией, гражданское лицо, защищенное Четвертой Женев-

ской конвенцией или член медицинского персонала, защищенно-

го Первой Женевской конвенцией. Промежуточного статуса нет; 

никто не может быть вне закона в руках врага. Мы считаем, что 

это удовлетворительное решение – не только для ума, но также и, 

прежде всего, для удовлетворения с гуманитарной точки зрения”. 

Лица, задержанные американскими силами, не находятся в „пра-

вовом вакууме”, но имеют право на защиту в соответствии с меж-

дународным гуманитарным правом. Этот закон запрещает, 

                                                
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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в частности, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или уни-

жающие достоинство виды обращения. 

Возник вопрос, имеют ли задержанные талибы и члены 

террористической организации Аль-Каиды право на статус воен-

нопленного или нет. Министр обороны Соединенных Штатов 

Aмерики Дональд Рамсфелд заявил, что задержанные будут счи-

таться „незаконными комбатантами”19. При рассмотрении вопро-

са о предоставлении статуса следует учитывать 3-ю Женевскую 

конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г. 

Следует обратить внимание также на положения Гаагской кон-

венции о законах и обычаях земельной войны (1907 г.) вместе 

с прилагаемыми к ней правилами, касающимися законов и обы-

чаев земельной войны20. 

Международное гуманитарное право различает две основ-

ные категории людей (с точки зрения права на военные дей-

ствия): комбатанты и гражданские лица21. Комбатаaнт – это чело-

век, который имеет право принимать непосредственное участие 

в боевых действиях. Он освобожден от уголовной ответственности 

за действия, предпринятые, если он не нарушает международного 

гуманитарного правa22. Отдельная категория – лица, проводящие 

военные действия без статуса комбатантa – „нелегальный комба-

тант”. Этот термин был впервые использован в решении Верхов-

ного суда Соединенных Штатов Aмерики в 1942 г. когда III Же-

невская конвенция еще не существовала. Согласно этому поста-

новлению: „законные комбатанты могут быть задержаны в каче-

стве военнопленных вражескими вооруженными силами. Неле-

гальные комбатанты также могут быть задержаны, но также мо-

гут быть обвинены в военных трибуналах за действия, которые 

делают их вовлеченными в борьбу незаконными”23. 

7 февраля 2002 г. Президент Соединенных Штатов Амери-

ки Дж. Буш не предоставил заключенным статусa военноплен-

                                                
19 A. Szpak, Tajne więzienia CIA w Polsce a zobowiązania prawnomiędzynarodowe 
Polski w świetle nowych faktów, „Jurysta” 2014, nr 3, s. 7. 
20 J. Barcik, Status prawny Talibów…, op. cit., s. 91. 
21 B. Janusz-Pawletta, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, 
Warszawa 2013, s. 49. 
22 Ibidem. 
23 A. Szpak, Międzynarodowe prawo…, op. cit., s. 122. 
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ных. Постоянно не признавая правительства талибов, он подтвер-

дил международный характер конфликта, что привело к призна-

нию правил Третьей Женевской конвенции об обращении с воен-

нопленными, участниками которой являются оба государства24. 

Аль-Каида как террористическая организация не является участ-

ником Женевской конвенции, поэтому ее члены не имеют права 

на статус военнопленного. По словам администрации Соединен-

ных Штатов Америки, талибы также не имеют права на этот ста-

тус, потому что они не соответствовали требованиям Женевской 

конвенции. Согласно заявлению, со всеми задержанными будут 

обращаться гуманно, а также – по мере военной необходимости  

– в соответствии с принципами Третьей Женевской конвенции25. 

Статья 45 Первого дополнительного протокола к Женев-

ской конвенции от 10 июня 1977 г. устанавливает презумпцию, 

что „каждый человек, участвующий в военных действиях и ока-

завшийся во власти другой стороны, является военнопленным и 

защищен Третьей Женевской конвенцией”26. Соответственно, 

Соединенные Штаты Америки должны будут относиться к тали-

бам, находящимся в их власти, как к военнопленным. Однако 

американцы не ратифицировали Первого дополнительного про-

токола к Женевским конвенциям, поэтому соглашение не имеет 

обязательной силы между США и Афганистаном27. 

В соответствии со статьей 4 III Женевской конвенции лица, 

имеющие право на статус военнопленного, являются: 1) военно-

служащими одной из сторон конфликта, а также ополченцами 

и добровольцами, входящими в состав этих вооруженных сил; 

2) члены других ополченцев и члены организованного сопротив-

ления при условии, что: а) их возглавляет ответственное за них 

лицо; б) носить постоянный и узнаваемый значок; в) открыто 

носить оружие; г) соблюдать международные законы и обычаи; 

3) военнослужащие регулярных вооруженных сил, которые утвер-

                                                
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 J. Barcik, Status prawny Talibów…, op. cit., s. 92. 
27 Ibidem. 



85 

ждают, что принадлежат правительству или органу власти, не 

признаваемому державой под стражей28. 

Следует обратить внимание на статью 5 III Женевской кон-

венции, согласно которой: „Если есть сомнения относительно 

принадлежности лиц, принимавших участие в боевых действиях 

и попавших в руки противника, к одной из категорий, перечис-

ленных в статье 4, эти лица пользуются защитой этого Конвенция 

до тех пор, пока компетентный суд не определит свою правовую 

позицию”29. Власти США решили отказать задержанным статусa 

военнопленных без решения суда. В настоящем деле такое сомне-

ние существовало, поскольку первоначально утверждалось, что 

Третья Женевская конвенция не применяется к заключенным 

в Гуантанамо, а затем 7 февраля 2002 г. Буш заявил, что Конвен-

ция применяется только к талибам (по-прежнему лишая их стату-

са заключенных)30. 

В заключение стоит сказать, что бойцы талибов могут счи-

таться „членами вооруженных сил сторон в конфликте”, и поэто-

му им должен быть предоставлен статус военнопленного. В свете 

положений Третьей Женевской конвенции, члены Аль-Каиды не 

имеют права на вышеуказанный статус, но из-за практических 

трудностей в различении талибов и членов Аль-Каиды эта группа 

также должна иметь право использовать статус заключенных, 

пока их правовое положение не будет выяснено судом. война. Эту 

позицию представили Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, 

Верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон 

и Международный комитет Красного Креста31. Иная точка зрения 

является основой для понижения норм гуманитарного права, 

посягательства на человеческое достоинство и унижающего до-

стоинство обращения. Не предоставление статуса военнопленно-

го было продиктовано подозрениями Соединенных Штатов в том, 

что некоторые из задержанных знают о запланированных терро-

                                                
28 Konwencja Genewska o Traktowaniu Jeńców Wojennych z 12 sierpnia 1949 r., 
(Dz.U. 1932, nr 103. poz. 866). 
29 A. Szpak, Status prawny zatrzymanych w Guantanamo Bay, Towarzystwo Nauko-
we Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2007, s. 89. 
30 Ibidem, s. 116. 
31 J. Symonides, Prawnomiędzynarodowe aspekty walki z międzynarodowym terro-
ryzmem, „Sprawy Międzynarodowe” 2002, nr 4, s. 39.  
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ристических атаках32. Цель американцев заключалась в получе-

нии информации, и в соответствии со статьей 17 III Женевской 

конвенции „Каждый военнопленный обязан при допросе указы-

вать только свою фамилию, имена, воинское звание, дату рожде-

ния и номер военного буклета или аналогичные данные”. Между 

тем власти США подчеркивают, что „заключенные в Гуантанамо”, 

являются бесценным источником информации для предотвра-

щения будущих нападений. 
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Militaryzacja kosmosu w kontekście 

bezpieczeństwa międzynarodowego 

 

 

Kosmos od początku eksploracji przez człowieka, ujmowany był 

w kontekście militarnym oraz użytkowania jego przestrzeni do celów 

wojskowych. Obecnie, średnio 75% satelitów spełnia funkcje militarne 

w aspekcie łączności i w zakresie wywiadu1. Dzięki sukcesom lotów 

kosmicznych, a zwłaszcza lądowaniu rosyjskiego statku kosmicznego 

na Księżycu, pierwszego sztucznego satelity Ziemi wystrzelonego przez 

ZSRR 4 października 1957 r., stało się jasne, że eksploracja kosmosu 

na szeroką skalę, stanowi jedynie kwestię czasu oraz możliwości finan-

sowych. Ta sytuacja pokazała, iż problem statusu prawnego ciał nie-

bieskich, staje się jednym z najważniejszych problemów prawa ko-

smicznego. 

Jednym z charakterystycznych trendów, ukazujących ewolucję 

sektora kosmicznego w ostatnich latach, jest wyraźny wzrost liczby 

podmiotów zdolnych do prowadzenia działalności kosmicznej. Rozpo-

częcie działań zmierzających do zmilitaryzowania przestrzeni kosmicz-

nej, było osiągnięciem technicznym oraz naukowym, ale również swoi-

stym aktem politycznym o dużym znaczeniu, zwiększającym wpływy 

poszczególnych podmiotów2. Kosmos poprzez swoje nieograniczone 

pole działań militarnych, może być pojmowany, jako czwarty wymiar 

wojny i rywalizacji między państwami. Prowadzenie aktywnej polityki 

kosmicznej przez państwa ukazuje, iż jest ona symbolem i środkiem 

siły. 

Umieszczenie na orbicie okołoziemskiej satelity Sputnik 1 w ro-

ku 1957, uznawane jest za symboliczny początek ery kosmicznej. 

Wcześniej, dziedzina ta nie podlegała normom prawa stanowionego. 

Prawo kosmiczne, jest jedną z najmłodszych gałęzi prawa międzyna-

                                                
 Natalia Byszof, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, e-mail: natalia.byszof@wp.pl 
1 A. Jacewicz, Zagadnienie militaryzacji kosmosu a prawo międzynarodowe, 1986, 
s. 95. 
2 W. Świątnicki, Z. Świątnicki, Wojna w kosmosie?, Warszawa 1990, s. 14. 
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rodowego3. W tym kontekście, sformalizowane w dokumentach ONZ 

zasady użytkowania kosmosu, są ujęte w wymiarze ogólnym, co daje 

możliwość redefinicji tych zapisów prawa międzynarodowego przez 

państwa. Wobec tego, należałoby dokonać analizy zasadności delimi-

tacji przestrzeni kosmicznej oraz jej ewentualnych konsekwencji. 

W przypadku omawianego zjawiska, warto również przeanalizować 

zagrożenia wynikające z działalności podmiotów w sferze kosmicznej. 

Związana z tym militaryzacja oraz zbrojenie kosmosu następujące w 

gwałtownym tempie, stawiają decydentów prawa międzynarodowego 

przed wyzwaniami związanymi z egzekwowaniem prawa. 

 

Kosmos w ujęciu prawno-międzynarodowym 

Normy międzynarodowe bezpieczeństwa przestrzeni kosmicz-

nej, stanowią newralgiczny temat na arenie międzynarodowej, a zara-

zem dyskusyjny przedmiot analizy. Utrzymanie bezpieczeństwa w ko-

smosie, jest sprzeczne z punktu widzenia realnych interesów geopoli-

tycznych. Z drugiej strony, mamy jednakże podejście globalistów, któ-

rych zdaniem należy dążyć do altruistycznego celu, jakim jest ustano-

wienie i utrzymanie kosmosu, jako przestrzeni globalnej. Mimo różnic 

w postrzeganiu tego przedmiotu badań wydaje się, że konieczne jest 

sformalizowanie i ustalenie norm bezpieczeństwa kosmicznego4. Po-

nad stuletnia historia prawa kosmicznego, ma szerokie podstawy mię-

dzynarodowe. Pierwszy raz wspomniano ten termin w Paryżu w 1910 r. 

w czasopiśmie. Przez ponad dwie dekady, prawo kosmiczne nie miało 

określonego kształtu oraz treści. Pierwsza monografia traktującą kom-

pleksowo o prawie kosmicznym, ukazała się w 1932 r. Dalsze analizy, 

obejmowały krótkie komentarze, a w 1953 r. pojawiła się pierwsza 

rozprawa doktorska na ten temat. Wymiana międzynarodowa oraz 

ogólny rozwój spowodował szerokie zainteresowanie wśród badaczy 

definicją prawa, przewidującego działalność człowieka w kosmosie5. 

Początkowo, pojmowanie prawa kosmicznego sprowadzało się 

do unormowania kwestii żeglugi do wyznaczonych punktów, znajdują-

cych się poza powierzchnią Ziemi, obecnie obejmuje całość regulacji 

                                                
3 J. Bryła, Delimitacja przestrzeni kosmicznej: cel, zasadność, rywalizacja interesów, 
2014, s. 8. 
4 M.J. Listner, Redux: It's Time to Rethink International Space Law, s. 2. 
5 N. Jasentuliyana, A concise history of space law, s. 1. 
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w związku z badaniem i użytkowaniem kosmosu6. Wedle rezolucji 

ONZ z 27 stycznia 1967 r. układu o zasadach działania państw w zakre-

sie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem 

i innymi ciałami niebieskimi „(…) przestrzeń kosmiczna nie podlega 

zawłaszczeniu przez inne państwa”7. Układ traktuje również o wielu 

obostrzeniach związanych z użytkowaniem kosmosu – zabrania wpro-

wadzania obiektów przenoszących broń jądrową lub inne rodzaje bro-

ni masowego rażenia. Układ zobowiązuje również do zakazu zakłada-

nia baz wojskowych, celem przeprowadzania manewrów wojskowych. 

Ogólnie rzecz ujmując, przestrzeń kosmiczna jest niezależną sferą, 

niepodlegającą pod niczyją własność, z zakazem roszczeń wobec tej 

przestrzeni8. Podpisany wówczas traktat, zawiera wiele niejedno-

znacznych postanowień, które uniemożliwiają skuteczne radzenie so-

bie z rozprzestrzenianiem broni kosmicznej w XXI wieku9. Jednakże 

układ z 1967 r., formułuje zasadę o wolności użytkowania i badania 

kosmosu. 

Niejednoznaczności prawa kosmicznego ukazują wiele braków 

traktatu z roku 1967. Ukazują to również realia, w których obecnie 

niełatwo będzie można zapobiegać działaniom militarnym w prze-

strzeni kosmicznej10. Brak dokładnej definicji broni kosmicznej, unie-

możliwia stworzenie nowego układu o zakazie testowania takiej broni 

oraz jej umieszczania w kosmosie11. Innym problemem, pozostaje kwe-

stia statusu prawnomiędzynarodowego obiektów kosmicznych. Za 

obiekt kosmiczny uznaje się pojazd, który przeznaczony jest do umie-

szczenia na orbicie, jako satelita Ziemi. Inna definicja, wskazuje na 

ujęcie obiektu, jako każdy statek, który zdolny jest do ruchu orbitalne-

go lub dowolnego manewru w przestrzeni kosmicznej. W ramach prac 

                                                
6 D. Bielicki, Militaryzacja i zbrojenia kosmosu. Studium prawnomiędzynarodowe, 
Katowice 2014, s. 26. 
7 Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni 
kosmicznej, łącznie z księżycem i innymi ciałami niebieskimi, http://libr.sejm.gov.pl/. 
8 Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni 
kosmicznej, łącznie z księżycem i innymi ciałami niebieskimi, Moskwa – Londyn – 
Waszyngton 1967, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1967a.html [3.12.2019]. 
9 A. Chanock, The problems and potential solutions related to the emergence of Space 
Weapons in the 21st Century, „Journal of Air Law and Commerce” 2013, nr 4, s. 700-
701. 
10 A. Chanock, op. cit., s. 701. 
11 M. Polkowska, Aspekty militarne w działalności kosmicznej, „Wojskowy Przegląd 
Prawniczy” 2018, nr 4, s. 20. 
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nad układem z 1967 r., postanowiono nie umieszczać definicji tych 

obiektów, ze względu na spory państw, w rozumieniu tego pojęcia12. 

Wobec powyższego, istotne znaczenie ma problematyka, zwią-

zana z jurysdykcją i kontrolą przynależności danego obiektu. Prawo 

kosmiczne na drodze ewolucji, uznaje za kryterium wpisanie danego 

obiektu przez państwo do swojego rejestru. W wyniku eksploracji ko-

smosu, naturalną koleją rzeczy jest powstawanie szkód spowodowa-

nych przez obiekty kosmiczne13. Jak stanowi artykuł VII Traktatu ONZ 

z 1967 r. – „(…) każde Państwo ponosi międzynarodową odpowiedzial-

ność za szkody wyrządzone przez taki obiekt lub jego część składową 

na Ziemi, w przestrzeni powietrznej lub w przestrzeni kosmicznej, 

łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, wobec innego Pań-

stwa Strony Układu albo jego osób fizycznych lub prawnych”14. Prze-

szkodą w zastosowaniu cytowanego artykułu w praktyce, jest dokładne 

zdefiniowanie, a tym samym udowodnienie szkód oraz przynależności 

śmieci kosmicznych do danego podmiotu. 

Ujęcie prawne kosmosu, wymaga podziału na przestrzeń po-

wietrzną oraz kosmiczną, gdyż mają one różny status. Przestrzeń po-

wietrzna znajdująca się nad terytorium danego państwa, jest trakto-

wana, jako suwerenna część tego podmiotu. Inaczej wygląda aspekt 

przestrzeni kosmicznej, gdyż jej prawny status zaczął się kształtować 

na drodze praktyk międzynarodowych. ZSRR i USA umieszczając na 

orbicie okołoziemskiej sztuczne satelity oraz oraz obiekty kosmiczne, 

nie spotkały się z oporem oraz sprzeciwem międzynarodowym. Wobec 

powyższego, ustanowiono zwyczajową normę prawną, która stanowiła 

o swobodzie działań w zakresie badań i użytkowania przestrzeni ko-

smicznej15. 

Państwa z grupy G-77, Brazylia, Nigeria, Indonezja, Chiny, Ro-

sja Meksyk i Arabia Saudyjska, stoją na stanowisku, iż musi istnieć 

wyraźna delimitacja pomiędzy przestrzenią kosmiczną a powietrzną. 

Powołując się na Konwencję o międzynarodowym lotnictwie z 1944 r. 

wskazują, iż przestrzeń kosmiczna nie podlega niczyjemu zawłaszcze-

                                                
12 A. Górbiel, Międzynarodowe prawo kosmiczne, Warszawa 1985, s. 91. 
13 Ibidem, s. 106. 
14 Zob. Układ o zasadach…, op. cit., http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1967a.html 
[3.12.2019]. 
15 A. Jacewicz, J. Markowski, Kosmos a zbrojenia. Aspekty polityczne, militarne i praw-
ne, Warszawa 1988, s. 304-306. 
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niu, natomiast przestrzeń powietrzna, jest pod jurysdykcją danego 

państwa16. Odmienny stosunek mają natomiast podmioty, aktywnie 

działające w przestrzeni kosmicznej (m.in. USA, Niemcy, Japonia, 

Francja, Wielka Brytania i Belgia), które wskazują, iż nie należy niepo-

trzebnie ograniczać się definicjami w kontekście tych działań. Istot-

nym jest, iż praktyka eksploracji kosmosu może postępować bez defi-

nicji przestrzeni kosmicznej i jej delimitacji17. W prawie międzynaro-

dowym określono dotychczas jedynie, iż powyżej 110 km znajduje się 

przestrzeń pozaatmosferyczna. W tym kontekście, najważniejszym 

problemem jest zdefiniowanie obszaru między 80 km i 110 km, bo-

wiem głównie w tej przestrzeni odbywają się loty suborbitalne. 

W omawianym zakresie, nie istnieje reguła, dotycząca zastosowań za-

sady międzynarodowego prawa lotniczego i kosmicznego18. 

 

Eksploracja kosmosu 

W ostatnich trzech dziesięcioleciach, można zaobserwować po-

stęp w zakresie możliwości technologicznych i badaniach kosmosu. 

Świadczy o tym przede wszystkim, obecność stałej stacji kosmicznej na 

orbicie okołoziemskiej, duża ilość misji kosmicznych oraz wzrost sate-

litów okołoziemskich19. Administracja amerykańska już od 1979 r., 

blokowała rozmowy na temat zaprzestania rywalizacji w ramach wy-

ścigu zbrojeń w przestrzeni kosmicznej. Jednocześnie, zarówno 

w USA, jak i w ZSRR pracowano w tym czasie nad systemami ABM 

(zdolnymi do obrony przed atakiem rakietowym). W 1975 r. Ameryka-

nie po raz pierwszy użyli nowego systemu (Patriot) w wojnie w Zatoce 

Perskiej. Owa rywalizacja pomiędzy ZSRR i USA, spowodowała rozwój 

urządzeń wspomagających, które zaczęto lokować w kosmosie. Rozwi-

nięto system wczesnego ostrzegania MIDAS, zastąpiony w kolejnych 

latach przez Defense Support Programme (USA). Równoważnym 

                                                
16 Urząd Lotnictwa Cywilnego, Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, 
podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. – Konwencja chicagowska, https://www.ul-
c.gov.pl/pl/prawo/prawo-miedzynarodowe/206-konwencje [8.03.2020]. 
17 A. Misztal, Ł. Kułaga, Znaczenie prawa kosmicznego w polskiej polityce zagranicznej, 
[w:] K. Myszona-Kostrzewa (red.), Kosmos w prawie i polityce. Prawo i polityka 
w Kosmosie, Warszawa 2017, s. 21. 
18 Zob. K. Garapich, M. Piotrowski, Loty suborbitalne – aspekty prawne, [w:] K. My-
szona-Kostrzewa (red.), Kosmos…, op. cit., s. 12. 
19 Ł. Kułaga, Współczesne tendencje regulacyjne międzynarodowego prawa kosmicz-
nego, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2007, nr 4, s. 47. 
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systemem realizowanym w ZSRR był OKO, jednakże jego podstawowa 

funkcja wczesnego rozpoznawania okazała się częściowo zawodna. 

Spowodowane to było niewielkim nakładem finansowym przeznacza-

nym na tę dziedzinę20. Rozpoczęcie eksploracji przestrzeni kosmosu, 

przypada wobec tego na okres zimnej wojny, a czas po jej zakończeniu, 

stanowi dynamiczny wzrost zaangażowania USA tej sferze. 

Ostatnie lata to nowy impuls w międzynarodowych planach, 

obejmujących eksplorację kosmosu. Jednym z ważnych kroków, było 

podpisanie przez nową administrację USA ustawy21, która podkreśla 

coraz bardziej aktywne zaangażowanie się państwa w eksplorację ko-

smosu22. W 2018 r. wiceprezydent USA Mike Pence, ogłosił powstanie 

nowego rodzaju sił zbrojnych – wojsk kosmicznych. Już wcześniej, 

prezydent Donald Trump zaznaczał, że dominacja w przestrzeni ko-

smicznej jest ważnym elementem bezpieczeństwa narodowego i zapo-

wiadał stworzenie sił kosmicznych23. W marcu 2019 r., Narodowa Ra-

da Kosmiczna zwróciła się do NASA o przyspieszenie programów po-

wrotu na Księżyc. Istotną kwestią w tym kontekście, jest również 

aspekt finansowania funkcjonowania Międzynarodowej Stacji Ko-

smicznej, która napotyka problemy programowe, polityczne, prawne, 

techniczne oraz dyplomatyczne24. Wizja użytkowania i zapewnienia 

bezpieczeństwa przestrzeni kosmicznej, staje się o tyle prostsza, iż 

wdrażane są projekty finansowania przez sektor prywatny. Wobec po-

wyższego, w eksploracji kosmosu dużo większy udział mają podmioty 

prywatne, gdzie zdecydowanym liderem w tego typu działaniach jest 

USA. 

Istnieje wiele różnych poglądów odnośnie działań, jakie powin-

ny podjąć Stany Zjednoczone w kontekście problemu broni kosmicz-

nej. Z jednej strony, zakłada się wizję, iż USA powinny powstrzymać 

                                                
20 M. Polkowska, op. cit., s. 11. 
21 Transition Authorization Act, ustawa o autoryzacji programów NASA z dnia 21 marca 
2017 r. wspierająca programy kosmiczne NASA, pomagająca zapewnić iż NASA pozo-
stanie w czołówce badań i odkryć. Szerzej na ten temat, zob.: https://www.whitehou-
se.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-signs-nasa-transition-authoriza-
tion-act-2017/ [8.03.2020]. 
22 Commercial Space Exploration. Potential contributions of private actors to space 
exploration programmes, European Space Policy Institute, 2019, s. 2. 
23 K. Myszona-Kostrzewa, Techniki satelitarne a bezpieceństwo i obronność, [w:] 
K. Myszona-Kostrzewa i in. (red.), Prawne aspekty działalności kosmicznej, Warszawa 
2019, s. 15. 
24 Commercial…, op. cit., s. 2. 
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się od rozwijania broni kosmicznej oraz wesprzeć międzynarodowy 

reżim prawny celem ograniczenia takich działań. Realizm ukazuje jed-

nak drugą stronę, gdzie system prawnomiędzynarodowy jest zawodny 

i posiada wiele braków, w związku z czym mocarstwa winny ulepszać 

opracowywanie broni kosmicznej, celem zdominowania tej niezbada-

nej jeszcze sfery25. Obecnie, Amerykanie inwestują w nowy rodzaj sił 

zbrojnych. Od 2019 r., finansowanie w tym zakresie, przewiduje bu-

dżet dwóch miliardów dolarów na najbliższe dwa lata. Jest to budżet 

przeznaczony wyłącznie na tę dziedzinę. Celem analizy zaangażowania 

USA w rozwój wojsk kosmicznych, należałoby uwzględnić wszystkie 

finanse wydawane na działania w kosmosie. Składają się na nie dodat-

kowo dziesiątki miliardów dolarów, które Departament Obrony prze-

znacza na nieutajnione programy kosmiczne (zakres środków finan-

sowych przeznaczanych na utajnione programy jest nieznany)26. 

 

Zagrożenia wykorzystania przestrzeni kosmicznej 

Sformalizowane zasady użytkowania kosmosu, kładą szczególny 

nacisk na demilitaryzację przestrzeni kosmicznej. Jednakże rozpatru-

jąc szczegółowo ten problem, można zauważyć, iż międzynarodowe 

prawo kosmiczne, nie uwzględnia zakazu o rozmieszczaniu na pokła-

dach obiektów i bezpośrednio w kosmosie broni konwencjonalnej27. 

Międzynarodowe prawo kosmiczne nie wspomina również, o użyciu 

broni kosmicznej przeciwko celom naziemnym. Prowadzone są prace, 

których celem pozostaje wprowadzenie zakazu rozmieszczania broni 

antysatelitarnej w kosmosie. Mają one ograniczyć niedopowiedzenia, 

związane z zastosowaniem tego typu broni. Dokładniej, dokonanie 

takiego aktu wedle prawa międzynarodowego, powinno zostać ode-

brane jako atak na państwo28. Trwający wyścig zbrojeń, nie jest całko-

wicie uregulowany porozumieniami międzynarodowymi. Wobec po-

wyższego, jednym z głównych problemów związanych z pojawieniem 

                                                
25 A. Chanock, op. cit., s. 702. 
26 USA: Dwa miliardy dolarów na wyścig zbrojeń w kosmosie [analiza], 
https://www.space24.pl/usa-dwa-miliardy-dolarow-na-wyscig-zbrojen-w-kosmosie-
analiza [3.12.2019]. 
27 M. Polkowska, op. cit., s. 5. 
28 R. Bielawski, R. Zajkowski, Militarne wykorzystanie przestrzeni kosmicznej, Warsza-
wa 2015, s. 65. 
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się broni kosmicznej jest to, iż system międzynarodowy nie ustanowił 

jednoznacznego schematu prawnego w tym zakresie. 

Jednym z zagrożeń wynikających z eksplorowania przestrzeni 

kosmicznej, jest rywalizacja wielkich mocarstw w tej dziedzinie. Za-

równo Chiny, jak i Rosja, nie mogą pozwolić na zdominowanie kosmo-

su przez USA, gdyż mogłoby to skutkować wykorzystaniem zdolności 

nuklearnych za pomocą broni kosmicznej, celem eliminacji skutków 

programów nuklearnych Chin i Rosji29. Wizja przestrzeni kosmicznej, 

jako teatru działań wojennych, jest realna. Szczególnie istotny jest 

kontekst testów broni kosmicznych oraz powoływania jednostek woj-

skowych w tym zakresie. 

Potencjalnym zagrożeniem, jest również zainteresowanie prze-

strzenią kosmiczną nie tylko mocarstw, ale również wysoko rozwinię-

tych państw europejskich. W lipcu 2019 r. władze francuskie zadekla-

rowały inwestycję w wysokości 700 mln euro, w rozbudowę zdolności 

wojskowych w kosmosie. Szefowa resortu obrony wyjaśniła wówczas, 

że francuskie kosmiczne zdolności bojowe wzbogacą się o lasery, na-

nosatelity patrolowe oraz satelity wyposażone w karabiny maszynowe, 

których zdolność będzie sprowadzała się do niszczenia paneli słonecz-

nych na innych satelitach30. Wobec powyższego, obecnie zarządzaniem 

technologią kosmiczną zajmują się państwa w zakresie własnego mo-

delu działania. Istniejące przepisy międzynarodowe, nie ułatwiają zro-

zumienia możliwości zakresu działań państw w tej dziedzinie. Jest to 

również bezpośrednim zagrożeniem dla utrzymania stałego pokoju 

i bezpieczeństwa w przestrzeni kosmicznej31. 

Militaryzacja kosmosu, jest uznawana za jedno z największych 

zagrożeń dla ludzkości. Działalność kosmiczna państw, powinna być 

prowadzona w zakresie globalnym, w kontekście współpracy między-

narodowej i na fundamentach pokoju. W tym kontekście, nie zdefi-

niowano jednakże terminu owych celów pokojowych32. Daje to szero-

kie pole do redefinicji przez państwa tego pojęcia. Do zagrożeń bezpie-

                                                
29 A. Chanock, op. cit., s. 703. 
30 M. Kucharczyk, Setki milionów euro na francuskie wojska kosmiczne, https:// 
www.euractiv.pl/section/gospodarka/news/setki-milionow-euro-na-francuskie-wojska-
kosmiczne/ [3.12.2019]. 
31 M. Polkowska, op. cit., s. 24. 
32 M. Polkowska, Prawo kosmiczne w obliczu nowych problemów współczesności, 
Warszawa 2011, s. 210. 
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czeństwa wynikających z eksploracji kosmosu, należy również zaliczyć 

uszkodzenia infrastruktury kosmicznej, cyberataki oraz proces milita-

ryzacji i zbrojenia w przestrzeni kosmicznej. Szacuje się, że około 500 

tys. śmieci kosmicznych o średnicy w zakresie 1-10 cm, krąży w prze-

strzeni kosmicznej, co do obiektów mniejszych niż 1 centymetr – pozo-

stają ich miliony. Tak ogromna ilość zgromadzonych obiektów, jest 

skutkiem prowadzonych w kosmosie badań przez ostatnich kilka de-

kad. Istotnym w tym kontekście jest, iż największa ilość krąży w niskiej 

orbicie okołoziemskiej, gdzie ryzyko kolizji jest 100-krotnie większe, 

niż na orbicie geostacjonarnej33. 

Czynna militaryzacja podmiotów w najbliższej perspektywie, 

będzie zapewne skierowana przeciwko USA, celem zrównoważenia 

zdolności oddziaływania tego państwa w przestrzeni kosmicznej. Pań-

stwa wysoko rozwinięte, jak Stany Zjednoczone czy Chiny, posiadają 

już systemy kosmiczne, jednakże pojawiają się nowi aktorzy, którzy 

budują swoje zdolności w tym zakresie, jak np. Brazylia34. W tym kon-

tekście, w Europie swój potencjał kosmiczny rozbudowuje Francja, 

gdzie w 2019 r. prezydent Emmanuel Macron ogłosił, iż powołuje siły 

kosmiczne Republiki Francuskiej. Celem tego podmiotu, miało być 

w szczególności wzmocnienie obecności francuskiej w przestrzeni ko-

smicznej oraz ochrona francuskich satelitów za pomocą nanosatelitów. 

Działania Francji są odpowiedzią na aktywność militarną Rosji oraz 

Chin w kosmosie35. Ogromny potencjał kosmiczny zdobywają również 

Indie, które w 2019 r. upubliczniły informację o utworzeniu nowej 

agencji kosmicznej. Zakres Kosmicznej Agencji Obrony, opierałby się 

w głównej mierze na militarnym wykorzystaniu przestrzeni kosmicz-

nej. W tym kontekście, istotnym jest również fakt, iż Indie przeprowa-

dziły pierwszy udany test broni antysatelitarnej. Spotkało się to 

z ogromną krytyką międzynarodowej społeczności. Jednakże fakt ten, 

                                                
33 I. Słomczyńska, Bezpieczeństwo kosmiczne w XXI wieku, [w:] J. Zając i in. (red.), 
Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polska-Europa-Świat, Warszawa 2015, s. 232-239. 
34 M. Czajkowski, Wpływ militaryzacji kosmosu na globalną równowagę strategiczną, 
„Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2015, nr 1, s. 85. 
35 Orbitalne zasady walki. Siły kosmiczne a prawo międzynarodowe. Analiza, https:// 
www.space24.pl/orbitalne-zasady-walki-sily-kosmiczne-a-prawo-miedzynarodowe-ana-
liza [14.12.2019]. 
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ukazuje duże zainteresowanie państw rozwojem potencjału kosmicz-

nego, w związku z czym determinuje to postępującą rywalizację36. 

Dominująca pozycja USA w kontekście militaryzacji kosmosu, 

wzbudza powszechne niezadowolenie międzynarodowe. W szczególno-

ści, rosyjskie władze nawołują do zaprzestania kolejnego wyścigu zbro-

jeń. W listopadzie 2019 r., Rosja wydała oficjalne stanowisko odnośnie 

deklaracji NATO, iż kosmos jest przestrzenią operacji obronnych. 

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ wskazała, że państwa członkowskie Soju-

szu Północnoatlantyckiego winny brać udział w wysiłkach na rzecz 

zapobiegania wszelkiemu zbrojeniu w przestrzeni kosmicznej37. Nieca-

ły miesiąc później, podczas jednego z wystąpień Jeff’a Bezos’a, szefa 

koncernu Amazon, który jednocześnie jest właścicielem spółki astro-

nautycznej Blue Origin, zostało przedstawione zagadnienie bezpie-

czeństwa USA w kontekście rozwoju Chin. Wyróżnił on obszar techno-

logii kosmicznych, jako pole, gdzie rola USA może zostać zakwestio-

nowana przed rosnące mocarstwo38. 

 

Podsumowanie 

Potencjalna proliferacja broni kosmicznej, jest jedną z kluczo-

wych kwestii, z którymi będą musiały zmagać się mocarstwa w następ-

nych dziesięcioleciach. System międzynarodowy musi znaleźć rozwią-

zanie, aby sformalizować rozprzestrzenianie się tej broni, celem unik-

nięcia zagrożenia destabilizacji systemu w przypadku nadużycia dzia-

łań w przestrzeni kosmicznej. Istnienie prawa międzynarodowego 

wraz z jego prawami, przepisami i regulacjami jest daremne, bez sku-

tecznego mechanizmu egzekwowania. Międzynarodowe prawo ko-

smiczne, ma szczególne znaczenie w rozwoju międzynarodowego roz-

strzygania sporów, ze względu na rozpatrywanie zagadnień z perspek-

tywy międzynarodowej i interdyscyplinarnej. 

Nowoczesne technologie kosmiczne, dają możliwość siłom 

zbrojnym państw, szybszego i bardziej efektywnego działania w zakre-

sie rozpoznawania sytuacji, wczesnego ostrzegania oraz analizowania 

                                                
36 Kosmiczna agencja Obrony powstanie w Indiach, https://www.space24.pl/ 
[14.12.2019]. 
37 Kreml: będziemy ściśle monitorować działania NATO w kosmosie, https://www.spa-
ce24.pl/ [14.12.2019]. 
38 Bezos zmartwiony nasileniem rywalizacji w kosmosie. USA traci dominację, 
https://www.space24.pl/ [14.12.2019]. 
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warunków atmosferycznych, niezbędnych do prowadzenia działań 

wojennych. Jest to ogromna wartość dodana do planowania strate-

gicznego. Zastosowanie tych systemów, ma ogromne znaczenie dla 

działań służb wywiadowczych państw, wpływając jednocześnie na bi-

lans strategiczny, w kontekście regionalnym oraz na skalę globalną. 

Szczególne znaczenie pośród systemów militarnych, mają satelity roz-

poznawcze, spośród których warto wyróżnić satelitę wczesnego ostrze-

gania o ataku jądrowym. Zasięg obserwacji przez taką satelitę, obej-

muje ok. 30% powierzchni Ziemi, podczas gdy systemy naziemne mają 

ograniczone pole widzenia ze względu na krzywiznę globu39. 

Postępująca łatwość w zdobyciu i rozwijaniu potencjału ko-

smicznego sprawia, iż na jej posiadanie będą mogły sobie pozwolić 

również podmioty niepaństwowe. Nieograniczony dostęp do prze-

strzeni kosmicznej i nieograniczona swoboda korzystania z przestrzeni 

kosmicznej i ciał niebieskich, stanowi atrakcyjną okazję dla zaawan-

sowanego technologicznie kraju, względem przejęcia kontroli nad 

przestrzenią kosmiczną i odmawiania swobody użytkowania prze-

strzeni kosmicznej innym. Kraj posiadający unikalną, zaawansowaną 

technologię kosmiczną, z wolą i środkami do wykorzystania jej do ce-

lów wojskowych, może osiągnąć dominację nad państwami niebiorą-

cymi czynnego udziału w kosmicznym wyścigu zbrojeń. Jednakże, 

przestrzeń kosmiczna jest umiędzynarodowionym, wspólnym obsza-

rem poza jurysdykcją poszczególnych państw. Bezpieczeństwo w ko-

smosie musi zatem być wspólnym bezpieczeństwem wszystkich pań-

stw. Ponieważ wydaje się, że całkowita demilitaryzacja przestrzeni 

kosmicznej jest poza zasięgiem, niezwykle ważne jest zrozumienie 

międzynarodowych, prawnych podstaw wspólnego bezpieczeństwa, w 

odniesieniu do przestrzeni kosmicznej, aby zachować jej status, jako 

umiędzynarodowionego wspólnego obszaru poza jurysdykcją krajową. 

Społeczność międzynarodowa stoi obecnie w obliczu jakościowego 

przejścia, od obecnego wojskowego wykorzystania przestrzeni ko-

smicznej, która ma charakter bierny, w kierunku aktywnego wojsko-

wego wykorzystania przestrzeni kosmicznej, która miałaby destruk-

cyjny charakter. 

 

 

                                                
39 J. Sarosiek, Wojny gwiezdne – utopia czy rzeczywistość, Warszawa 1987, s. 20. 
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Mateusz Rojewski 

 

 

Stan wojny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  

a prawo państwa do samoobrony w międzynarodowym  

porządku prawnym 

 

 

Wprowadzenie 

Niniejszy artykuł służyć ma przede wszystkim prawnej analizie 

wybranych uregulowań konstytucyjnych, dotyczących możliwości 

wprowadzenia stanu wojny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Po-

nadto przedmiotowe regulacje zestawione zostaną z najistotniejszymi 

przepisami prawa międzynarodowego, regulującymi sytuację możliwo-

ści użycia sił zbrojnych przez państwo. 

Obszary rywalizacji w przestrzeni międzynarodowej toczą się 

bowiem obecnie nie tylko na niwie gospodarczej czy technologicznej, 

lecz również na płaszczyźnie zbrojeniowej. Zarówno polska ustawa 

zasadnicza, jak również poszczególne akty prawa międzynarodowego, 

w sposób wyraźny określają stan faktyczny, w którym możliwe jest 

użycie siły. Praca niniejsza poświęcona została nie tylko analizie wy-

branych przepisów Konstytucji i norm prawa międzynarodowego pu-

blicznego, lecz również ich porównaniu i zestawieniu.  

Przeniesienie na początek kolejnego akapitu w brzmieniu: 

zgodnie z art. 9 ustawy zasadniczej Rzeczpospolita Polska przestrzega 

wiążącego ją prawa międzynarodowego1. Ma to znaczenie niebagatelne 

również z punktu widzenia ustroju państwa, o czym świadczy zamiesz-

czenie przez ustawodawcę konstytucyjnego przywołanego przepisu już 

w rozdziale pierwszym ustawy zasadniczej. Z drugiej strony natomiast 

istotą każdego systemu prawnego – w tym prawa międzynarodowego 

publicznego – jest konstatacja, iż zawarte w nim normy determinują 

w sposób wiążący zarówno działania, jak również zaniechania ich ad-

resatów2. A zatem poza analizą oraz eksplikacją polskich i międzyna-

                                                
 mgr Mateusz Rojewski, Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk, e-mail: 
m.rojewski@doktorant.inp.pan.pl 
1 Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm. 
2 Zob. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia 
systemowe, Warszawa 2014, s. 1. 
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rodowych przepisów, dotyczących stanu wojny oraz prawa państwa do 

samoobrony przy użyciu sił zbrojnych, przedmiotowa praca stanowić 

ma również prawnoporównawcze ujęcie poszczególnych regulacji, 

związanych z niniejszą tematyką. 

 

Stan wojny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

Stan wojny uregulowany został w art. 116 ustawy zasadniczej. 

Zgodnie z tym przepisem, Sejm decyduje w imieniu Rzeczypospolitej 

Polskiej o stanie wojny i o zawarciu pokoju (art. 116 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej). Sejm może podjąć uchwałę o stanie wojny 

jedynie w razie zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do 

wspólnej obrony przeciwko agresji. Jeżeli Sejm nie może zebrać się na 

posiedzenie, o stanie wojny postanawia Prezydent Rzeczypospolitej 

(art. 116 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Już prima facie 

należy zauważyć, iż możliwość podjęcia przez pierwszą izbę polskiego 

parlamentu przedmiotowej uchwały, uzależniona jest bądź od zbrojnej 

napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bądź od międzynaro-

dowo-prawnej obligacji wspólnej obrony, do której Polska uprzednio 

się zobowiązała. Pojawia się zatem wątek przestrzegania przez Rzecz-

pospolitą Polską prawa międzynarodowego, o czym traktuje przyto-

czony już we wstępie pracy niniejszej art. 9 ustawy zasadniczej.  

W doktrynie wskazuje się na kompletny charakter wyżej przy-

wołanego przepisu Konstytucji. Jak wskazał K. Wójtowicz: „W jury-

dycznym ujęciu wprowadza on do Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-

skiej podstawy, zasady i reguły odnoszące się do działalności państwa 

w stosunkach międzynarodowych, a także w stosunkach wewnętrz-

nych, na które oddziałuje prawo międzynarodowe. Swym zakresem 

obejmuje wszystkie normy prawa międzynarodowego, a więc także te, 

które nie zostały wymienione w innych, bardziej szczegółowych prze-

pisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W aspekcie temporal-

nym, nie odnosi obowiązku przestrzegania prawa międzynarodowego 

do jakiegoś określonego stanu prawa, co oznacza, iż każda nowa nor-

ma prawa międzynarodowego wiążąca Polskę, będzie objęta ex lege 

postanowieniem art. 9”3. Zatem przedmiotowy przepis ma szerokie 

                                                
3 K. Wójtowicz [w:] M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP. Tom I, Komentarz, Warszawa 
2016, s. 325-326. 
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zastosowanie i powinien być kojarzony raczej z całym porządkiem 

międzynarodowoprawnym sensu largo, niż z jakąś konkretną umową 

czy też innym aktem. 

Na marginesie wspomnieć jeszcze należy o zasadniczej różnicy 

pomiędzy stanem wojny a stanem wojennym. Tego drugiego stanu do-

tyczy art. 229 ustawy zasadniczej. Pomimo iż nie stanowi on przed-

miotu analizy pracy niniejszej, to jednak warto przytoczyć jego brzmie-

nie, celem pełniejszego zarysowania omawianej materii. Otóż w razie 

zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika 

zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, Prezydent Rze-

czypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić stan wo-

jenny na części albo na całym terytorium państwa. Jak zatem widać, 

pomimo iż stan wojny oraz stan wojenny uregulowane zostały w cał-

kowicie innych rozdziałach ustawy zasadniczej, traktujących o odmie-

nnych materiach, to jednak da się zauważyć pomiędzy tymi stanami 

pewne podobieństwa. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na prze-

słanki wprowadzenia tego stanu wyjątkowego, jakim jest stan wojen-

ny.  

Otóż zarówno przesłanka zbrojnej napaści na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej, jak również przesłanka zobowiązania do wspól-

nego obrony przeciwko agresji, które to zobowiązanie wynika z wiążą-

cej Polskę umowy międzynarodowej, są bliźniacze w przypadku stanu 

wojny i stanu wojennego. Przy stanie wojennym mamy jeszcze do czy-

nienia z trzecią przesłanką – a mianowicie wiąże się on z zewnętrznym 

zagrożeniem państwa4 – która to przesłanka nie występuje w przypad-

ku stanu wojny. Trzeba jeszcze nadmienić, iż odmienny jest podmiot, 

który powyższe stany wprowadza. W przypadku stanu wojny to Sejm 

podejmuje uchwałę w tej kwestii (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

postanawia o stanie wojny jedynie w drodze wyjątku, jeżeli Sejm nie 

może zebrać się na posiedzenie), zaś przy kazusie stanu wojennego 

inicjatorem jest w pierwszej kolejności Prezydent, który może wpro-

wadzić ten stan na części albo na całym terytorium Rzeczypospolitej 

na wniosek Rady Ministrów. 

Wracając do omawianego art. 116 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej regulującego stan wojny, warto zaakcentować jego znaczenie 

                                                
4 D. Górecki i in., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2015, s. 299. 
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w kontekście tematu pracy niniejszej, a więc w odniesieniu do regulacji 

prawa międzynarodowego publicznego. W tej sytuacji trzeba sięgnąć 

do dorobku doktryny, który w tematyce związanej z akcentowaniem 

różnic pojęciowych pomiędzy terminami wojna i konflikt zbrojny wy-

daje się być relatywnie dobrze rozwinięty. Tytułem przykładu można 

wskazać na kwestie podniesione przez P. Grzebyk: „Doktryna stanu 

wojny (zgodnie z którą z wojną w sensie prawnym mamy do czynienia 

wyłącznie w przypadku jej wypowiedzenia) była w pełni respektowana 

w okresie międzywojennym. Jednak po II wojnie światowej pojęcie 

wojna zostało właściwie wyparte w dokumentach prawnomiędzynaro-

dowych przez terminy konflikt zbrojny czy działania zbrojne, aby wye-

liminować niepewność co do sytuacji prawnej między państwami (zob. 

np. art. 2 Konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny5, art. 44 i 45a 

Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych6, art. 53 Kon-

wencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych7, art. 45 i 46 Konwencji 

o misjach specjalnych8, art. 73 Konwencji wiedeńskiej o prawie trakta-

tów9). Konflikt zbrojny to pojęcie szersze niż wojna i nie wiąże się 

z odium, którego obawiają się politycy. Nawet w Karcie Narodów Zjed-

noczonych10 termin wojna występuje jedynie w preambule oraz w ar-

tykułach mówiących o państwach nieprzyjacielskich z czasów II wojny 

światowej (art. 53, 77 i 107 Karty Narodów Zjednoczonych), podczas 

gdy w przepisach dotyczących możliwości (ograniczeń) użycia siły 

zbrojnej pojęcie wojny w ogóle się nie pojawia”11. 

Stan wojny wiąże się z jedynym wyłącznie możliwym odstęp-

stwem od zakazu użycia siły dopuszczalnego w prawie międzynarodo-

wym, a zatem z prawem zaatakowanego państwa do obrony przed 

agresją (jednostkowo bądź w zakresie zawartego sojuszu)12. Wypowie-

dzenie wojny, powstałe w wyniku wprowadzenia stanu wojny w rozu-

mieniu prawa polskiego, implikuje w stosunkach międzynarodowych 

                                                
5 Dz.U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171 ze zm. 
6 Dz.U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232 
7 Dz.U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98 
8 Dz.U. z 1985 r. Nr 48, poz. 245 
9 Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439 
10 Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm. 
11 P. Grzebyk [w:] M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP. Tom II, Komentarz, Warszawa 
2016, s. 443. 
12 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, Warszawa 2012, 
s. 666. 
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określone następstwa. Tytułem najbardziej istotnych przykładów moż-

na wskazać na zawieszenie wykonywania zobowiązań umownych po-

między stronami konfliktu, jak również na zerwanie wszelkich stosun-

ków z danym państwem (dyplomatycznych, ekonomicznych etc.). Na-

leży zaznaczyć, iż Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie określa 

w jaki sposób należy pojmować zbrojną napaść i agresję terytorialną. 

Ze względu na rozległość możliwych stanów faktycznych wydaje, że da-

ną sytuację należy każdorazowo interpretować w sposób indywidualny 

i oceniać kazuistycznie, w zgodzie zarówno z naczelnymi zasadami 

i wartościami konstytucyjnymi (między innymi zasadę tę wymienia 

w przywołanej literaturze przedmiotu A. Bałaban13) jak również z ak-

sjomatami prawa międzynarodowego publicznego.  

 

Prawo państwa do samoobrony  

w międzynarodowym porządku prawnym 

Powyżej zarysowana została problematyka regulacji konstytu-

cyjnych, dotyczących możliwości wprowadzenia stanu wojny na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak zostało wskazane, introdukcja tego 

stanu możliwa jest wyłącznie w razie zbrojnej napaści na terytorium 

Polski lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do 

wspólnej obrony przeciwko agresji. W kolejnej części pracy akcent po-

łożony zostanie przede wszystkim na prawo państwa do samoobrony 

w kontekście norm międzynarodowego porządku prawnego. Już w tym 

miejscu należy podkreślić ogólne podobieństwo przesłanek z ustawy 

zasadniczej oraz z prawa międzynarodowego publicznego. Co do zasa-

dy bowiem prawo międzynarodowe publiczne również przewiduje le-

galną możliwość użycia sił zbrojnych przez dane państwo – przy za-

chodzeniu stosownych warunków – w przypadkach zarówno odporu 

obcej agresji, jak również konieczności wywiązania się z sojuszniczych 

zobowiązań, wynikających z umów międzynarodowych. Wskazać rów-

nież przy tym wypada na ogólny teraźniejszy trend międzynarodowo-

prawny, zgodnie z którym dąży się do możliwie jak najszerszego ogra-

niczania dopuszczalności użycia siły zbrojnej14. Przedmiotowa część 

artykułu poświęcona została przede wszystkim analizie wybranych 

                                                
13 Zob. A. Bałaban [w:] A. Bałaban, P. Mijal, Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwiet-
nia 1997 r., Szczecin 2011, s. 49. 
14 Zob. e.g. W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, 
Warszawa 2013, s. 354-358. 
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regulacji prawa międzynarodowego publicznego, dotyczących prawa 

państwa do samoobrony przed obcą agresją. Zastosowanie tego prawa 

– choć powszechnie uznane i niekwestionowane – stanowi jedno z naj-

bardziej żywiołowo dyskutowanych w doktrynie zagadnień15. 

Rozważając prawo do samoobrony przed agresją przez pryzmat 

norm międzynarodowych, warto zastanowić się nad samą definicją 

legalną agresora czy też napastnika. W tym kontekście można sięgnąć 

do artykułu II tzw. Konwencji Londyńskich16, zgodnie z którym za na-

pastnika będzie uznane to państwo, które pierwsze popełni jeden z na-

stępujących czynów: 1) wypowiedzenie wojny innemu państwu; 2) na-

pad przy pomocy swoich sił zbrojnych na terytorium innego państwa, 

nawet bez wypowiedzenia wojny; 3) zaatakowanie przy pomocy swych 

sił lądowych, morskich lub powietrznych terytorium, okrętów lub sa-

molotów innego państwa, nawet bez wypowiedzenia wojny; 4) blokada 

morska wybrzeża lub portów innego państwa; 5) poparcie użyczone 

bandom uzbrojonym, które zorganizowawszy się na jego terytorium, 

dokonują najazdu na terytorium innego państwa, jak również odmo-

wa, pomimo żądania państwa najechanego, poczynienia na swym wła-

snym terytorium wszystkich będących w jego mocy zarządzeń, w celu 

pozbawienia powyższych band wszelkiej pomocy lub opieki. 

Z wyżej przytoczonego przepisu wyłaniają się przede wszystkim 

dwa najważniejsze elementy definicji agresora. Po pierwsze wypada 

zwrócić uwagę na element pierwszeństwa popełnienia przez daną stro-

nę jednego z wyliczonych powyżej czynów. Pierwszeństwo jest w tym 

wypadku kryterium obiektywnym, koniecznym do określenia napast-

nika. Po wtóre należy zwrócić uwagę na podmioty konfliktu. O agresji 

w międzynarodowoprawnym znaczeniu mówić bowiem możemy, gdy 

agresji dokonuje państwo przeciwko państwu (bądź państwa przeciw-

ko państwom). W doktrynie zwraca się uwagę, że termin agresji nie 

znajduje zastosowania w przypadku już to wojny domowej, już to 

w przypadku wojny kolonialnej czy narodowowyzwoleńczej17.  

Prawo do samoobrony uregulowane jest w art. 51 Karty Naro-

dów Zjednoczonych18, zgodnie z którym nic w Karcie nie może uchy-

                                                
15 Por. J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014, s. 547. 
16 Dz.U. z 1933 r. Nr 93, poz. 712 
17 W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 
2013, s. 359. 
18 Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm. 
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biać niezbywalnemu prawu do samoobrony indywidualnej lub zbioro-

wej w przypadku napaści zbrojnej na któregokolwiek członka Narodów 

Zjednoczonych, zanim Rada Bezpieczeństwa nie podejmie niezbęd-

nych zarządzeń w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bez-

pieczeństwa. Środki podjęte przez członków Narodów Zjednoczonych 

w wykonaniu tego prawa do samoobrony będą natychmiast podane do 

wiadomości Radzie Bezpieczeństwa i w niczym nie mogą uszczuplać 

władzy i odpowiedzialności Rady Bezpieczeństwa, wynikających z Kar-

ty, do podejmowania w każdym czasie takiej akcji, jaką ona uzna za 

niezbędną do utrzymania lub przywrócenia międzynarodowego pokoju 

i bezpieczeństwa.  

Zgodnie z doktrynalną interpretacją powyżej przytoczonego ar-

tykułu, dokonaną przez A. Łazowskiego oraz A. Zawidzką: „Z interpre-

tacji art. 51 wynika, iż prawo do samoobrony można wykonać jedynie 

w odparciu zbrojnej napaści (zbrojnego ataku), a nie jakiegokolwiek 

użycia siły czy innych naruszeń prawa międzynarodowego. Kluczowym 

problemem staje się zatem określenie, jakie działanie należy uznać za 

zbrojną napaść, tym bardziej że Karta nie definiuje tego pojęcia. Zbroj-

ną napaść utożsamia się najczęściej z agresją. Nie jest jednak jasne, czy 

było to intencją twórców Karty, ponieważ w rozdziale VII mowa jest 

zarówno o agresji (aggression), jak i o zbrojnej napaści (armed at-

tack). (…) W 1974 r. Zgromadzenie Ogólne (Organizacji Narodów 

Zjednoczonych – przyp. MR) przyjęło rezolucję Nr 3314 (XXIX), 

w której agresję określono jako użycie siły zbrojnej przez państwo 

przeciwko suwerenności, terytorialnej integralności lub politycznej 

niezawisłości drugiego państwa, albo w inny sposób niezgodny z Kartą 

Narodów Zjednoczonych”19. W przedmiotowej rezolucji wskazano 

egzemplifikacje agresji, w tym między innymi użycie broni przez jedno 

państwo względem innego, czy atak sił zbrojnych jednego państwa na 

lądzie, na morzu lub w powietrzu. Przypomnieć jednak należy, iż ana-

lizowana definicja, wypracowana przez Zgromadzenie Ogólne Organi-

zacji Narodów Zjednoczonych, jest w znaczeniu prawnym jedynie re-

zolucją, a zatem nie posiada mocy prawnie wiążącej. Na marginesie 

                                                
19 A. Zawidzka [w:] A. Łazowski, A. Zawidzka, Prawo międzynarodowe publiczne, 
Warszawa 2008, s. 291. 
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warto przy okazji przypomnieć, iż agresja traktowana jest w Rzymskim 

Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego20 jako zbrodnia21. 

Z omawianego art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych wynikają 

pewne ograniczenia prawa do samoobrony. A mianowicie, z przedmio-

towego przepisu wywnioskować można ograniczenia pod względem 

przedmiotowym, jak również czasowym. Przedmiotowym, gdyż można 

je wykonywać jedynie w następstwie dokonania przez inne państwo 

napaści zbrojnej, zaś czasowym, gdyż może być realizowane wyłącznie 

do momentu podjęcia odpowiednich środków przez Radę Bezpieczeń-

stwa ONZ. Różnicą natomiast pomiędzy samoobroną indywidualną 

a zbiorową jest ilość państw uczestniczących w konflikcie (przy samo-

obronie zbiorowej mogą uczestniczyć także państwa sojusznicze strony 

napadniętej)22. Można – zdaniem autora – zaryzykować stwierdzenie, 

iż samoobrona zbiorowa, a tym samym mobilizacja do wspólnej samo-

obrony przeciwko agresji, stanowi obecnie fundament bezpieczeństwa 

zbiorowego. To ostatnie z kolei stanowi przykład strategicznego intere-

su każdego z współczesnych państw świata, który to interes może być 

zaspokajany właśnie za pomocą prawa międzynarodowego. Prawo to 

jest z kolei rezultatem komunikacji oraz negocjacji pomiędzy wieloma 

państwami (czy też ich grupami), które podzielają zbiorowe przekona-

nie dotyczące przyszłego, oczekiwanego sposobu postępowania23.  

Grupowa ochrona bezpieczeństwa, czy też samoobrona zbioro-

wa, to permanentne wyzwanie nie tylko z punktu widzenia prawa mię-

dzynarodowego, lecz również strategii, polityki oraz stosunków mię-

dzynarodowych. Analizując prawo państwa zarówno do samoobrony 

indywidualnej, jak i samoobrony zbiorowej, nie sposób nie wspomnieć 

o Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, która obecnie jawi się 

jako podmiot teoretycznie gwarantujący wyżej wymienione interesy 

państw w sposób możliwie jak najbardziej skuteczny. Należy pamiętać, 

iż w momencie zawierania danej umowy, państwa-strony starają się 

możliwie jak najdokładniej przewidzieć potencjalne stany faktyczne, 

                                                
20 Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708. 
21 Zob. M. Frankowska [w:] J. Menkes, Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwa-
nia. Księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, Warszawa 2007, 
s. 164-183. 
22 L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2013, s. 248. 
23 Por. R. Kwiecień [w:] J. Menkes, Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. 
Księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, s. 378. 
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do których umowa międzynarodowa ma znaleźć swoje zastosowanie24. 

W kontekście przedmiotowej organizacji, kluczowe znaczenie wydaje 

się mieć skuteczne zapewnienie swoim członkom bezpieczeństwa zbio-

rowego. Przede wszystkim trzeba zwrócić tutaj uwagę na art. 5 Trakta-

tu Północnoatlantyckiego25, w myśl którego zbrojna napaść na jedną ze 

stron-sygnatariuszy tej umowy, jest uznawana za napaść przeciwko 

wszystkim stronom, z czym wiąże się udzielenie napadniętej stronie 

pomocy, poprzez jak najszybsze podjęcie wszelkich działań, które oka-

żą się w danej sytuacji konieczne (łącznie z użyciem siły zbrojnej), 

w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoat-

lantyckiego. Przepis ten stanowi znakomitą egzemplifikację analizo-

wanego prawa państwa do samoobrony w międzynarodowym porząd-

ku prawnym. 

 

Komparatystyczne ujęcie norm polskich  

oraz międzynarodowych w analizowanym aspekcie 

Jak zostało to już wcześniej zasygnalizowane, regulacje Konsty-

tucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz sztandarowych aktów prawa mię-

dzynarodowego publicznego, mają ze sobą wiele wspólnego w aspekcie 

możliwości prowadzenia wojny i użycia sił zbrojnych. Na pierwszy plan 

wysuwa się tutaj przede wszystkim opisywana już konstytucyjna moż-

liwość podjęcia uchwały o stanie wojny tylko w wypadku zbrojnej na-

paści na Polskę, lub gdy zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko 

agresji wynika z umów międzynarodowych. Podobnie jest w przytacza-

nych regulacjach Karty Narodów Zjednoczonych oraz Traktatu Północ-

noatlantyckiego, które również wiążą możliwość użycia sił zbrojnych 

przede wszystkim z samoobroną zbiorową lub indywidualną, bądź 

z koniecznością wywiązania się z zawartej uprzednio z innym pań-

stwem lub państwami umowy międzynarodowej.  

Należy przy tym dodać, że powyżej wskazane podobieństwo 

między poszczególnymi regulacjami, jest całkowicie zrozumiałe za-

równo z punktu widzenia porządku prawnomiędzynarodowego, jak 

również ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona terytorialnej nie-

naruszalności stanowi bowiem gwarancję bytu państwa w jego obec-

                                                
24 M. Frankowska, Prawo traktatów, Warszawa 2007, s. 114. 
25 Dz.U. z 2000 r. Nr 87, poz. 970. 
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nych granicach26. Wszelkie działania innych państw, zmierzające do 

naruszenia integralności terytorialnej danego państwa, w tym tzw. 

wojna prewencyjna, nie mieści się w katalogu dopuszczalnych czynno-

ści i nie może być w świetle prawa międzynarodowego publicznego 

uznane za legalne. Państwo, jako najistotniejszy podmiot regulacji 

międzynarodowoprawnych, potrzebuje w dobie globalizacji życzliwości 

innych graczy na arenie międzynarodowej. Niewątpliwie drogą do jej 

osiągnięcia jest wzajemna akceptacja oraz uznawanie i przestrzeganie 

praw innych członków społeczności międzynarodowej27.  

Ponadto tytułem przykładu wskazać można, iż normy wprowa-

dzone przez polskiego ustrojodawcę, przeplatają się z systemem praw-

nomiędzynarodowym nie tylko we wskazywanym w niniejszej pracy 

kontekście. Wychodząc nieco poza ramy użycia sił zbrojnych, a pozo-

stając jednocześnie w tematycznej sferze bezpieczeństwa zbiorowego, 

warto zwrócić uwagę chociażby na obowiązywanie sankcji międzyna-

rodowych w polskim porządku prawnym. Zauważone i szeroko ko-

mentowane było to również w doktrynie, by przywołać tylko – tytułem 

przykładu – rozważania J. Barcika. Zwrócił on uwagę, że „po wstąpie-

niu Rzeczypospolitej Polskiej do UE w 2004 r. Polska została objęta 

reżimem wspólnotowych polityk. Część nakładanych przez Radę Bez-

pieczeństwa ONZ sankcji mieści się bowiem w zakresie kompetencji 

przekazanych Unii przez państwa członkowskie. (…) Biorąc powyższe 

pod uwagę, trzeba stwierdzić, że implementacja sankcji Rady Bezpie-

czeństwa ONZ w państwach UE, w tym w Polsce, odbywa się przez 

przyjmowanie unijnych aktów prawnych w postaci rozporządzeń i de-

cyzji. Podstawę prawną do ich przyjmowania zawiera art. 29 TUE oraz 

art. 215 TFUE”28. 
 

Podsumowanie 

Przechodząc do konkluzji nie sposób nie przywołać art. 91 Kon-

stytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi on bowiem swoistą klamrę, 

spinającą powyższe rozważania, wzajemne zależności oraz podobień-

                                                
26 Zob. P. Palczewski, M. Szymański, Ochrona integralności terytorialnej w konstytu-
cjach europejskich, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2018, nr 3, Warszawa, s. 83. 
27 Por. E. Cała-Wacinkiewicz, Prawo międzynarodowe – idee a rzeczywistość, 
Warszawa 2018, s. 143. 
28 E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, A. Przyborowska-
Klimczak, W.Sz. Staszewski, System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy,  
Warszawa 2018, s. 122. 
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stwa pomiędzy polskim porządkiem konstytucyjnym, a normami pra-

wa międzynarodowego publicznego w kontekście analizowanej proble-

matyki. W myśl powołanego przepisu, ratyfikowana umowa międzyna-

rodowa (po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol-

skiej), stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio 

stosowana (chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania usta-

wy). Ponadto, jeżeli została ona ratyfikowana za uprzednią zgodą wy-

rażoną w ustawie, umowa ta ma pierwszeństwo przed ustawą (gdy tej 

nie da się pogodzić z umową). Co więcej, jeżeli wynika to z ratyfikowa-

nej przez Polskę umowy konstytuującej organizację międzynarodową, 

wówczas prawo stanowione przez tę organizację stosuje się bezpo-

średnio w polskim porządku prawnym.  

Konstrukcja przedmiotowego przepisu Konstytucji Rzeczypo-

spolitej Polskiej w dobry sposób obrazuje należyte podejście polskiego 

ustawodawcy do norm prawa międzynarodowego publicznego. Zauwa-

ża to również w swoich orzeczeniach Trybunał Konstytucyjny, który 

zwrócił uwagę, iż sytuując umowy międzynarodowe w pozycji hierar-

chicznej nadrzędności w stosunku do ustaw, ustrojodawca stworzył 

pole do kontroli legalności przepisów ustaw z punktu widzenia zgod-

ności z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfi-

kacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie (art. 188 pkt 2 

Konstytucji). Przy tym Trybunał akcentował, iż zastosowanie, zgodnie 

z zasadą pierwszeństwa, normy międzynarodowej nie unieważnia nor-

my prawa krajowego, ale ogranicza jedynie zakres jej zastosowania. 

Zmiana treści lub utrata mocy obowiązującej normy międzynarodowej 

spowoduje zmianę zakresu stosowania krajowej normy ustawowej bez 

konieczności aktywności ze strony ustawodawcy krajowego29.  

Rekapitulując, uregulowania dotyczące stanu wojny w Konsty-

tucji Rzeczpospolitej Polskiej w zestawieniu z prawem państwa do 

samoobrony indywidualnej bądź zbiorowej w międzynarodowym po-

rządku prawnym, stanowią dobrą egzemplifikację przenikania się 

przepisów polskiej ustawy zasadniczej z zasadami obowiązującymi 

w międzynarodowym porządku prawnym. Niewątpliwie bowiem powi-

nnością demokratycznego ustawodawcy jest poszukiwanie odpowied-

nich rozwiązań prawnych respektujących nie tylko pewnych uznanych 

                                                
29 Zob. post. TK z dnia 19 grudnia 2006 r., P 37/05. 
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w prawie krajowym wartości30, lecz również stanowienie prawa we-

wnętrznego z poszanowaniem porządku międzynarodowego oraz prze-

pisów i reguł w nim obowiązujących.  
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Jakub Klepański 

 

 

Spór o postrzeganie patriotyzmu w exposé premierów Polski  

w latach 2005-2019 – analiza ilościowa i jakościowa 

 

 

Wprowadzenie 

Jednym ze skutków postępującego procesu globalizacji jest 

przewartościowanie znaczeń postaw, symboli i poglądów. Wpływa to 

na ewolucję kultur, których wzajemne przenikanie powoduje powsta-

wanie nowych systemów społecznych. Ewolucja myślenia o ojczyznach 

i ich kulturach sięga również problematyki patriotyzmu. Wyrazów 

miłości i szacunku do swojego państwa zaczęto upatrywać w małych, 

nieheroicznych gestach, np. w płaceniu podatków, segregacji śmieci, 

czy też kupowaniu regionalnych produktów. Mimo niezaprzeczalnych 

zmian w stosunkach międzynarodowych, kulturze, czy też cywilizacji, 

słowo „patriotyzm” jest cały czas obecne w dyskursie publicznym. Czy 

jednak znaczy ono wciąż to samo, co sto lub dwieście lat temu? 

Patriotyzm jest lubianym słowem szczególnie przez polityków – 

podejmowane decyzje i działania często odnajdują swoją argumentację 

w postawach patriotycznych. Przeprowadzenie poniższych badań ma 

zatem na celu: 

- sprawdzenie, z jaką częstotliwością przedstawiciele władzy 

w Polsce odnoszą się do tematyki patriotyzmu w analizowanych wy-

stąpieniach, 

- wskazanie, w jaki sposób wybrani premierzy rozumieją patrio-

tyzm oraz jakie różnice występują w tej materii pomiędzy ich stanowi-

skami. 

Tak skonstruowane cele badań odpowiadają potrzebom uzupeł-

nienia wiedzy w tej ważnej materii. 

Materiałem badawczym jest 9 exposé, wygłoszone przez 6 pre-

mierów Rzeczypospolitej Polskiej: 

- Kazimierza Marcinkiewicza (PiS) – premier w latach 2005-

2006, exposé wygłoszono w 2005 r.1, 

                                                
 mgr Jakub Klepański, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie, e-mail: jakub.klepanski@gmail.com 
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 Jarosława Kaczyńskiego (PiS) – premier w latach 2006-2007, 

exposé wygłoszono w 2006 r.
2
, 

 Donalda Tuska (PO) – premier w latach 2007-2014, exposé 

wygłoszono w 2007
3
, 2011

4
 i 2012

5
 r., 

 Ewę Kopacz (PO) – premier w latach 2014-2015, exposé wy-

głoszono w 2014 r.
6
, 

 Beatę Szydło (PiS) – premier w latach 2015-2017, exposé wy-

głoszono w 2015 r.
7
, 

 Mateusza Morawieckiego – premier od 2017 r. (w momencie 
prowadzenia badań wciąż piastował to stanowisko), exposé wygłoszo-

no w 2017
8
 oraz 2019

9
 r. 

Wykorzystany w analizie materiał badawczy jest dostępny na 

oficjalnej stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podstawowym determinantem ukształtowania ram czasowych, 

które obejmują materiał badawczy z lat 2005-2019, jest element rele-

wancji partii politycznych, z których wywodzą się premierzy, których 

expose poddano analizie. W 2005 r.10 po raz pierwszy wybory parla-

mentarne wygrała partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS), a partia Plat-

forma Obywatelska (PO) stała się największą partią opozycją. 

W 200711 i 201112 r. dochodziło do kolejnych wyborów, w których zwy-

                                                                                                     
1 5 kadencja, 2 posiedzenie, 2 dzień (10.11.2005), https://tinyurl.com/yx4gnnxr 
[18.12.2019]. 
2 5 kadencja, 22 posiedzenie, 2 dzień (19.07.2006), https://tinyurl.com/tq2sqd2 
[18.12.2019]. 
3 6 kadencja, 2 posiedzenie, 1 dzień (23-11-2007), https://tinyurl.com/vhuct7w 
[18.12.2019]. 
4 Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/wypo-
wiedz.xsp?posiedzenie=1&dzien=3&wyp=1&view=4 [18.12.2019]. 
5 Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/wypo-
wiedz.xsp?posiedzenie=23&dzien=3&wyp=2&view=4 [18.12.2019]. 
6 Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/wypo-
wiedz.xsp?posiedzenie=76&dzien=1&wyp=3&view=4 [18.12.2019]. 
7 Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/wypo-
wiedz.xsp?posiedzenie=1&dzien=4&wyp=1&view=4 [18.12.2019]. 
8 Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/wypo-
wiedz.xsp?posiedzenie=54&dzien=1&wyp=1&view=4 [18.12.2019]. 
9 Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/wypo-
wiedz.xsp?posiedzenie=1&dzien=3&wyp=1&view=4 [18.12.2019]. 
10 Wyniki głosowania, https://wybory2005.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/index.htm 
[18.12.2019]. 
11 Wyniki głosowania, https://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/index.htm 
[18.12.2019]. 
12 Wybory 2011 do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, https://wybory2011.pkw. 
gov.pl/wyn/pl/000000.html#tabs-1 [19.12.2019]. 
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ciężała partia PO, a partia PiS była największą siłą opozycyjną. Wybory 

w 201513 i 201914 r. przynosiły zwycięstwo partii PiS, a PO znów zosta-

wała największą partią opozycyjną. Na podstawie wyników tych wybo-

rów należy stwierdzić, że od 2005 r. Prawo i Sprawiedliwość oraz Plat-

forma Obywatelska są dwiema największymi, opozycyjnymi względem 

siebie stronnictwami politycznymi. W tym okresie niemal naprze-

miennie wygrywały wybory parlamentarne, tworząc tym samym rząd, 

bądź będąc wobec niego w opozycji. Jest to więc silny argument za 

tym, by biorąc pod uwagę element relewancji polskich partii politycz-

nych, ograniczyć zakres czasowy materiału do lat 2005-2019.  

Nadrzędną hipotezą badawczą jest przypuszczenie, iż w swoich 

exposé premierzy odnosili się do kwestii patriotycznych, ukazując tym 

samym swój specyficzny sposób rozumienia tego pojęcia. Zakładano, iż 

w zależności od przynależności partyjnej polityka, mogą zaistnieć 

pewnego rodzaju różnice w proponowanych sposobach kształtowania 

postaw patriotycznych w społeczeństwie. 

Proces badawczy został skonstruowany w taki sposób, by moż-

liwym było udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 

1. Czy w analizowanych exposé premierów Polski możliwym jest 

odnalezienie kwestii patriotycznych? 

2. Jaki poziom uwagi badani premierzy wykazują w stosunku do 

badanego tematu? 

3. Jaki sposób postrzegania patriotyzmu wykazują wybrani pre-

mierzy w analizowanych wystąpieniach? 

4. Czy na tle przynależności partyjnej premiera występują zna-

czące różnice w rozumieniu patriotyzmu? 

Poniższy proces badawczy wykonano przy wykorzystaniu nastę-

pujących metod: 

- analiza ilościowa – polegająca na: zapoznaniu się z liczbowymi 

wartościami analizowanego materiału, np. liczba wygłoszonych 

exposé, średnia częstotliwość wygłaszania exposé, ich długość; zmie-

rzeniu poziomu uwagi przywiązywanej do badanej tematyki; mierze-

niu częstotliwości używania wybranych słów kluczowych; komparaty-

styce otrzymanych wyników; 

                                                
13 Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015, https://parlament2015. 
pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm.html [19.12.2019]. 
14 Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP, https://sejmsenat2019.pkw.gov.pl/sejmse-
nat2019/pl/wyniki/sejm/pl [19.12.2019]. 
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- analiza jakościowa – polegająca na: zapoznaniu się z wartością 

merytoryczną badanych exposé, wyróżnieniu i porównywaniu frag-

mentów, w których wyrażano stanowiska i deklaracje w kwestiach 

związanych z patriotyzmem. 

 

Stan badań 

Dokonując przeglądu specjalistycznej literatury przedmiotu, na-

leży stwierdzić, iż istnieje szerokie spektrum opracowań naukowych, 

w których podejmowana jest próba analizy postaw patriotycznych. 

Co ciekawe, znacznie łatwiej dotrzeć do pozycji naukowych w formie 

monografii, aniżeli artykułach w recenzowanych czasopismach nau-

kowych. Pomimo przeprowadzenia wielu badań, zauważalny jest nie-

dostatek analiz zajmujących się bezpośrednio badaniem rozumienia 

patriotyzmu przez polityków. W związku z takim stanem rzeczy, poniż-

sza analiza stanowi pewnego rodzaju uzupełnienie literatury naukowej 

w tym zakresie. Mimo braku badań o tym profilu, na uwagę zasługują 

opracowania, które pomogły zrozumieć zróżnicowanie w pojmowaniu 

patriotyzmu, a także dostrzec trendy, jakie dominują w badaniach nad 

patriotyzmem. 

W literaturze anglojęzycznej bardzo często cytowaną pozycją 

naukową w tej tematyce jest artykuł Amélie Mummendey, Andreasa 

Klinka i Ruperta Browna15. Autorzy, na podstawie analiz nad społecz-

nościami w Wielkiej Brytanii i Niemiec, dokonali próby rozgraniczenia 

pojęć nacjonalizmu i patriotyzmu. Oceniano m. in. poziomy identyfi-

kacji narodowej, czy też stosunek do innych narodów. 

Interesujące wnioski wypływają z badań przeprowadzonych 

przez Justine Lacroix16. Analizując dominujące na płaszczyźnie euro-

pejskiej dwa modele „konstytucyjnego patriotyzmu” oraz „obywatel-

skiego nacjonalizmu”, wydawać by się mogło, że w dobie pogłębionej 

integracji europejskiej, rozsądnym rozwiązaniem byłoby łączenie tych 

dwóch elementów. J. Lacroix podważa to stwierdzenie, wskazując, że 

warto inwestować w rozwój „konstytucyjnego patriotyzmu”, który 

wynika z historii narodów oraz może pełnić rolę promotora dla wspól-

nej kultury politycznej. 

                                                
15 A. Mummendey, A. Klink, R. Brown, Nationalism and patriotism: National identifi-
cation and out-group rejection, “British Journal of Social Psychology” 2001, nr 40(2), 
s. 159-172. 
16 J. Lacroix, For a European Constitutional Patriotism, “Political Studies” 2002, 
nr 50(2), s. 944-958. 
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Kolejne badania, które warto wyróżnić, dotyczą analizy cech na-

cjonalizmu, patriotyzmu oraz identyfikacji narodowej. Ich autorem 

jest Herbert Kelman17. Przykład konfliktu izraelsko-palestyńskiego do-

wodzi, że występuje spór o definiowanie, czym jest patriotyzm, a czym 

nacjonalizm. Autor zwraca uwagę na to, że rozgraniczając te dwa poję-

cia, kluczowym zagadnieniem może okazać się wizja roli narodu. 

Należy zwrócić uwagę, że przytoczone wyżej przykłady analiz 

opierają się w znacznej mierze na konflikcie między pojęciem nacjona-

lizmu, a patriotyzmu. Jest to jeden z wiodących profilów badań nad 

patriotyzmem. Jak wspomniano wcześniej, obszar literatury badaw-

czej w tej materii jest mocno rozbudowany18. 

Polska literatura przedmiotu również ma w swoich zasobach 

liczne opracowania związane z badaniami nad patriotyzmem. Ciekawą 

analizę przeprowadził Radosław Marzęcki19, który zbadał rolę patrioty-

zmu jako czynniku kształtującego postawy obywatelskie, wśród stu-

dentów na czternastu największych uniwersytetach w Polsce. Wyniki 

badań wykazały, że patriotyzm jest słabym, acz istotnym determinan-

tem kształtowania postaw prodemokratycznych, proobywatelskich 

i prospołecznych wśród studentów. 

Małgorzata Brzozowska20 podjęła próbę rozstrzygnięcia, czym 

różni się patriotyzm od nacjonalizmu w polskim dyskursie politycz-

nym. Zdiagnozowała, że patriotyzm zwykle rozumiany jest jako miłość 

i poświęcenie dla ojczyzny, przy jednoczesnym zrozumieniu dla przy-

jaznego funkcjonowania innych państw i narodów w sąsiedztwie.  

Nacjonalizm to postawa charakteryzująca się miłością do narodu, a nie 

ojczyzny. Nacjonalistyczna narracja cechuje się upatrywaniem zagro-

                                                
17 H.C. Kelman, Nationalism, patriotism and national identity: Social-psychological 
dimensions, [w:] D. Bar-Tal, E. Staub (red.), Patriotism in the lives of individuals and 
nations, [b.m.] 1997, s. 165-189. 
18 Warto również wyróżnić następujące pozycje: M. Rajilun, The Use Local Characters 
Biography to Build Nationalism and Patriotism, „International Journal Pedagogy of 
Social Studies” 2019, nr 4(1), s. 41-50; S.J. Tóth, Justifying Republican Patriotism, 
“Philosophy and Society” 2018, nr 30 (2), s. 287-303; C.E. O’Leary, To Die For: The 
Paradox of American Patriotism, Princeton 2000; G. Kateb, Patriotism and Other 
Mistakes, New Haven 2006. 
19 R. Marzęcki, Obywatel patriota? Patriotyzm jako czynnik determinujący aktywność 
obywatelską młodych Polaków, „Przegląd Politologiczny” 2019, nr 1, s. 7-26.  
20 M. Brzozowska, Patriotyzm i nacjonalizm w polskim dyskursie politycznym, „Etno-
lingwistyka. Problemy języka i kultury” 2009, nr 21, s. 103-120. 
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żenia wśród obcych. Jako pozytywną ideologię traktuje go tylko prawi-

cowa część sceny politycznej. 

Maria Boużyk21 podjęła zagadnienie patriotyzmu jako element 

systemu wartości. Opierając się o filozoficzne przemyślenia Jacka  

Woronieckiego, autorka przedstawiła kwestię tego, jak istotne jest 

wychowanie w uczuciach patriotycznych, a także przedstawiła miłość 

do ojczyzny jako cnotę moralną. Patriotyzm rozumiała jako tzw. cnotę 

kardynalną, budowaną na wewnętrznej wolności człowieka, a jego 

dojrzałość warunkuje zdolność jego eksponowania.  

W obszarze badań nad patriotyzmem, polska literatura przed-

miotu cechuje się dużym zasięgiem tematycznym22. Kwestiami tymi 

zajmują się zarówno filozofowie, politolodzy, socjologowie, psycholo-

gowie, czy też teolodzy. 

 

Analiza ilościowa 

Po dokonaniu przeglądu literatury, należy wysnuć wniosek, 

że potrzebnym jest uzupełnienie jej spektrum o badania dotyczące 

postrzegania patriotyzmu przez najważniejszych polityków w Polsce. 

Chcąc tego dokonać, koniecznym jest przeprowadzenie poniższych 

badań. Ich pierwszy etap to zapoznanie się z definicjami patriotyzmu 

i ich komparatystyka. Jako przykłady wybrano definicje pochodzące 

głównie ze słowników oraz encyklopedii. W tabeli 1 przedstawiono 

treść wybranych definicji oraz wyróżniono słowa kluczowe, według 

których wyróżni się podobieństwa między nimi. 
  

                                                
21 M. Boużyk, Patriotyzm w ujęciu Jacka Woronieckiego: podpowiedzi dla współcze-
snej pedagogiki, „Forum Pedagogiczne” 2017, nr 7(2), s. 197-208. 
22 Warto zapoznać się również z: A. Walicki, Trzy patriotyzmy. Trzy tradycje polskiego 
patriotyzmu i ich znaczenie współczesne, Warszawa 1991; M. Czerniawska, Patriotyzm 
– jak znaleźć mu miejsce w mentalności społeczeństwa?, [w:] J. Nikitorowicz (red.), 
Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, Kraków 2013, s. 76-86. 



120 

 
Tabela 1. Definicje patriotyzmu według wybranych źródeł  

encyklopedycznych, słownikowych oraz naukowych 

Źródło Definicja Słowa kluczowe 

Britannica23 
Poczucie przywiązania do kraju,  

narodu lub społeczności politycznej 
Przywiązanie do 

kraju, narodu 

Cambridge 
Dictionary24 

Uczucie miłości do kraju bardziej niż do 
innych i bycie z tego dumnym 

Miłość do kraju, 
duma 

Słownik 
Języka 

Polskiego25 

Miłość do własnej ojczyzny  
i gotowość poświęcenia się dla niej 

Miłość do 
 ojczyzny,  

poświęcenie 

Stephen 
Nathanson26 

Szczególne przywiązanie do własnego 
kraju, poczucie osobistej identyfikacji z 

krajem, szczególna troska  
o dobrobyt kraju, chęć poświęcenia 

 w celu promowania dobra kraju 

Przywiązanie  
do kraju, 

 identyfikacja  
z ojczyzną,  

troska o jego  
dobrobyt 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wskazanych 

w przypisach. 

 

Na podstawie wyróżnionych cech wspólnych, przeprowadzono 

badania exposé wybranych premierów Polski, poszukując w ich treści 

znamion, wskazanych przez te cechy. Pierwszym etapem badań była 

analiza ilościowa, polegająca na: zapoznaniu się z liczbowymi warto-

ściami analizowanego materiału, np. liczba wygłoszonych exposé, 

średnia częstotliwość wygłaszania exposé, ich długość; zmierzeniu 

poziomu uwagi przywiązywanej do badanej tematyki; mierzeniu czę-

stotliwości używania wybranych słów kluczowych; komparatystyce 

otrzymanych wyników. W tabeli 2 przedstawiono wyniki pierwszej 

części analizy ilościowej. 
 
  

                                                
23 Patriotism, [w:] Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/patrio-
tism-sociology [20.12.2019]. 
24 Patriotism, [w:] Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/pl/dictio-
nary/english/patriotism [20.12.2019]. 
25 Patriotyzm, [w:] Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pl/patriotyzm [20.12.2019]. 
26 S. Nathanson, Patriotism, Morality and Peace, Lanham 1993, s. 35. 
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Tabela 2. Dane liczbowe dotyczące badanych exposé 
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PiS 

K. Marcin-
kiewicz 

256 1 2005 256 5486 5486 

J. Kaczyński 490 1 2006 490 6795 6795 

PO 
D. Tusk 2501 3 

2007 

833,66 

17216 

9690,33 2011 5917 

2012 5938 

E. Kopacz 420 1 2014 420 4584 4584 

PiS 
B. Szydło 756 1 2015 756 5722 5722 

M. Morawiecki ? 2 
2017 

? 
7058 

7273,5 
2019 7489 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych na 
oficjalnej stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
(www.sejm.gov.pl). 

 

Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli, należy 

stwierdzić, że: 

 spośród badanych polityków, premierem najdłużej był 

D. Tusk, najkrócej – K. Marcinkiewicz, 

 najwięcej razy exposé wygłosił D. Tusk (3 razy) – jest to zro-

zumiałe, ze względu na fakt, iż był on premierem aż 2501 dni, 

 w stosunku do długości okresu sprawowania urzędu premiera, 

najczęściej exposé wygłaszał K. Marcinkiewicz (1 exposé na 256 dni 

urzędowania), najrzadziej zaś – D. Tusk (1 exposé na ponad 833 dni), 

 zdecydowanie najdłuższe exposé wygłosił D. Tusk w 2007 r. 

(liczyło aż 17216 słów), najkrótsze – E. Kopacz (4584 słowa; niemal 

czterokrotnie krótsze niż wystąpienie D. Tuska z 2007 r.), 

 biorąc pod uwagę średnią długość wygłoszonych exposé, mie-

rzonych za pośrednictwem liczby słów, najdłuższe exposé wygłaszał 

D. Tusk (średnio ponad 9690 słów – wynik ten jest najwyższy ze 

względu na bardzo długie exposé z 2007 r.). 
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Pierwszy etap badań pokazuje, że czysto techniczne kwestie 

związane z wygłoszonymi przez badanych premierów exposé bardzo 

się różnią. 

Kolejny etap badań wymagał zapoznania się z treścią exposé 

oraz wyróżnienia fragmentów wypowiedzi, w których premier zawarł 

wcześniej wyróżnione cztery cechy wspólne definicji patriotyzmu (mi-

łość/przywiązanie do ojczyzny, gotowość do poświęceń dla kraju i na-

rodu, duma narodowa, troska o dobrobyt państwa). Dzięki wyróżnie-

niu tych fragmentów możliwym było zmierzenie poziomu uwagi, jaką 

badany polityk w swoim exposé poświęcał kwestiom związanym z pa-

triotyzmem.  

Na tym etapie konieczne jest wskazanie formuły, według której 

mierzono ten czynnik: 

 

𝑊𝑈 =
𝑆𝑜𝑃

𝐿𝑆𝑂
 𝑥 100 

 

Wykorzystane w powyższym wzorze akronimy oznaczają: 

 WU – współczynnik uwagi przywiązywanej do kwestii patrio-

tycznych, 

 SoP – słowa o patriotyzmie, 

 LSO – liczba słów ogółem w badanym exposé. 

 

Istotnym jest wskazanie, że wartość współczynnika SoP oblicza-

na była na podstawie kontekstu całego zdania, tzn. jeśli w danym zda-

niu odnaleziono treści związane z patriotyzmem, wszystkie słowa 

z tego zdania klasyfikowane były do tego współczynnika. Powodem 

zastosowania takiego sposobu mierzenia była chęć bardziej wiarygod-

nego odwzorowania wartości poziomu uwagi przywiązywanej do ba-

danego tematu, aniżeli miałoby to miejsce w ograniczeniu się do po-

szukiwań wyłącznie słów kluczowych. Opierając swoje badania wy-

łącznie na poszukiwaniu i przeliczaniu słów kluczowych, niemożliwym 

byłoby zmierzenie rzeczywistego poziomu uwagi, przywiązywanego do 

badanego tematu. W tabeli 3 przedstawiono wyniki tej części analizy. 
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Tabela 3. Poziom uwagi przywiązywanej do kwestii patriotyzmu 
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(W
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PiS 
K. Marcinkiewicz 2005 TAK 5486 106 1,93 

J. Kaczyński 2006 TAK 6795 183 2,69 

PO 
D. Tusk 

2007 TAK 17216 768 4,46 

2011 TAK 5917 170 2,87 

2012 TAK 5938 253 4,26 

E. Kopacz 2014 TAK 4584 22 0,47 

PiS 

B. Szydło 2015 TAK 5722 178 3,11 

M. Morawiecki 
2017 TAK 7058 824 11,67 

2019 TAK 7489 677 9,03 

  
SUMA 66205 3181 

 

ŚREDNIA 7356,1 353,4 4,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych na 
oficjalnej stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
(www.sejm.gov.pl). 

 

Na podstawie powyższych wyników należy stwierdzić, że: 

 we wszystkich przeanalizowanych exposé odnaleziono odnie-

sienia związane z tematyką patriotyczną, 

 najwyższą wartość współczynnika SoP odnotowano przy wy-

stąpieniu M. Morawieckiego z 2017 r. (SoP = 824), jest to pewnego 

rodzaju zaskoczenie, zważywszy na to, że exposé D. Tuska z 2007 r. 

(SoP = 768) było ponad 2 razy dłuższe. Wynik M. Morawieckiego 

świadczy o tym, że w jego exposé z 2017 r. można było odnaleźć dużo 

treści pojmowanych według klucza poszukiwań jako patriotyczne. 

Najniższą wartość wykazało exposé E. Kopacz (zaledwie 22); 

 najwyższy zmierzony współczynnik uwagi WU (stosunek liczby 

słów mających charakter patriotyczny w stosunku do ogólnej liczby 

słów w wystąpieniu) wykazano przy exposé M. Morawieckiego z roku 

2017 (WU = 11,67); najniższy – przy exposé E. Kopacz (WU = 0,47). 
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Poniższy wykres (Wykres 1.) jest graficznym przedstawieniem 

zmierzonych poziomów uwagi (WU) w exposé badanych premierów, 

gdzie uśredniono wyniki premierów, którzy więcej niż jeden raz wygło-

sili exposé (D. Tusk – 3 razy, M. Morawiecki – 2 razy). 

 

Wykres 1. Porównanie wartości współczynnika WU  

u badanych premierów 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Uśredniając wyniki wszystkich wygłoszonych exposé, zauważal-

nym jest: 

 zdecydowanie najwyższa wartość współczynnika WU w exposé 

M. Morawieckiego (WU = 10,35) – świadczy to o tym, że stosowana 

przez polityka narracja cechuje się wysoką częstotliwością stosowania 

sformułowań, mających (w myśl stosowanego w badaniach klucza 

klasyfikacji) charakter patriotyczny; zdecydowanie najniższą wartość 

współczynnika WU odnotowano przy wystąpieniu E. Kopacz, 

 brak związków między notowanymi wynikami współczynnika 

WU, a przynależnością polityczną. Wartości te dla polityków badanych 

partii politycznych bardzo zróżnicowane, co wyklucza zdiagnozowanie 

takich tendencji. 

Kolejnym etapem badań ilościowych jest porównanie częstotli-

wości wykorzystywania w badanych exposé słów kluczowych. Do za-

kwalifikowania danego słowa kluczowego, akceptowano wszystkie 

formy językowe tego wyrazu, np. do słowa kluczowego „patriotyzm” 

klasyfikowano różne jego odmiany (patriotyczny, patriota, etc.).  

Wyniki tej analizy przedstawione zostały w tabeli 4. 
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Tabela 4. Częstotliwość wykorzystania słów kluczowych 

 

Partia Premier Rok 
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PiS 
K. Marcinkiewicz 2005 1 13 67 0 1 2 20 0 0 0 0 7 1 

J. Kaczyński 2006 0 22 81 0 0 0 12 0 0 0 0 2 1 

PO 
D. Tusk 

2007 4 44 145 1 0 6 37 0 0 0 0 4 13 

2011 0 13 68 0 0 8 1 0 0 0 1 0 0 

2012 0 6 47 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 

E. Kopacz 2014 1 2 73 0 0 4 20 0 0 0 0 1 2 

PiS 

B. Szydło 2015 2 7 55 0 0 3 24 0 0 0 0 0 1 

M. Morawiecki 
2017 0 14 107 2 0 6 17 0 0 0 0 0 2 

2019 0 14 152 1 0 8 29 0 0 0 0 3 5 

SUMA 8 135 795 4 1 37 166 0 0 0 1 17 26 

ŚREDNIA 0,88 15 88,33 0,44 0,11 4,11 18,44 0 0 0 0,11 1,88 2,88 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych na oficjalnej stronie internetowej Sejmu Rze-

czypospolitej Polskiej (www.sejm.gov.pl). 
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Na podstawie danych zawartych w tabeli 4, należy stwierdzić, 

że: 

 spośród najczęściej używanych słów kluczowych wyróżnia się 

słowa „Polska” (użyto 795 razy różnych odmian tego wyra-

zu), „kraj” (166) oraz „naród” (135); 

 co wyjątkowo ciekawe – słowa kluczowego „patriotyzm” uży-

to łącznie zaledwie 8 razy (sic!), słowo to odnaleziono 

w exposé K. Marcinkiewicza (1), D. Tuska z 2007 r. (4), 

E. Kopacz (1) oraz B. Szydło (2), 

 nie odnaleziono zwrotów dotyczących symboli narodowych, 

takich jak „flaga”, „barwy narodowe”, czy też „godło”. 

 

Analiza jakościowa 

Po zakończonej części badań ilościowych, kolejnym etapem pro-

cesu jest analiza jakościowa, opierająca się na zapoznaniu się z treścią 

wyróżnionych w analizie ilościowej fragmentów, w których odnalezio-

no znamiona cech patriotycznych oraz ich porównanie względem sie-

bie za pomocą opracowanego systemu. Ta część badań pozwoli na 

zrozumienie, jak badani politycy rozumieją patriotyzm. W toku badań 

zdiagnozowano, że w wyróżnionych wcześniej fragmentach, postawy 

patriotyczne rozumiane są w bardzo zróżnicowany sposób: 

 

 szacunek do tradycji, kultury i historii, 

 duma narodowa, 

 wspólnota narodowa, solidarność, 

 rozwój cywilizacyjny i gospodarczy, 

 odpowiedzialność za państwo, 

 budowanie pozycji międzynarodowej, 

 uczestnictwo w wyborach, 

 nowoczesne państwo. 

Wyniki tych poszukiwań zaprezentowano w tabeli 5. 

 



 

Tabela 5. Analiza jakościowa 
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PiS 
K. Marcinkiewicz 2005 

    
+ 

   
J. Kaczyński 2006 

 
+ 

      

PO 
D. Tusk 

2007 
  

+ + + 
 

+ + 

2011 + 
       

2012 
     

+ 
  

E. Kopacz 2014 + 
 

+ 
     

PiS 

B. Szydło 2015 + 
   

+ 
   

M. Morawiecki 
2017 + 

 
+ + 

 
+ 

  
2019 + + + 

    
+ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych na oficjalnej stronie internetowej Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej (www.sejm.gov.pl). 
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Na podstawie danych zawartych w Tabeli 5. należy stwierdzić, 

że: 

 istnieje wysoki poziom zróżnicowania w kontekście rozu-

mienia postaw patriotycznych przez badanych polityków, 

 najczęściej postawy patriotyczne wyrażano jako szacunek do 

tradycji, kultury i historii (zdiagnozowano w exposé pięciu premie-

rów), wspólnota narodowa i solidarność (zdiagnozowano w exposé 

czterech premierów), odpowiedzialność za państwo (w exposé trzech 

premierów); 

 w exposé D. Tuska z 2007 r. zauważono największy poziom 

zróżnicowania pojmowania patriotyzmu – zdiagnozowano aż 5 róż-

nych sposobów postrzegania postaw patriotycznych, w tym tak skraj-

nie różne, jak szacunek do tradycji, kultury i historii oraz uczestnictwo 

w wyborach oraz budowanie nowoczesnego państwa; 

 nie stwierdzono żadnych wyraźnych zależności między spo-

sobami postrzegania patriotyzmu, a przynależnością polityczną bada-

nego premiera. 

Konkludując – istnieje dość duża rozbieżność w rozumieniu pa-

triotyzmu przez premierów, jednakże większa część badanych polity-

ków upatruje postaw patriotycznych w bardziej klasycznym rozumie-

niu tego pojęcia, tzn. w kultywowaniu historii i kultury, aniżeli wspie-

raniu innowacyjnych rozwiązań, czy aktywnej partycypacji w życiu 

społecznym. 

 

Wnioski 

Podsumowując – należy stwierdzić, iż cele badań zostały osią-

gnięte. Wszyscy wybrani szefowie rządu w Polsce odnosili się do tema-

tyki patriotyzmu w przeanalizowanych wystąpieniach. 

Przy wykorzystaniu autorskiego opracowania metody mierzenia 

poziomu uwagi w tekście udowodniono, że najwyższy jej poziom przy-

należy do M. Morawieckiego (WU = 10,35), najniższy zaś do E. Kopacz 

(WU = 0,47). Wartości te są dowodem, że poziom zróżnicowania 

przywiązywanej uwagi do badanego tematu był wyjątkowo wysoki. 

Wyniki badań jakościowych wskazują, że istnieje wysoki poziom 

zróżnicowania w sposobie postrzegania patriotyzmu przez tych polity-

ków. Dowodem na to stwierdzenie są dane przedstawione w Tabeli 5., 

gdzie można wskazać najbardziej i najmniej popularny sposób rozu-
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mienia patriotyzmu, jednakże zauważalnym jest występowanie zna-

czących rozbieżności w pojmowaniu badanego zagadnienia w wystą-

pieniu tego samego polityka. Niemożliwym zatem jest skonstruowanie 

uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, czym według wybranych polskich 

premierów jest patriotyzm, ponieważ ich stosunek do tej kwestii różni 

się między sobą. 

Hipoteza badawcza, mówiąca o tym, że w swoich exposé pre-

mierzy odnosili się do kwestii patriotycznych, ukazując tym samym 

swój specyficzny sposób rozumienia tego pojęcia, została potwierdzo-

na. Założenie, iż w zależności od przynależności partyjnej polityka, 

mogą zaistnieć pewnego rodzaju różnice w proponowanych sposobach 

kształtowania postaw patriotycznych w społeczeństwie, nie zostało 

udokumentowane. W żadnych z przypadków nie wykazano tendencji, 

potwierdzających istnienie wyżej wskazanych powiązań. 

Przedstawione wyżej wyniki analiz, osiągnięcie ich celów oraz 

częściowe potwierdzenie hipotezy badawczej jednocześnie udziela 

odpowiedzi na postawione we wstępie pytania badawcze. 
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США, Китай і Мексика в центрі торгової війни:  

зміст та специфіка розгортання економічних  

конфліктів в ХХІ столітті 

 

 

Вступ 

Визначено й розглянуто механізми здійснення оборонної 

і наступальної торгових війн в контексті економічних конфліктів 

в умовах лібералізації світогосподарських зв’язків. Проаналізова-

но потенційно можливі торговельні війни США з Китаєм (як ве-

ликою економікою) та Мексикою (як малою економікою) — краї-

нами, між якими ведеться досить інтенсивна двостороння торгів-

ля, за умови різних сценаріїв, більш та менш агресивних з обох 

сторін. Узагальнено результати моделювання й встановлено, що 

не існує жодного сценарію, за якого б США були у виграші від 

протекціоністських заходів по відношенню до однієї з або одразу 

обох країн. Переглянуті сценарії зображують абсолютно проти-

лежні варіанти торговельної війни: односторонній протекціонізм; 

значне і двостороннє збільшення протекціоністських заходів 

з боку США; протекціоністські заходи США та агресивна політика 

контрагента; відносно незначне підвищення тарифних ставок 

(оптимальне, визначене рівновагою Неша). За будь-якого сцена-

рію, вплив на добробут США, як і на ВВП, є нульовим або негати-

вним. Доведено, що деякі окремі галузі можуть виграти від нових 
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тарифів, однак це відбувається за рахунок погіршення ситуації 

з іншими галузями, нижчими доходами кваліфікованих і неква-

ліфікованих працівників, залучених в агрокультурному чи про-

мисловому секторах. Встановлено, що наслідки для торговельних 

партнерів США відрізнятимуться за ступенем своєї деструктивно-

сті: так, Китай зазнає значного впливу внаслідок торговельної 

війни, тоді як програш Мексики є потенційно ще вищим. Визна-

чено, що політика протекціонізму може принести прибуток лише 

окремим галузям, окремим країнам, скорочуючи при цьому зага-

льний рівень добробуту. Узагальнено, що в разі, якщо підвищен-

ня тарифних ставок торговельних партнерів здається безпідстав-

ним, подібні суперечки слід вирішувати на глобальному рівні, 

наприклад, за допомогою механізмів СОТ.  

 

Виклад основного матеріалу 

Кінець 2016 і початок 2017 р. ознаменував новий етап у роз-

витку світової торгівлі. Після референдуму щодо виходу Об’єд-

наного Королівства з Європейського Союзу, президентських ви-

борів в США та гучних протекціоністських заяв Д. Трампа1, під 

час виборчої кампанії і після неї щодо тарифних ставок на імпорт 

з Мексики, Китаю та Німеччини (35% на імпорт з Мексики та 45% 

– з Китаю), підписання ним указу щодо виходу США з Угоди про 

Транстихоокеанське партнерство, торговельні війни заміщують 

торговельні конфлікти, що виникають при тарифному обмеженні, 

що накладається на певні групи товарів у двосторонній торгівлі 

окремих країн, стаючи довготривалою тенденцією2. 

                                                
1 Remarks by President Trump at Signing of a Presidential Memorandum Targeting 
China’s Economic Aggression, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/re-
marks-president-trump-signing-presidential-memorandum-targeting-chinas-economic-
aggression [10.12.2019]; Statement from President Donald J. Trump on Additional 
Proposed Section 301 Remedies, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/ 
statement-president-donald-j-trump-additional-proposed-section-301-remedies 
[10.12.2019]; Statement on Steps to Protect Domestic Technology and Intellectual 
Property from China’s Discriminatory and Burdensome Trade Practices, https://www. 
whitehouse.gov/briefings-statements/statement-steps-protect-domestic-technology-
intellectual-property-chinas-discriminatory-burdensome-trade-practices, [10.12.2019]. 
2 В.Г. Панченко, Н.В. Резнікова, Від протекціонізму до неопротекціонізму: нові 
виміри ліберального регулювання, “Міжнародна економічна політика” 2017, 
№ 2(27), c. 95-117; В.Г. Панченко, Н.В. Резнікова, Методологічні засади економіч-
ного націоналізму, “Економіка і держава” 2017, № 7, c. 4-8; В.Г. Панченко,  

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-steps-protect-domestic-technology-intellectual-property-chinas-discriminatory-burdensome-trade-practices/
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На основі багатосторонньої багатогалузевої моделі рівнова-

ги CGE, що включає показники тарифних ставок, обсягів торгівлі 

та масштабів виробництва, Міжнародним дослідницьким інсти-

туту продовольчої політики було досліджено 18 сценаріїв торго-

вельної війни між США і Китаєм та США і Мексикою для моде-

лювання впливу останньої на глобальний добробут. Висновок 

моделювання однозначний: в цілому всі країни втрачають від 

торговельних воєн. Так, у випадку торговельної війни між краї-

нами з великою та малою економіками, країна з великою еконо-

мікою може мати вигоди, тоді як країна з малою економікою за-

знає значних втрат. Відтак торгова війна не може принести при-

бутки всіх країнам-учасницям, і лише співпраця може нейтралі-

зувати потенційні негативні наслідки. 

Колишні співробітники Міжнародної торговельної комісії 

США Е. Балістреті та Р. Гіллберрі3, що поставили собі за мету пе-

ревірити результати моделювання торговельних воєн на основі 

тієї ж прикладної моделі загальної рівноваги (AGE), використову-

вали аналогічні дані для аналізу наслідків їхнього розгортання на 

прикладі торговельного протистояння між США, Мексикою і Ки-

таєм. Слід відзначити, що незважаючи на відмінності у застосо-

ваних підходах і попри те, що деякі розрахунки мають певні від-

хилення, в цілому результати співпадають, що тільки доводить 

їхню достовірність. 

Нами було поставлено за мету перевірити результати моде-

лювання впливу торговельних воєн на міжнародну торгівлю 

з урахуванням новітніх проявів протистояння між країнами4. Як-

що взяти за гіпотезу, що США підвищують імпортні тарифи на 

всю продукцію, що надходить з Китаю та Мексики за виключен-

                                                                                                     
Н. В. Резнікова, Політика економічного націоналізму: від витоків до нових варі-
ацій економічного патріотизму, “Економіка і держава” 2017, № 8, c. 5-11. 
3 E.J. Balistreti, R.H. Hillberry, 21st Century Trade Wars, https://www.gtap.agecon. 
purdue.edu/resources/download/8809.pdf [11.12.2019] 
4 Н.В. Резнікова, Економічна експансія в умовах становлення нового каркасу 
міжкраїнової взаємодії, “Актуальні проблеми міжнародних відносин” 2012, вип. 
111, с. 90-100; Н.В. Резнікова, Теоретикометодологічні засади визначення еконо-
мічної залежності в умовах двополярного зонування світової економіки,  “Зов-
нішня торгівля: економіка, фінанси, право” 2012, № 4(63), c. 38-42; Н.В. Резні-
кова, Міжнародне співробітництво в сфері економічної політики: проблема 
збереження суверенітету та аналіз потенційних вигод, “Актуальні проблеми 
міжнародних відносин” 2013, вип. 113, с. 149-159. 
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ням нафти, енергоносіїв та мінеральних продуктів (тобто страте-

гічно важливі для США ресурси), маємо п’ять основних сценаріїв 

розвитку подій: 

1) Китай та Мексика у відповідь підвищують імпортні тари-

фи на продукцію з США.  

2) Китай та Мексика встановлюють такі тарифи на імпорт 

з США, що рівень доходів з імпорту дорівнює новим доходам 

з експорту цих країн в США. 

3) Китай та Мексика встановлюють такі тарифи, що умови 

торгівлі з США є подібними до початкових. 

4) Існує оптимальний сценарій, за яким кожна країна вста-

новлює тариф, що максимізує добробут своїх виробників, базую-

чись на тарифній ставці, встановленій її торговельними партне-

рами.  

5) Рівновага за Нешем між країнами, що знаходяться в стані 

війни встановлюється за ситуації, коли добробут країни визнача-

ється оптимальним тарифом, встановленим протилежною сторо-

ною.  

Торгова війна обумовлена одностороннім стимулом кожної 

країни до введення імпортних тарифів з метоюпокращення умов 

торгівлі. Як прояв економічного суперництва торгова війна ре-

алізує себе через некооперативну тарифну політику в процесі 

міжкраїнової взаємодії. Торгові війни, на думку Дж. Конібеара, 

єкатегорію інтенсивного історичного конфлікту, за якого сторони 

взаємодіють, домовляються, застосовують заходи у відповідь, 

перш за все, переслідуючи власні економічні цілі, безпосередньо 

пов’язані з конкретними товарами та послугами, застосовуючи 

обмеження вільного руху товарів та послуг. Вчений виокремив 

три основні типи торгових воєн:  

 Торгові війни, що слід розглядати як реалізацію політи-

ки за варіантом „дилеми ув’язненого”: співпраця має сенс лише 

за умови її взаємного характеру; небажання співпрацювати є до-

мінуючою стратегією, але у випадку її дотримання обома сторо-

нами катастрофа неминуча (наприклад, Chicken War між США та 

ЄЕС у 1960-х рр.5);  

                                                
5 The Chicken War: A Battle Guide, “The New York Times” 1964, https://www.nyti-
mes.com/1964/01/10/archives/the-chicken-war-a-battle-guide.html [11.12.2019]. 
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 Торгова війна між країнами з великою та малою еконо-

мікою: ситуація, за якою країна з великою економікою виграє, 

а країна з малою економікою зазнає збитків, відома як „Johnson 

case” (наприклад, війна між Францією та Італією у 1886-1898 рр6., 

Францією та Швейцарією у 1892-1895 рр., Німеччиною та Росією 

у 1893-1894 рр.); 

 Торгова війна з великою кількістю учасників (напри-

клад, така, що розгорнулася в результаті підписання у 1930 р. 

Закону Смута-Хоулі про мита7). 

Основними видами торгових воєн є оборонна і наступальна 

війни. До методів оборонної торгової війни належать: 1) під-

вищення імпортних мит (в т.ч. використання зрівняльних мит 

(англ. Сounter vailing duty), які передбачають підвищення ціни 

імпортованого товару до рівня внутрішніх цін з метою запобіган-

ня демпінгу); 2) зниження імпортних квот; 3) введення нетариф-

них обмежень — бар'єрів, пов'язаних з ускладненням процедури 

ліцензування та нагромадженням митних формальностей; 4) за-

провадження технічних бар'єрів, які передбачають виникнення 

складнощів з відповідністю імпортних товарів національним ста-

ндартам і технічним умовам. 

Дослідники А. Буе і Д. Лаборд8, які спочатку ставили собі за 

мету оцінку ситуації з Дохійським раундом переговорів, розгля-

                                                
6 Війна між Францією та Італією у 1886-1898 рр., після уніфікації країни у 1871 р. 
урядом держави почали застосовуватися протекціоністські заходи для стимулю-
вання нових галузей економіки, що призвело до розірвання угоди з Францією 
у 1886 р. та підняття Італією тарифів до рівня 60%. Франція відмовилася від пе-
ремовин та пригрозила застосуванням тарифів у відповідь – у 1892 р. був запрова-
джений протекціоністський Méline tariff. Як наслідок, впливу зазнали не тільки ці 
дві країни, але й держави, в яких були розташовані їх постачальники, а  також це 
підштовхнуло Італію ближче до Німеччини та Австро-Угорщини напередодні 
Першої світової війни.  
7 Закон Смута-Хоулі про мита – федеральний закон, підписаний у 1930 р., що 
різко підвищив митні тарифи США на більш ніж 20 000 видів імпортованих това-
рів до рекордних рівнів. На думку багатьох економістів, закон Смута — Хоулі став 
каталізатором згортання торгівлі між США та Європою з високого рівня 1929 р. до 
депресивного в 1932 р., що сприяло розвитку Великої Депресії. Закону Смута-
Хоулі було приділено багато уваги з боку дослідників, і не дарма: після краху 
світової економіки і торгівлі у 1930 р. частка економіки США скоротилася з  16% до 
11% у 1935 р.; обсяг імпорту скоротився на 40%. 
8 A. Bouët, D. Laborde, US Trade Wars with Emerging Countries in the 21st Century: 
Make America and Its Partners Lose Again, https://www.ifpri.org/publication/us-
trade-wars-emerging-countries-21st-century-make-america-and-its-partners-lose-again 
[12.12.2019]. 
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нули сценарій багатосторонньої торговельної війни через засто-

сування провідними економіками світу вищих тарифних ставок 

у 2009-2014 рр. За їхніми оцінками, така війна спричинила б 7,7% 

скорочення світової торгівлі та скорочення світового добробуту на 

353 млрд. дол. США. К. Гамільтон і Дж. Веллі9 досліджували двос-

торонню торгівлю на прикладі двох товарів і дійшли висновку, 

що тарифи на основі рівноваги Неша є значно вищими за дійсні 

тарифи, а тому їх запровадження передбачає значне скорочення 

добробуту сторін.  

За багатосторонньою багатогалузевою моделлю Р. Осса10, 

уряди запроваджують тарифи з метою (1) маніпулювання умова-

ми торгівлі; (2) відмивання коштів з інших країн та (3) захисту 

галузей, що є важливими в політичному плані. Розглядаючи 

33 галузі на прикладі 7 країн, автор отримав середній оптималь-

ний тариф на рівні 62,4%, середнє зростання добробуту для краї-

ни, що встановлює тариф, 1,9%, та скорочення добробуту інших 

країн на 0,7%. Випадок застосування рівноваги Неша є гіршим 

у порівнянні з вільною торгівлею для всіх учасників – падіння 

добробуту в середньому на 2,9%.  

На основі цих теоретичних підходів можна зробити три го-

ловні висновки. По-перше, глобальні торговельні війни шкодять 

всім країнам, знижуючи ефект добробуту в цілому. По-друге, два 

варіанти розвитку подій можливі в рамках двосторонньої торгів-

лі, але частіше обидві країни зазнають збитків. По-третє, навіть 

коли ми маємо справу з так званим „Johnsoncase” — ситуацією, за 

якою велика економіка отримує прибутки — світовий добробут 

скорочується.   

Розглядаючи торговельні відносини США, Китаю та Мекси-

ки, слід зазначити, що всі три країни є членами СОТ, при цьому 

Мексика є малою економікою, а Китай та США, зважаючи на кі-

лькість населення та обсяг ВВП, є великими економіками. Одним 

з основних факторів початку торговельної війни є двосторонній 

торговельний дефіцит. На основі даних UN Comtrade database за 

2017 р. було встановлено, що відносини США-Китай та США-

                                                
9 C. Hamilton, J. Whalley, The Trading System After the Uruguay Round, Peterson Inst 
for Intl Economics, Washington, DC 1985, 302 p. 
10 R. Ossa, Trade Wars and Trade Talks with Data, “American Economic Review” 2014, 
vol. 104(12), pp. 4104-4146. 
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Мексика є важливими, особливо для Мексики (Див. Рис. 1 i 2), 

для якої США становлять 81% всього експорту та 47% – імпорту 

(Див. Рис. 3). Тим не менше, частка цих країн в експорті та імпор-

ті США теж є досить значною, тому введення тарифів у відповідь 

може мати негативний вплив і на економіку США в тому числі. 

 

Рис.1. Показники торгового балансу США та Китаю,  

США та Мексики (млрд. дол. США) 

 
Джерело: укладено авторами за: United States Census Bureau, 

https://www.census.gov [15.12.2019]. 
 

Рис. 2. Рівень торговельного дефіциту США з Китаєм  
як тригер торгової війни, (млрд. дол. США) 
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Джерело: укладено авторами за: United States Census Bureau, 

https://www.census.gov [15.12.2019]. 
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Рис.3. Частки двосторонньої торгівлі в загальному обсязі експор-

ту та імпорту кожної країни, 2015 р. 

7,7%

21,8%

15,7%

12,9%

18,0%

9,0%

81,2%

47,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Загальному експорті США

Загальному імпорті США

Загальному експорті США

Загальному імпорті США

Загальному експорті Китаю

Загальному імпорті Китаю

Загальному експорті Мексики

Загальному імпорті Мексики

Частка в загальному експорті/імпорті

Ч
а

с
т

к
а

 С
Ш

А
 в

Ч
а

с
т

к
а

 

М
е

к
с

и
к

и
 в

Ч
а

с
т

к
а

 
К

и
т

а
ю

 в

 
Джерело: укладено авторами за: E.J. Balistreti, R.H. Hillberry, 

21st Century Trade Wars, https://www.gtap.agecon.purdue.edu/re-
sources/download/8809.pdf [11.12.2019]. 

 

Торговельні відносини країн характеризуються наявністю 

глобальних ланцюгів вартості, при цьому і Китай, і Мексика на-

лежать до країн, що відстають, тобто країн вертикальної спе-

ціалізації, а це каже про вищу залежність країн від імпорту як 

складової майбутніх кінцевих продуктів, які направляються на 

експорт. Оцінюючи країни за рівнем захисту, виявлено, що Кита-

єм встановлено найвищий рівень захисту, майже вдвічі вищий за 

Мексику і в 3-4 рази вищий за США, і вираховується він у відсот-

ках як середньозважене значення імпортних тарифів на товари 

(див. Рис. 4). 
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Рис. 4. Рівень світового захисту країни, середньозважене  

значення імпортних ставок на товари, 2017 р. 
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Джерело: укладено авторами за: P. Armington, The Geographic 

Pattern of Trade and the Effects of Price Changes, “IMF Staff Papers” 
1969, no. 16(2), pp. 179–201. 

 

Це підтверджується і рівнем захисту на двосторонньому рі-

вні. Так, рівень захисту США складає 0% по відношенню до Мек-

сики (в рамках НАФТА) та Китаю – 3%; Китаю до Мексики і до 

США – 5%, Мексики до Китаю 6% і до США – 0%. І хоча, здавало-

ся б, незважаючи на ці 5% та останні новини, США не входить до 

числа країн, що зазнають найбільшої дискримінації з боку Китаю. 

Набагато більші тарифи введені по відношенню до країн Кариб-

ського басейну, Японії, Західної Європи через спеціалізацію. А до-

ступ США до ринку Мексики взагалі відкритий завдяки участі 

в НАФТА, в той час як Китай, Республіка Корея та країни Півден-
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но-Східного регіону зазнають дискримінації за рахунок обмеже-

ного доступу на ринок Мексики. 

Імпортний тариф у 5% в Китаї та 3% в США може здатися 

несправедливим, однак ніколи з часів Другої світової війни двос-

тороння торгівля не передбачала принцип взаємності. Коли йде 

річ про протекціоністські заходи Китаю, важко судити про них 

виходячи з вищезазначених 5%, а доцільніше розглядати значен-

ня тарифних ставок по секторам.  

Так, політика Китаю характеризується найбільшою різни-

цею тарифних ставок між секторами: максимальному захисту 

підлягають сільське господарство (тваринництво) та виробництво 

транспортних засобів. Уряд Мексики і США найбільше захища-

ють внутрішній ринок текстильної промисловості та виробів зі 

шкіри (Див. Рис. 5). 
 

Рис. 5. Рівень тарифного захисту за галузями  

у США, Мексиці та Китаї 
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Джерело: укладено авторами за: P. Armington, The Geographic 

Pattern of Trade and the Effects of Price Changes, “IMF Staff Papers” 
1969, no. 16(2), pp. 179–201.  
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Торговельні зв'язки між США та Китаєм є міцними. Наразі 

Китай є найбільшим торговельним партнером США з обсягами 

торгівлі в 636 млрд. дол. США (2017 рік), третім експортним рин-

ком (після Канади та Мексики), а також найбільшим імпортером 

споживчих товарів для США. Прикметно, що історія активного 

торгівельного співробітництва почалась у 1979 р., коли Китай по-

чав впроваджувати економічні реформи, направлені на лібералі-

зацію торгівлі (див. табл. 1). Між США та Китаєм було підписано, 

у червні 1979 р., двосторонній торговий договір, а з 1980 р. між 

країнами встановився режим найбільшого сприяння. Вважливу 

роль у зростанні економіки Китаю, зокрема показників зовніш-

ньої торгівлі відіграли й комплексні торгові зобов'язання, взяті 

після вступу до Світової організації торгівлі (СОТ) в 2001 р. 

 

Табл. 1. Порівняння обсягів торгівлі між США та Китаєм  

у 1980 та 2017 р. 

Показник 1980 рік 2017 рік 

Рейтинг Китаю як торго-

вельного партнера США 
24 1 

Місце Китаю як експорт-

ного ринку для США 
16 3 

Місце Китаю як імпорте-

ра товарів на ринок США 
36 1 

Обсяги торгівлі (експорт 

та імпорт разом) 
4 млрд. дол.США 636 млрд. дол.США 

Експорт США до Китаю 3,8 млрд. дол.США 130,4 млрд. дол.США 

Імпорт США з Китаю 1,1 млрд. дол.США 505,6 млрд. дол.США 

Торговельний баланс 

США 
2,7 млрд. дол.США -375,2 млрд. дол.США 

Джерело: складено авторами на основі: M. Wayne-Morrison, 
China-U.S. Trade Issue, Congressional Research Service 2018, 
https://fas.org/sgp/crs/row/RL33536.pdf [15.12.2019]. 

 

Китай є третім за обсягом ринком експорту США (експорт 

у 2017 році – 130 млрд. дол. США), поступаючись майже вдвічі 

Канаді (282 млрд. дол. США) та Мексиці (243 млрд. дол. США)  

– двом партнерам США в рамках НАФТА (рис. 1, рис. 2). Проте, 

темп зростання експорту до Китаю з 2002 по 2017 роки становив 
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491% – абсолютний рекорд у порівнянні з 10 найбільших експор-

тних ринків США, у той час, як загальний темп зростання дорів-

нював 123,1%. Щодо товарних категорій, найбільше експортується 

в Китай продукція аерокосмічної галузі (цивільні літаки та части-

ни), олійні культури та зерно (соєві боби), автомобілі, напівпрові-

дники та електронні компоненти, а також відходи і брухт. 

Виграш обох країн від взаємної торгівлі є очевидним: США 

надає Китаю великий експортний ринок, а американці спожива-

ють доступну китайську продукцію. Окрім того, Китай є другим 

у світі тримачем цінних паперів Казначейства США, що дозволяє 

Америці утримувати відсоткову ставку на низькому рівні. Тож ви-

никає питання, звідки взагалі почалися розмови про торговельну 

війну між США та Китаєм. Конфлікт між країнами зумовлений 

наступними факторами: Китай критикує США за експортні обме-

ження високотехнологічних продуктів, нечесну конкурентну по-

літику по відношенню до Китаю, встановлення необґрунтованих 

торговельних санкцій; США зі свого боку стурбовані дискриміна-

ційною інноваційною політикою, неефективною політикою захи-

сту інтелектуальних прав власності та неповним дотриманням 

зобов’язань в рамках СОТ китайськими партнерами. І незважаю-

чи на стабільне зростання взаємної торгівлі, сьогодні існують 

сумніви щодо їхньої майбутньої співпраці. Якщо у випадку з Мек-

сикою Д. Трампом було обіцяно впровадження 35% тариф, то 

в контексті Китаю йшла мова навіть про 45%.  

Для прогнозування можливих сценаріїв торговельної війни 

США з Мексикою та Китаєм застосовується MIRAGRODEP  

— рівноважна модель, що базується на оберненій багатосторон-

ній багатогалузевій моделі MIRAGE (Моделювання міжнародних 

відносин за встановленої рівноваги, англ.: Modelling Internation-

al Relationships under Applied General Equilibrium).  

Основні припущення моделі такі: 1) виробництво описуєть-

ся виробничою функцією Леонтьєва; 2) використання природних 

ресурсів стале, це єдиний ресурс з фіксованим рівнем постачання. 

Кваліфікована робоча сила є повністю мобільною; 3) ця модель 

є неокласичною і передбачає, що рахунок за зовнішніми операці-

ями, рахунок державних доходів та витрат і рахунок за операція-

ми приватних осіб є закритими; 4) також ця модель не передба-
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чає застосування додаткових доходів від вищих тарифних ставок 

для зменшення дефіциту державного бюджету США.  

Для розрахунків моделі використовуються дані з системи 

GTAP, яка містить інформацію щодо обсягів двосторонньої торгі-

влі і впровадження протекціоністських заходів в більшості країн 

світу. Зосередимо свій дослідницький ракурс на встановленні 

характеру взаємодії США та Мексики. Потенційні наслідки торго-

вельної війни між США та Мексикою за умови 35% підвищення 

тарифів на всі товари з Мексики до США (за винятком рівноваги 

Неша з повною мобільністю капіталу, за якої США підвищили б 

тарифи лише на 13,4% — це означало б менш еластичне поста-

чання для обох партнерів, встановлення вищого оптимального 

тарифу), тарифні ставки Мексики залежать від цілей, що переслі-

дує країна. Можливі варіанти можна побачити у табл. 2.  
 

Табл. 2. Моделювання зміни тарифів,  
запроваджених США-Мексикою, % 

Сценарії, що 
моделюються 

Абревіа-
тура 

Коротко-
строкова  

перспектива 

Довгострокова 
перспектива 

  Мексика США Мексика США 
Односторонній 
тариф, що запро-
ваджується з боку 
США 

ОТ_США – 35.0 – 35.0 

35 % запрова-
дження тарифу  
у відповідь 

35ТуВ 35.0 35.0 35.0 35.0 

Тариф, що компе-
нсує втрати  
доходу 

ТКВТ 36.0 35.0 36.1 35.0 

Покращення умов 
торгівлі за раху-
нок ведення  
тарифу у відповідь 

ПУТ_ВТуВ 50.0 35.0 33.1 35.0 

Оптимальне зна-
чення тарифу для 
максимізації вла-
сного добробуту 

ОЗТМВД 9.3 35.0 9.1 35.0 

Оптимальний 
тариф за  
рівновагою Неша 

ОТН 9.6 14.4 9.5 13.4 

Джерело: розраховано авторами. 
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Для того, щоб встановити початкові умови торгівлі, підви-

щення тарифів має бути досить значним (+50% у коротко- і +33% 

у довгостроковій перспективі). Однак підвищення тарифів в Мек-

сиці має бути дуже високим для відшкодування втрат Мексики 

зважаючи на те, що 80% експорту країни спрямовано в США. Як-

що країна планує відповісти США в дусі правил СОТ – тариф має 

бути встановлено лише трохи вище за американський. Що ж сто-

сується оптимального тарифу за рівновагою Неша, то 35% не 

є оптимальним показником для країни.  

Кажучи про наслідки для торгівлі, одностороннє підвищен-

ня тарифів з боку США призведе до 18% зниження обсягу експор-

ту з Мексики; а встановлення тарифів мексиканською стороною 

не лише матиме негативний вплив на показники імпорту, але й 

призведе до подорожчання місцевої валюти, ще більшого скоро-

чення експорту з метою утримання показників поточного рахунку 

в тій же пропорції до ВВП країни. Було б неправильно вважати, 

що торгівельна політика США при цьому не зазнає жодних змін: 

вплив є однозначним, проте значно меншим; експорт США може 

скоротитися на 3%, у випадку відповіді з боку Мексики і на 4,5%. 

Більш того, закриття ринку США для мексиканських експортерів 

на ті ж 57% призведе до зростання експорту до Канади на 67% 

(експорт до партнерів, інших від США, зросте на 40,6% до 71,7%). 

А для США на заміну мексиканському експорту прийде 6,3% зро-

стання експорту з країн-членів Карибського регіону. Загалом за-

лежно від сценарію, обраного країнами, наслідки можуть бути 

різними, що і зображено на рис. 6. 

За найбільш жорсткого сценарію маємо 64% скорочення 

мексиканського експорту до США та 69% скорочення американ-

ського експорту до Мексики; за найбільш оптимального (рівнова-

ги Неша), хоча скорочення взаємної торгівлі є меншим (37% ско-

рочення мексиканського експорту до США та 35% зниження аме-

риканського експорту до Мексики), негативні наслідки є до-

статньо відчутними для обох сторін. 
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Рис.6. Зміни в експорті за регіонами та сценаріями 
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Джерело: розраховано авторами. 

 

Якщо ж розглядати показники зміни добробуту домогоспо-

дарств (див. табл. 3), то вони є негативними для Мексики (втрати 

від -3,2% до -1,1%), негативними або нульовими для США і пози-

тивними або нульовими для інших країн, які зможуть підвищити 

обсяги експорту до США та рівень свого добробуту (особливо Ка-

нада та країни Карибського басейну). Щодо впливу на сектори, 

що створюють додану вартість, то в Мексиці особливо негативно-

го впливу зазнає машинобудування, електроніка, виробництво 

транспортних засобів (від -20% до -38%), в той час як жодна га-

лузь економіки США не зазнає скорочення більш ніж на -1,5%. 

Також тарифні зміни негативно впливають на доходи працівників 

як в США, так і в Мексиці: 0-0,5% в США та 0-5,9% в Мексиці. 
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Таким чином, аналіз потенційної торговельної війни між 

США та Мексикою дає зробити два основні висновки. По-перше, 

малі економіки не мають змоги „дати відсіч” великим економі-

кам, встановивши вищі тарифні ставки у відповідь з надією ско-

рочення втрат від торговельної війни11. По-друге, будь-яка еконо-

міка незалежно від свого розміру, підвищуючи тарифи у відпо-

відь, має враховувати можливості максимізації власного добробу-

ту, а не умови торгівлі чи обсяг отриманих тарифних зборів. По-

третє, ні велика, ні мала економіки, що беруть участь у торговель-

ній війни не можуть виграти від неї – це може стати можливістю 

підвищення прибутків лише деяких третіх країн. 

Розглянемо ефекти потенційної торговельної війни між 

США та Китаєм знову за умови 35% підняття тарифів з боку США. 

Китай змушений ще більше підвищити тарифи у порівнянні з по-

переднім прикладом Мексики, якщо країна переслідує мету отри-

мання тих же тарифних зборів, як і США: це зумовлено тим, що 

торговельні потоки з США до Китаю значно менші за торговельні 

потоки з Китаю (див. табл. 4). 

Порівнюючи встановлені тарифи з рівновагою Неша, тобто 

оптимальним значенням тарифу для максимізації власного доб-

робуту, встановлені американським урядом тарифи знову ж таки 

не збільшують доходи країни, 35% підвищення з Китаєм має бі-

льш негативний вплив, аніж з Мексикою. Це пов’язано з тим, що 

за рівновагою Неша, оптимальним в цьому випадку є підвищення 

на 7% замість 13,4% з Мексикою. Пояснити таку різницю можна 

тим, що початковий тариф з Мексикою становить 0%, а на китай-

ські тарифи і так діє тариф 3%. По-друге, американський імпорт 

з Китаю характеризується вищою еластичністю у порівнянні з ім-

портом з Мексики. 

 
 

                                                
11 Н.В. Резнікова, В.Г. Панченко, Нова норма світової економіки як середовище 
становлення неопротекціонізму, “Міжнародні відносини. Серія Економічні 
науки” 2014, № 4, http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3144 
[15.12.2019]. 
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Табл. 3. Зміни добробуту домогосподарств у випадку США-Мексика 

Джерело: розраховано авторами. 
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США 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -01 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Мексика -2.1 -1.3 -2.6 -1.8 -2.7 -1.9 -3.2 -1.8 -1.8 -1.0 -1.1 -0.5 

КАФТА 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 

Канада 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

УВТ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

Китай 0.0 0.0 0.1 0.1 01 0.1 01 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Країни  
Перської  
затоки 

-0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 

Р-ка Корея 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 
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Табл. 4. Зміни тарифів, запроваджених між США-Китаєм, % 

 

Сценарій 
Короткострокова  

перспектива 
Довгострокова  

перспектива 

 Китай США Китай США 

ОТ_США – 35.0 – 35.0 

35ТуВ 35.0 35.0 35.0 35.0 

ТКВТ 59.9 35.0 59.7 35.0 

ПУТ_ВТуВ 42.9 35.0 38.5 35.0 

ОЗТМВД 4.1 35.0 3.7 35.0 

ОТН 3.6 7.0 3.1 7.0 

Джерело: розраховано авторами. 
 

Отож, розглядаючи наслідки для двосторонньої торгівлі, 

вони є майже однаковими для США та Китаю. Зважаючи на роз-

мір обох економік, їхню залученість у регіональній торгівлі по 

обидві сторони Тихого океану, побічні ефекти для третіх сторін 

є відчутнішими у порівнянні зі сценарієм США-Мексика. Ефект 

відхилення торгівлі відчувається за рахунок збільшення експорту 

з країн Карибського басейну та з Мексики більш ніж на 2% у біль-

шості випадків (Див. рис. 7).  
У випадку одностороннього підвищення тарифних ставок з 

боку США обсяг двосторонньої торгівлі скорочується на 75%, при 

цьому залучаються нові країни-імпортери в США (Південно-

Східна Азія, Японія, Республіка Корея) та нові центри китайсько-

го експорту (Мексика, країни Карибського басейну, Канада). В цій 

ситуації спрацьовує ефект доміно: збільшення експорту з Півден-

но-Східної Азії до США негативно впливає на експорт з Південно-

Східної Азії до Китаю чи Японії. У випадку ж намагання Китаю 

отримати аналогічні американським прибутки від встановлених 

тарифних ставок. Моделювання засвідчує, що в разі підвищення 

Китаєм тарифних ставок майже на 60%, торговельні потоки з 

США до Китаю скорочуються на 82%, що призводить до збіль-

шення американського експорту до Канади, Мексики та країн 

Карибського басейну. 
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Рис. 7. Зміни в експорті за регіонами та сценаріями 

 
Джерело: розроблено авторами. 

В той же час, у випадку встановлення оптимальних тариф-

них ставок на основі рівноваги Неша маємо нижчі у порівнянні 

з кейсом Мексики тарифи, а відповідно скорочення обсягів двос-

торонньої торгівлі є значно нижчим (-29% для Китаю-США та -

18% для США-Китаю). Аналізуючи вплив введених тарифних 

ставок на загальний добробут країни, можемо встановити, що 

обидві країни втрачають: втрати китайської сторони є більшими, 

проте якщо втрати Мексики у попередньому випадку могли бути 

у 30 разів вищими за втрати США, то наразі різниця є меншою 

(див. табл. 5). 

Відчутнішими за попередній сценарій з Мексикою є виграш 

третіх сторін (Мексика та країн Карибського басейну). Сектори, 

що створюють додану вартість, теж зазнають впливу: особливо 

негативного впливу зазнає китайська галузь електроніки (6,3%); 

у випадку агресивної політики з боку Китаю збитків зазнає сіль-

ське господарство США. 
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Табл. 5. Зміни добробуту домогосподарств у випадку США-Мексика12 

Джерело: розраховано авторами. 

                                                
12 Примітки: Нульова мобільність капіталу (НМК); повна мобільність капіталу (ПМК). 
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КАФТА 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 

Канада 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

УВТ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

Китай 0.0 0.0 0.1 0.1 01 0.1 01 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Країни Перської 
затоки 
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Розглянемо третій випадок торговельної війни, яку США 

розпочинають одразу проти двох країн. Табл. 6 відображає тари-

фні ставки, встановлені трьома країнами за різних сценаріїв. По-

ложення США однозначно є набагато гіршим: по-перше, тарифи, 

що встановлюють Китай та Мексика у ході тристоронньої війни, 

є вищими за попередні два випадки; по-друге, Китаю за такої 

ситуації легше відновити початкові умови торгівлі, ніж у поперед-

ньому двосторонньому випадку, якщо Мексика не запроваджує 

жодних протекціоністських заходів. Сценарії встановлення опти-

мального тарифу за Нешем або отримання прибутків від тариф-

них зборів, таких, що їх отримує протилежна сторона, є анало-

гічними за своїм ефектом двостороннім сценаріям. 
 

Табл. 6. Зміни тарифів між США-Китаєм-Мексикою, % 

Сценарій 
Короткострокова  

перспектива 
Довгострокова  

перспектива 

 Китай Мексика США Китай Мексика США 

ОТ_США – – 35.0 – – 35.0 

35ТуВ 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 

ТКВТ 59.9 36.3 35.0 59.7 36.1 35.0 

ПУТ_ВТуВ 50.0 50.0 35.0 48.1 43.9 35.0 

ОЗТМВД 9.3 9.3 35.0 6.3 9.1 35.0 

ОТН 3.7 9.6 10.3 3.2 9.6 9.9 

Джерело: розраховано авторами. 
 

Зміна обсягів експорту одразу між трьома країнами не 

є прямою сумою ефектів від двосторонніх торговельних воєн, 

проте є дуже близькою до того (див. Рис. 8). При цьому за рахунок 

більш агресивної торговельної політики вже з боку двох економік 

скорочення експорту в США може бути набагато відчутнішим – 

від 6% до 13%. В свою чергу, макроекономічний ефект дійсно є 

сумою попередніх двох випадків, при цьому за рахунок тристо-

ронньої торговельної війни очевидним є ще більший виграш тре-

тіх країн, а саме — країн Карибського басейну. 
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Рис.8. Зміни в експорті за регіонами та сценаріями 

 
Джерело: розраховано авторами. 

 

Висновки 

Проаналізувавши потенційно можливі торговельні війни 

США з Китаєм (великою економікою) та Мексикою (малою еко-

номікою) — країнами, між якими ведеться досить інтенсивна дво-

стороння торгівля, за умови різних сценаріїв, більш та менш агре-

сивних з обох сторін, можна зробити низку висновків: 

1) Не існує жодного сценарію, за якого б США були 

у виграші від протекціоністських заходів по відношенню до однієї 

з або одразу обох країн. Переглянуті сценарії зображують абсолю-

тно протилежні варіанти торговельної війни: односторонній про-

текціонізм; значне і двостороннє збільшення протекціоністських 

заходів з боку США; протекціоністські заходи США та агресивна 

політика контрагента; відносно незначне підвищення тарифних 
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ставок (оптимальне, визначене рівновагою Неша). За будь-якого 

сценарію вплив на добробут США, як і на ВВП є нульовим або 

негативним. Так, деякі окремі галузі можуть виграти від нових 

тарифів, однак це відбувається за рахунок погіршення ситуації 

з іншими галузями, нижчими доходами кваліфікованих і неква-

ліфікованих працівників, залучених в агрокультурному чи про-

мисловому секторах.  

2) Порівнюючи підвищення тарифних ставок на 35% США, 

Мексикою, і Китаєм та однакове, але менше підвищення, визна-

чене рівновагою Неша, втрати країн є однозначно меншими за 

другого сценарію: 0,8, 1,8 та 0,4 для Китаю, Мексики та США і 0,3, 

0,3 та 0 відповідно. Тобто підвищення тарифних ставок має бути 

помірним. 

3) Наслідки для торговельних партнерів США відрізняти-

муться за ступенем своєї деструктивності: так, Китай зазнає знач-

ного впливу внаслідок торговельної війни, тоді як програш Мек-

сики є потенційно ще вищим. Відчутного скорочення зазнають 

окремі галузі: за односторонніх протекціоністських заходів з боку 

США машинобудівна галузь Мексики скорочується приблизно на 

16%, а у випадку відповідної агресивної політики Мексики — сяг-

нути 22%. Загалом, враховуючи розмір економіки Мексики та 

залежність її імпорту від США, чим агресивнішу тарифну політи-

ку проводитиме країна, тим більшими будуть втрати країни; най-

меншими вони будуть, якщо підняття тарифів буде відбуватися на 

основі підвищення добробуту країни. 

4) Враховуючи те, що частка поточного рахунку в ВВП має 

бути стабільною, країни-партнери повинні коригувати реальний 

валютний курс за рахунок зміни внутрішніх цін, що допоможе 

Мексиці, наприклад, дещо компенсувати експортні втрати в США 

в довгостроковій перспективі за рахунок переорієнтації експорту 

до інших країн. 

5) Окрім того, часто треті країни можуть вигравати від тор-

говельних воєн, що ведуть їх партнери. В нашому випаду одноз-

начним є виграш країн Карибського басейну (від 0,3% до 0.8%) за 

рахунок збільшення експорту до США. При цьому глобальний 

добробут зазвичай скорочується приблизно на 0,1% за рахунок 

будь-якої подібної торговельної війни.  
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6) Політика протекціонізму може принести прибуток лише 

окремим галузям, окремим країнам, скорочуючи при цьому зага-

льний рівень добробуту. В разі, якщо підвищення тарифних ста-

вок торговельних партнерів здається безпідставним, подібні супе-

речки слід вирішувати на глобальному рівні, наприклад, за допо-

могою механізмів СОТ.  

За результатами моделювання встановлено, що оптималь-

ний тариф для США з Мексикою становить 12%, що враховує ро-

змір економіки США та потужність ринку. США можуть отримати 

додаткових 6,3 млрд. дол. США за рахунок встановлення оптима-

льного тарифу, і хочатакі обсяги не видаються значними з ураху-

ванням загального обсягу приватного споживання, у відсотково-

му значенні зростання добробуту може скласти 0,06%. Однак 20% 

і 35%, запропоновані Д. Трампом13 (на Рис.9 позначені як T1 і T2), 

однозначно не є оптимальними: 35% тариф скорочує добробут 

країни на 5 млрд. дол. США. 
 

Рис. 9. Вплив зміни тарифної ставки на мексиканський імпорт 

на рівень добробуту в США, млрд. дол. США 

 
Джерело: укладено автором за: A. Bouët, D. Laborde, US Trade 

Wars with Emerging Countries in the 21st Century: Make America 
and Its Partners Lose Again, https://www.ifpri.org/publication/us-
trade-wars-emerging-countries-21st-century-make-america-and-its-
partners-lose-again [12.12.2019]. 

                                                
13 President Trump Announces Strong Actions to Address China’s Unfair Trade, 
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/march/ 
president-trump-announces-strong [12.12.2019] 
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При цьому треба відзначити, що результати можуть дещо 

різнитися залежно від структури торгівлі: структура торгівлі за 

М.-Дж. Меліцом14 передбачає монополістично конкурентний ви-

робничий сектор і невиробничі сектори з постійним ефектом ма-

сштабу у виробництві, що містять зовнішній фактор переміщення 

виробництва, який і визначає позитивні оптимальні тарифи. За 

більш стандартним підходом П. Армінгтона15, зовнішнім факто-

ром є умови торгівлі, а тому обсяг торгівлі є відносно стабільним 

незалежно від зміни тарифних ставок, а зміни добробуту зумов-

лені коливаннями відносних цін. 
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Marcin Chełminiak 

 

 

Rosyjskie wizje ładu międzynarodowego.  

Konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego 

 

 

Celem niniejszego artykułu jest analiza wizji ładu międzynaro-

dowego, które pojawiły się w rosyjskim dyskursie po rozpadzie ZSRR. 

Skupiono się przede wszystkim na koncepcjach, które funkcjonowały 

w debatach naukowych z zakresu stosunków międzynarodowych, 

a także wśród rosyjskich geopolityków różnych nurtów. W kontekście 

tych dyskusji warto się także zastanowić, w jakim zakresie teoretyczne 

koncepcje miały wpływ na politykę zagraniczną kreowaną decydentów 

w Rosji. Analizie poddano więc także najnowsze dokumenty strate-

giczne Federacji Rosyjskiej przygotowywane przez ośrodek prezydenc-

ki z zakresu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa. Realizacja 

zawartych w nich postulatów może mieć realny wpływ nie tylko na 

pozycję Moskwy w stosunkach międzynarodowych, ale także na mię-

dzynarodowy system bezpieczeństwa.  

W teoriach stosunków międzynarodowych oprócz takich katego-

rii jak system międzynarodowy, bezpieczeństwo międzynarodowe czy 

polityka zagraniczna państw pojawia się także pojęcie ładu międzyna-

rodowego. W historii stosunków międzynarodowych mamy do czynie-

nia z okresami ładu i chaosu. Ład międzynarodowy rozpatrywany jest 

często jako element szerszego ładu społecznego, który oznacza przeci-

wieństwo anarchii oraz destrukcji1. W teorii stosunków międzynarodo-

wych pojęcie to ma wiele definicji, jest względne2. Współcześnie poja-

wiła się tendencja, aby ład międzynarodowy definiować w kategoriach 

zasad, norm oraz społeczności międzynarodowej3. Jednym z elemen-

                                                
 dr hab. Marcin Chełminiak, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie, e-mail: marcin.chelminiak@uwm.edu.pl  
1 J. Kukułka, Kształtowanie się nowego ładu międzynarodowego, [w:] D.B. Bobrow, 
E. Haliżak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX 
wieku, Warszawa 1997, s. 349. 
2 C. Jean, Geopolityka, Wrocław-Warszawa-Kraków 2003, s. 190. 
3 Zob. E. Keene, Beyond the Anarchical Society. Grotius, Colonialism and Order in 
World Politics, Cambridge 2002, s. 12-13; J. Gow, Stratified Stability: Interpreting 
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tów ładu międzynarodowego jest międzynarodowy ład polityczny. Ze 

względu na prymat stosunków politycznych wśród różnego rodzaju od-

działywań zajmuje on centralne miejsce w życiu międzynarodowym4. 

Pierwsze koncepcje teoretyczne i próby zdefiniowania międzynarodo-

wego ładu politycznego pojawiły się już w starożytności i średniowie-

czu5.  

Jedną z podstawowych funkcji międzynarodowego ładu poli-

tycznego jest utrzymanie stabilizacji międzynarodowej oraz pokoju 

w skali globalnej, bądź regionalnej. Jest to jednocześnie funkcjonalna 

potrzeba dla większości państw świata. Jednak w tym miejscu należy 

podkreślić, iż: „Pokój międzynarodowy, jako cel polityki zagranicznej, 

wtedy odpowiada potrzebom całego środowiska międzynarodowego, 

jeśli zakłada nie tylko brak wojny i przemocy w stosunkach międzyna-

rodowych, lecz przede wszystkim kształtowanie owocnej współpracy 

państw, która sprzyja rozwojowi wszystkich wartości międzynarodo-

wych, pożądanych przez daną zbiorowość”6. Odrzucając tezy skrajnych 

realistów, według których „pełnowartościowymi” aktorami stosunków 

międzynarodowych są tylko państwa, a także liberałów twierdzących, 

iż rolę instrumentów stabilizacji ładu mogą przejąć organizacje mię-

dzynarodowe oraz światowa opinia publiczna dla potrzeb niniejszego 

artykułu przyjęto definicję międzynarodowego ładu politycznego He-

dleya Bulla7. Według niego jest to taka forma zachowania uczestników 

(aktorów) międzynarodowych, zarówno państwowych, jak i pozapań-

stwowych, która pozwala na realizację podstawowych celów społecz-

ności międzynarodowej. 

W pierwszych latach po rozpadzie ZSRR część rosyjskich anali-

tyków z zakresu stosunków międzynarodowych podzielała pogląd, że 

                                                                                                     
International Order, [w:] M. Clarke (red.), Brassey’s Defence Yearbook 1997, London-
Washington 1997, s. 349-364. 
4 S. Bieleń, Międzynarodowy ład polityczny jako funkcja równowagi sił w stosunkach 
Wschód-Zachód, „Stosunki Międzynarodowe” 1989, nr 9, s. 12. 
5 Badacze zajmujący się wówczas stosunkami między państwami nie określili wprawdzie 
definicji międzynarodowego ładu politycznego, ale pisząc o relacjach między aktorami 
międzynarodowymi próbowali wskazać na pewne elementy konstytuujące ład 
w stosunkach między nimi. Był on określany przede wszystkim poprzez te zasady i pra-
wa, które pozwoliłyby ograniczyć konflikty i wojny.  
6 R. Zięba, Cele polityki zagranicznej państwa, [w:] R. Zięba (red.), Wstęp do teorii 
polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004, s. 57. 
7 H. Bull, The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics, New York 2002, 
s. 8-19. 
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rozpad Związku Radzieckiego zapoczątkował erę zbieżności interesów 

wiodących światowych graczy, braku konfliktów oraz możliwego zbli-

żenia i kooperacji w relacjach międzynarodowych. Wierzyli, że światu 

nie grozi nowa konfrontacja globalna, a Zachód będzie się angażował w 

rozwój i wzmacnianie instytucji demokratycznych, rynkowych oraz 

praworządności w nowej Rosji. Poglądy te wpisywały się doskonale w 

ideę „końca historii” sformułowaną w 1989 r. przez amerykańskiego 

politologa Francisa Fukuyamę8. 

W późniejszych latach w kontekście początku nowej rywalizacji 

Rosji z Zachodem zaczęły pojawiać się koncepcje dotyczące ładu wie-

lobiegunowego (policentrycznego), w którym Moskwa staje się odręb-

nym, istotnym globalnym aktorem w stosunkach międzynarodowych. 

Wskazywano, że rosnący konflikt między Rosją a Zachodem staje się 

ponownie jedną z głównych osi podziału współczesnego świata. Nowy 

kształt ładu międzynarodowego będzie się opierał na dwóch polach 

rywalizacji: Rosja – NATO /UE oraz Chiny – Stany Zjednoczone. Ro-

syjscy naukowcy wskazywali, że może to doprowadzić finalnie do pew-

nej odbudowy ładu bipolarnego, gdzie po jednej stronie będzie sojusz 

rosyjsko-chiński a po drugiej Zachód. Dodawali jednak, że taki po-

dział, znany z okresu zimnej wojny, nie zdominuje jednak globalnych 

stosunków międzynarodowych, ponieważ obecnie istnieje zbyt duża 

współzależność ekonomiczna pomiędzy Zachodem (zwłaszcza USA) a 

Chinami, a ponadto Rosja – ich zdaniem – zachowując swoją odręb-

ność, jest jednak skazana na kooperację z Unią Europejską9. Obecnie 

w rosyjskich teoriach stosunków międzynarodowych można wyróżnić 

trzy główne nurty. Pierwszy to tzw. dierżawnicy, którzy zwracają uwa-

gę przede wszystkim na rozwijający się system sojuszy w wielobiegu-

nowym na świecie. Wskazują oni na coraz większą niestabilność poli-

tyczną i gospodarczą świata. Drugi nurt to zapadnicy, którzy podkre-

ślają potrzebę pozyskiwania nowych zagranicznych technologii i inwe-

stycji w rosyjską gospodarkę podyktowaną koniecznością modernizacji 

Rosji. Trzeci nurt zwraca uwagę na trwający kryzys rosyjskiej tożsamo-

ści narodowej i osłabienie systemu tradycyjnych wartości10.  

                                                
8 P.А. Cygankow, I.N. Graczikow, Probliema mirowo porjadka w kitajsko i rossijskoj 
politiczieskoj naukie: obszczieje i osobienoje, „Politiczieskaja nauka” 2015, nr 4, s. 32. 
9 Ibidem, s. 35. 
10 Zob. A.P. Cygankow, Rossijskaja teoria mieżdunarodnych otnoszieni: kakoj ej byt?, 
„Comparative Politics” 2014, nr 2, s. 65-83. 



161 

Podobny podział funkcjonuje  w geopolityce rosyjskiej rozumia-

nej przede wszystkim jako doktryna określająca politykę zagraniczną 

państwa. W tym przypadku od kilku stuleci istnieją dwa podstawowe 

modele dotyczące miejsca Rosji na mapie politycznej Europy i świata. 

Jeden z nich jest nazywany nurtem euroatlantyckim, a jego zwolennicy 

są określani mianem zapadników lub okcydentalistów. W opozycji do 

tej postawy funkcjonuje nurt antyzachodni, do którego dzisiaj można 

zaliczyć głównie przedstawicieli eurazjatyzmu, słowianofilów czy na-

rodowych bolszewików11. 

Po 1991 r. istotą nurtu prozachodniego był pozytywny stosunek 

do państw zachodnich oraz struktur, które stworzyły. Nurt ten opierał 

się na następujących założeniach: 

1. Rosja ze swoim terytorium i zróżnicowaniem etniczno-religij-

nym jest osobną, ale nieodłączną częścią cywilizacji europejskiej. 

2. Państwo rosyjskie powinno być związane z Zachodem w roli 

sojusznika na równoprawnych zasadach. 

3. Europa Środkowo-Wschodnia może być dla Rosji czynnikiem, 

który sprzyja procesowi jej pełnej integracji za strukturami za-

chodnimi12. 

Przyjęcie opcji prozachodniej w geopolityce rosyjskiej na po-

czątku lat 90. XX w. było związane z objęciem stanowiska ministra 

spraw zagranicznych przez Andrieja Kozyriewa. Podkreślał on, że pań-

stwa zachodnie są naturalnymi sprzymierzeńcami FR i od nich należy 

czerpać wzorce demokracji parlamentarnej, praw człowieka oraz wol-

nego rynku13. Innym wysokim urzędnikiem państwowym reprezentu-

jącym ten nurt był ówczesny premier, Jegor Gajdar.  

W polityce zagranicznej okcydentaliści promowali rozwijanie 

multilateralnych stosunków z Zachodem, a zwłaszcza z najważniej-

szymi państwami Unii Europejskiej14. Na początku lat 90. twierdzili, 

                                                
11 A.S. Panarin, Rossija w cikłach mirowoj istorii, Moskwa 1999, s. 15. 
12 J.G. Bogatyriewa, Rosja-Europa: problemy i perspektywy współdziałania, [w:] 
S. Filipowicz (red.), Historia i geopolityka. Rosja na progu XXI stulecia, „Studia Poli-
tologiczne”, t. 4, Olsztyn 2000, s. 85. 
13 S. White, Russia’s New Politics. The Managment of a Postcomunist Society, Cam-
bridge 2000, s. 227-228. 
14 K. Łastawski, Kształtowanie nowej tożsamości rosyjskiej polityki zagranicznej, [w:] 
S. Bieleń, W.M. Góralski (red.), Nowa tożsamość Rosji i Niemiec w stosunkach mię-
dzynarodowych, Warszawa 1999, s. 104-105; M. Menkiszak, Rosyjskie wizje pozimno-
wojenego porządku międzynarodowego, [w:] R. Kuźniar (red.), Porządek międzyna-
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iż Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) mogłaby się stać 

wzmocnieniem Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

(KBWE) i nie wykluczali nawet wstąpienia Rosji do struktur północno-

atlantyckich. Jego pozytywną rolę widzieli przede wszystkim w ogra-

niczaniu statusu USA jako jedynego supermocarstwa oraz neutralizacji 

możliwości ekspansji zjednoczonych Niemiec w Europie15. Okcydenta-

liści zrewidowali także samo podejście do pojęcia bezpieczeństwa w 

nowym ładzie międzynarodowym i odeszli od traktowania tej proble-

matyki wyłącznie w kategoriach militarnych i politycznych podkreśla-

jąc także tak istotne kwestie, jak: ekonomia, ekologia, demografia czy 

uwarunkowania etniczne i religijne. Uważali, że ład bipolarny odszedł 

do przeszłości i w nowym pozimnowojennem świecie korzystny, z per-

spektywy FR, będzie porządek wielobiegunowy, z Rosją w roli równo-

prawnego bieguna, blisko kooperującego z Zachodem. 

Rosyjskie koncepcje ładu  międzynarodowego, które pojawiały 

się po zakończeniu zimnej wojny w opiniotwórczych kręgach geopoli-

tyków związanych z nurtami antyzachodnimi skupiały się z kolei na 

odbudowie imperialnej pozycji państwa rosyjskiego i zawierały postu-

lowaną wizję ładu wielobiegunowego. Najczęściej wskazuje się w tym 

przypadku ideę eurazjatyzmu, której głównym propagatorem jest 

Aleksander Dugin16. Jest on zdania, że należy stworzyć globalny anty-

amerykański sojusz między Tokio, Pekinem, Delhi, Teheranem, Berli-

nem i Paryżem oraz Moskwą17. Według niego należy powstrzymać USA 

przed światową dominacją i dlatego niezbędne jest przywrócenie Rosji 

statusu supermocarstwa oraz przekonanie innych aktorów międzyna-

rodowych o konieczności przekształcenia ładu unipolarnego w model 

wielobiegunowy18. Widząc w procesie poszerzania NATO zagrożenie 

dla Rosji, A. Dugin proponuje utworzenie ponadregionalnego bloku 

eurazjatyckiego, do którego weszłaby przede wszystkim FR, byłe repu-

bliki ZSRR, a także niektóre państwa Europy Środkowo-Wschodniej, 

                                                                                                     
rodowy u progu XXI w. Wizje – koncepcje – paradygmaty, Warszawa 2005, s. 280-
281. 
15 K. Łastawski, op. cit., s. 105. 
16 Niektórzy naukowcy zajmujący się problematyką rosyjskiej geopolityki zwracając 
uwagę na takie elementy jak: koncepcja Trzeciej Drogi oraz idea osi Berlin – Moskwa – 
Tokio, zaliczają A. Dugina do nurtu nacjonalistyczno-bolszewickiego. Zob. W.A. Koło-
sow, N.S. Mironienko, Gieopolitika i politiczeskaia geografia, Moskwa 2001, s. 164. 
17 B. Bańka, Rozważania Aleksandra Dugina, „Sprawy Polityczne” 2002, nr 9, s. 30. 
18 A. Nowak, Sogłazny gieopolitiki, „Nowaia Polsza” 2002, nr 6, s. 10. 
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tj. Bułgaria, Rumunia i Serbia (ale z wyłączeniem „Pribałtiki”) oraz 

Iran i Indie19. UE traktuje jako potencjalnego sojusznika w rosyjskiej 

polityce skierowanej przeciw USA. Jednak decydujące znaczenie ma 

tutaj pozycja dwóch państw, Francji i Niemiec. Nie ukrywa, iż najlep-

szym rozwiązaniem dla Rosji i Eurazji powinno być podporządkowanie 

Europy tym dwóm państwom. Jego zdaniem tylko „germańsko-

francuska Europa” byłaby zdolna do odgrywania samodzielnej roli na 

arenie międzynarodowej i w sojuszu z FR stanowiłaby przeciwwagę dla 

amerykańskiej hegemonii20.  

W wywiadzie przeprowadzonym przez „Theory Talks” w 2014 r. 

odnosi się do koncepcji ładu określonej w „Zderzeniu cywilizacji” Sa-

muela Huntingtona. Zaznacza, że w Rosji podobne poglądy już sto lat 

wcześniej głosił  Mikołaj Danilewski, a później właśnie eurazjaci. Du-

gin zgadza się jednak z wizją cywilizacyjnej wielobiegunowości świata, 

krytykując jednocześnie pretensje cywilizacji zachodniej do uniwersa-

lizmu, który jest jego zdaniem nową formą próby globalne dominacji. 

W kontekście aktorów międzynarodowych kształtujących ład postuluje 

pluralizm. Jednak w przeciwieństwie do realistów, dla których są to 

mocarstwa, wskazuje na cywilizacje jako głównych rozgrywających21. 

Podkreśla, że koncepcja świata wielobiegunowego polega na tym, że 

żaden gracz nie ustanawia reguł. Reguły muszą być kreowane przez 

centra „prawdziwej” władzy a dzisiaj państwa nie są w stanie tego do-

konać, dlatego też muszą je zastąpić cywilizacje. Cywilizacji zachodniej 

(atlantyckiej) przeciwstawia eurazjatycką, chińską czy islamską22.  

Dugin stawia tezę, że wielobiegunowość jest prawdziwą antytezą 

jednobiegunowości we wszystkich jej przejawach: twardym (imperia-

lizm, bezpośrednia dominacja USA), miękkim (multilateralizm) i kry-

tycznym (alterglobalizm, postmodernizm, neomarksizm). Radykalna 

wersja jednobiegunowości, czyli twardy imperializm amerykański 

opiera się na przekonaniu, że Stany Zjednoczone są ostatnim bastio-

nem światowego porządku, dobrobytu, bezpieczeństwa i rozwoju, oto-

czonym zewsząd chaosem ze strony słabo rozwiniętych państw. Ideo-

                                                
19 A. Dugin, Osnowy gieopolitiki, Moskwa 2001, s. 735. 
20 A. Dugin, Franko-giermanskaja imperja: zdjes i siejczas, „Izwiestia” 06.02.2003. 
21 Alexander Dugin on Eurasianism, the Geopolitics of Land and Sea, and a Russian 
Theory of Multipolarity, „Theory Talks”, 07.12.2014, https://css.ethz.ch/en/services/ 
digital-library/articles/article.html/186525/pdf [22.01.2020]. 
22 Ibidem. 



164 

log eurazjatyzmu jest zdania, że koncepcja wielobiegunowości jest 

dokładnie odwrotna: Stany Zjednoczone to państwo narodowe pośród 

wielu innych, które promuje wartości wątpliwe (a przynajmniej 

względne), ma nadmierne ambicje, jego metody polityki zagranicznej 

są nie do przyjęcia a „mesjanizm technologiczny” jest destrukcyjny dla 

kultury i ekologii całego świata. W tym sensie projekt wielobiegunowy 

jest rodzajem antytezy dla Stanów Zjednoczonych jako ośrodka, który 

metodycznie zdaniem Dugina buduje ład jednobiegunowy23.  

Wielobiegunowość przeciwstawia on jednobiegunowości, postu-

lując współfunkcjonowanie w stosunkach międzynarodowych wielu 

ideologii, kultur, światopoglądów oraz religii, które (z różnych wzglę-

dów) nie mają nic wspólnego z zachodnim liberalnym kapitalizmem 

będącym ostoją cywilizacji atlantyckiej. Dugin używa w tym kontekście 

również pojęcia Cywilizacji Morza, która symbolizuje Stany Zjedno-

czone i ich sojuszników oraz Cywilizację Lądu reprezentującą różne 

idee, rozmaite rozwiązania cywilizacyjne. Postuluje – w imię wielobie-

gunowości – stworzenie zjednoczonego sojuszu świata Lądu przeciwko 

Morzu. Podkreśla jednak, że ta nowa wielobiegunowość różni się od 

konserwatywnych postulatów (znanych także ze świata Zachodu) do-

tyczących wzmocnienia państw narodowych, ponieważ obecnie nie 

wszystkie formalnie suwerenne państwa można uznać za bieguny ładu. 

Wynika to z faktu, iż zdecydowana większość z nich posiada mały po-

tencjał swobody strategicznej24. 

W koncepcji Dugina istotną rolę odgrywa tożsamość religijna. 

Odrzuca ideologię komunistyczną, ale bez totalnej krytyki dziedzictwa 

Związku Radzieckiego. Warto zauważyć, że jego antyamerykanizm po-

łączony z ideą imperialnej Rosji w pewnym stopniu koresponduje z od-

radzeniem się idei panazjatyzmu w Azji Południowo-Wschodniej. Eu-

razjaci z szacunkiem obserwują państwa tego regionu, które skutecznie 

ich zdaniem łączą dynamiczny wzrost gospodarczy z politycznym auto-

rytaryzmem. Tym bardziej, że odrzucają one również dominację USA 

i Zachodu25. 

Do nurtów antyzachodnich w geopolityce rosyjskiej można zali-

czyć także koncepcje narodowo-bolszewickie i słowianofilskie. Propa-

                                                
23 A. Dugin, Gieopolitika i mieżdunarodnyje otnoszienia, Moskwa 2012, s. 71. 
24 Ibidem, s. 74. 
25 M. Laruelle, Aleksandr Dugin: A Russian Version of the European Radical Right?, 
“Occasional Papers Kennan Institute” 2006, nr 294, s. 21.  
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gują je środowiska związane z pismami „Trietij Rim” i „Russkij Gieo-

politiczeskij Sbornik”. Zwolenników tej opcji można znaleźć zarówno 

w Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, Partii Liberalno-Demo-

kratycznej oraz w mniejszych ugrupowaniach nacjonalistycznych od-

wołujących się do tradycji imperialnych państwa rosyjskiego, postulu-

jąc również ład wielobiegunowy z istotną rolą Rosji jako jednego z do-

minujących mocarstw26. 

Analiza dotychczasowych wizji ładu międzynarodowego, jakie 

pojawiały się w Rosji po rozpadzie ZSRR w środowiskach naukowych 

czy wśród geopolityków pozwala stwierdzić, że dominuje zdecydowa-

nie postulat odrzucenia świata unilateralnego z dominującą pozycją 

USA i budowy porządku wielobiegunowego z silną pozycją FR jako 

jednego z istotnych ośrodków w skali globalnej i regionalnej. koncepcji 

naukowych i geopolitycznych.  

Tezy te w pełni korespondują z najnowszymi dokumentami stra-

tegicznymi dotyczącymi polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rosji. 

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin w dn. 30.11.2016 r. 

zatwierdził nową Koncepcję polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. 

Analizując przemiany w środowisku międzynarodowym zwrócono 

uwagę, że „Współczesny świat przechodzi okres głębokich przemian, 

których istota polega na kształtowaniu się policentrycznego systemu 

międzynarodowego. Struktura stosunków międzynarodowych w dal-

szym ciągu się komplikuje. W wyniku procesu globalizacji powstają 

nowe ośrodki wpływów gospodarczych i politycznych. Dochodzi do 

rozproszenia światowego potencjału siły i rozwoju, jego przesunięcia 

do regionu Azji i Pacyfiku. Zmniejszają się możliwości historycznego 

Zachodu w zakresie dominacji w gospodarce i polityce światowej. 

Uwidacznia się różnorodność kultur i cywilizacji na świecie oraz wie-

lość modeli rozwoju państwowego”27. W dokumencie tym wprost zapi-

sano, że Rosja preferuje wielobiegunowy ład międzynarodowy: „W ce-

lu ochrony interesów narodowych i realizacji strategicznych prioryte-

tów narodowych Federacji Rosyjskiej działalność państwa w sferze 

polityki zagranicznej jest zorientowana na (…) wzmocnienie pozycji 

Federacji Rosyjskiej jako jednego z wpływowych ośrodków współcze-

                                                
26 Zob. R. Bäcker, Wspołczesne polskie i rosyjskie nurty myśli totalitarnej, „Sprawy 
Wschodnie” 2004, nr 1, s. 67-76. 
27 Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej (zatwierdzona przez Prezydenta 
Federacji Rosyjskiej Vladimira Putina 30.11.2016 r.), (dokument w zbiorach autora). 
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snego świata”28. Podkreślono również mocarstwowe ambicje Moskwy, 

w wymiarze regionalnym i globalnym. Zapisano, że „Rosja prowadzi 

samodzielną i niezależną politykę zagraniczną podyktowaną jej intere-

sami narodowymi i bazującą na bezwarunkowym poszanowaniu prawa 

międzynarodowego. Rosja jest całkowicie świadoma swojej szczególnej 

odpowiedzialności za utrzymywanie bezpieczeństwa w świecie, zarów-

no na szczeblu globalnym, jak i regionalnym, a jej celem są wspólne 

działania ze wszystkimi zainteresowanymi państwami, skierowane na 

rozwiązywanie wspólnych zadań (…) Polityka zagraniczna Federacji 

Rosyjskiej jest otwarta i przewidywalna, charakteryzuje się konse-

kwencją, sukcesywnością i odzwierciedla unikalną, ukształtowaną na 

przestrzeni wieków rolę Rosji jako czynnika równoważącego w spra-

wach międzynarodowych i w rozwoju cywilizacji światowej”29. 

W 2015 r. opublikowano nową Strategię Bezpieczeństwa Naro-

dowego Rosji, w której zawarto także elementy charakterystyki sto-

sunków międzynarodowych, otoczenia geopolitycznego FR oraz postu-

latów dotyczących ładu międzynarodowego. W kontekście pozycji 

międzynarodowej Rosji wskazano, że wzrosła jej rola w rozwiązywaniu 

najważniejszych problemów międzynarodowych, rozwiązywaniu kon-

fliktów zbrojnych, zapewnianiu stabilności strategicznej i funkcjono-

wania prawa międzynarodowego w relacjach międzypaństwowych. 

Zdaniem autorów dokumentu pozycja Rosji rośnie w świecie, gdzie 

mamy do czynienia z nowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa mię-

dzynarodowego, zagrożeniami o złożonym charakterze. Podkreślono, 

że prowadzona przez Moskwę niezależna polityka zagraniczna spotyka 

się ze sprzeciwem Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, którzy 

dążą do utrzymania globalnej dominacji. Polityka Zachodu dotycząca 

powstrzymywania Rosji na arenie międzynarodowej opiera się na wy-

korzystaniu presji politycznej, gospodarczej, wojskowej oraz informa-

cyjnej30. Analizując obecny kształt ładu międzynarodowego wskazano 

w tym dokumencie, że procesowi kształtowania nowego wielobieguno-

wego modelu ładu globalnego towarzyszy wzrost niestabilności w skali 

światowej oraz regionalnej. Pogłębiają się różnice społeczno-ekono-

miczne w rozwoju świata, a tym samym rosną dysproporcje pomiędzy 

                                                
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 Ukaz Prezidienta RF „O strategii nacjonalnoj biezopasnosti Rossijskoj Federacji”, 
31.12.2015, (dokument w zbiorach autora). 
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poziomem dobrobytu poszczególnym państw, walka o zasoby, dostęp 

do rynków zbytu oraz kontrola nad szlakami transportowymi. Konku-

rencja między państwami coraz częściej opiera się na sferze wartości 

i modelach rozwoju społecznego, potencjału ludzkiego, naukowego czy 

technologicznego. Zdaniem autorów Strategii szczególne znaczenie 

w tym procesie ma dominacja nad zasobami oceanicznymi i w regionie 

Arktyki. W walce o wpływy na arenie międzynarodowej zaangażowane 

są instrumenty polityczne, finansowe, gospodarcze i informacyjne. 

W stosunkach międzynarodowych nie maleje natomiast rola instru-

mentów militarnych. Dążenia do budowy i modernizacji broni ofen-

sywnej, tworzenia oraz rozmieszczania jej nowych rodzajów osłabia 

globalny ład i system bezpieczeństwa, a także system traktatów i poro-

zumień w dziedzinie kontroli zbrojeń. Zasady równego i niepodzielne-

go bezpieczeństwa nie są przestrzegane w regionie euroatlantyckim, 

euroazjatyckim, Azji i Pacyfiku. Co więcej, w regionach sąsiadujących 

z Rosją postępują procesy militaryzacji i nowy wyścig zbrojeń31. 

W analizowanym dokumencie zapisano, że Federacja Rosyjska 

buduje stosunki międzynarodowe na zasadach prawa międzynarodo-

wego, respektując bezpieczeństwo innych państw, podkreślając jedno-

cześnie szacunek dla innych narodów, respektując różnorodność ich 

kultur, tradycji oraz interesów. Rosja jest zainteresowana rozwojem 

wzajemnie korzystnej i sprawiedliwej współpracy handlowej oraz go-

spodarczej z innymi. Celem Moskwy jest pozyskanie jak największej 

liczby partnerów w różnych regionach świata. Polityka zagraniczna Fe-

deracji Rosyjskiej ma na celu stworzenie stabilnego i trwałego systemu 

stosunków międzynarodowych. Ład międzynarodowy winien być opar-

ty na prawie międzynarodowym i zasadach: równości, wzajemnego 

szacunku, nieingerencji w wewnętrzne sprawy państw, wzajemnie ko-

rzystnej współpracy, politycznym rozwiązywania globalnych i regional-

nych sytuacji kryzysowych. Rosja uważa Organizację Narodów Zjedno-

czonych i Radę Bezpieczeństwa ONZ za centralny filar ładu międzyna-

rodowego32.  

Rosyjskie wizje ładu międzynarodowego, które zdominowały 

dyskurs na ten temat oscylowały wokół odbudowy pozycji FR w pozim-

nowojennym świecie, szczególnie od drugiej połowy lat 90. XX wieku. 

                                                
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
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Zdecydowana większość uczestników tych debat (naukowców, ideolo-

gów, czy wreszcie decydentów) postulowała powrót do ładu wielobie-

gunowego (multipolarnego, policentrycznego), w którym istotną rolę 

odgrywałaby Moskwa. Raczej nie myślano o powrocie do rywalizacji 

bipolarnej, która zdominowała stosunki międzynarodowe po II wojnie 

światowej. Trudno znaleźć także głosy, które akceptowałyby ład unipo-

larny z globalną hegemoniczną rolą USA czy szerzej Zachodu. Koncep-

cja budowy ładu wielobiegunowego jest także obecna w najnowszych, 

głównych dokumentach strategicznych FR. Trudno określić, na ile jest 

to efekt wpływu tych debat prowadzonych w środowiskach eksperckich 

na ośrodek decyzyjny. Na pewno odpowiada to bieżącym interesom 

Moskwy, a ponadto wynika z wnikliwej obserwacji przemian w ładzie 

międzynarodowym, w którym z jednej strony stopniowo maleje domi-

nująca rola Stanów Zjednoczonych, a z drugiej rośnie innych podmio-

tów międzynarodowych, zwłaszcza Chin. 

Konsekwencje realizacji postulatów zawartych w tych dokumen-

tach mogą mieć wpływ na zmiany w międzynarodowym systemie bez-

pieczeństwa. Po pierwsze, Rosja może zawierać sojusze taktyczne lub/i 

strategiczne w różnych rejonach świata z regionalnymi mocarstwami, 

których interesy (przynajmniej częściowo) są sprzeczne z amerykań-

skimi, np. z Chinami, Indiami, Iranem czy Turcją. Po drugie, w intere-

sie Moskwy będzie dążenie do osłabienia roli NATO jako stabilizatora 

euroatlatyckiego systemu bezpieczeństwa i wzmacnianie roli RB ONZ 

czy OBWE. Co więcej, Celem Rosji może być próba dalszego rozbijania 

ścisłego sojuszu między USA a UE, zwłaszcza w sferze bezpieczeństwa 

międzynarodowego. 
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Klaudia Oleksiak 

 

 

Kierunki polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej  

po aneksji Krymu 

 

 

Wprowadzenie 

Aneksja Krymu przez Federację Rosyjską oraz rozpoczęcie woj-

ny na Ukrainie udowodniły światu do czego zdolna jest Federacja Ro-

syjska w osiąganiu zamierzonych celów. W związku z powyższym Rosja 

z pozycji strategicznego partnera Zachodu w stosunkach międzynaro-

dowych, zaczęła być traktowana jako reżim łamiący przyjęte prawa, 

deklaracje i umowy międzynarodowe. Zaczęła być postrzegana jako 

państwo wrogo nastawione do wartości zachodnich, do których zalicza 

się: demokrację, dyplomację, przestrzeganie praw człowieka, wolność 

i równość. Od czasu objęcia urzędu prezydenta, Władimir Putin rozpo-

czął proces odbudowy mocarstwowości Rosji, wielokrotnie powtarza-

jąc, że on – jako przywódca, nigdy nie dopuściłby do upadku potęgi 

jaką był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Silna 

Rosja to bowiem równorzędny partner w relacjach z USA, ale i główny 

rywal na arenie stosunków międzynarodowych1. W. Putin od początku 

swojej prezydentury stara się sukcesywnie promować rosyjskie cele 

polityki zagranicznej. W związku z antyzachodnią narracją oraz aktyw-

nościami, które Zachód potępia Rosja rozpoczęła poszukiwanie alter-

natywnych kierunków współpracy, zastępczych rynków zbytu oraz 

przyjaznych relacji. 

W Koncepcji Polityki Zagranicznej Federacji Rosyjskiej z roku 

2016 możemy przeczytać: „Współczesny świat przechodzi okres głębo-

kich przemian, których istota polega na kształtowaniu się policen-

trycznego systemu międzynarodowego. Struktura stosunków między-

narodowych w dalszym ciągu się komplikuje. W wyniku procesu glo-

balizacji powstają nowe ośrodki wpływów gospodarczych i politycz-

nych. Dochodzi do rozproszenia światowego potencjału siły i rozwoju, 

                                                
 mgr Klaudia Oleksiak, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej, 
e-mail: k.oleksiak@akademia.mil.pl 
1 A. Łomanowski, B. Musiałowicz, Kierunki rosyjskiej polityki zagranicznej – raport, 
„Bezpieczeństwo Narodowe” 2006, nr 2, s. 18. 



171 

jego przesunięcia do regionu Azji i Pacyfiku. Zmniejszają się możliwo-

ści historycznego Zachodu w zakresie dominacji w gospodarce i polity-

ce światowej. Uwidacznia się różnorodność kultur i cywilizacji na 

świecie oraz wielość modeli rozwoju państwowego”2. W przytoczonej 

Koncepcji podkreśla się słabnącą rolę Zachodu w kształtowaniu ładu 

międzynarodowego oraz konieczność rozwijania współpracy na kie-

runku wschodnim. Rosja uznaje siebie za geopolityczne centrum po-

siadające cztery kierunki: wschodni (terytoria od Powołża, poprzez 

Ural i Syberię, aż do Oceanu Spokojnego. Największym sąsiadem Rosji 

na tym kierunku pozostaje Chińska Republika Ludowa. Zachodni: 

(Stany Zjednoczone, NATO), Północny (Arktyka), południowy (region 

Kaukazu, Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej). 

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie celem niniejszego artykułu 

jest wskazanie obecnych kierunków polityki zagranicznej Federacji 

Rosyjskiej, a także odpowiedź na pytanie jakie są przyczyny zmian tych 

kierunków i jakie mogą być ich skutki dla relacji międzynarodowych. 

 

Kierunek Wschód – wzrost partnerstwa z Chinami 

W związku z aneksją Krymu oraz rozpoczęciem konfliktu na 

Ukrainie państwa zachodnie podjęły działania ograniczające wobec 

Rosji – sankcje. W związku z tym Rosja oficjalnie ogłosiła poszukiwa-

nia alternatywnych rynków zbytu dla swoich surowców naturalnych. 

Stosunki na linii Zachód – Rosja nieprzerwalnie od 2014 r. pozostają 

napięte, co doprowadziło do rozpoczęcia nowego silnego sojuszu rosyj-

sko-chińskiego. Największym sąsiadem i zarazem partnerem na tym 

kierunku pozostaje Chińska Republika Ludowa (ChRL). Poziom tego 

partnerstwa sukcesywnie się podnosi – w ciągu ostatnich trzydziestu 

lat doszło do zmiany bilansu pomiędzy tymi państwami. Obecnie PKB 

Chin przekracza pięciokrotnie PKB Federacji Rosyjskiej (w 1978 r. 

wynosił 40% PKB Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki 

Radzieckiej). Chiny są mocarstwem rozwijającym się w zawrotnym 

tempie, eksportują do Rosji głównie artykuły przemysłowe. Wyprze-

dziły FR w dziedzinie nauki i technologii, zwiększają także swój poten-

                                                
2 Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej (zatwierdzona przez Prezydenta 
Federacji Rosyjskiej Władimira Putina 30 listopada 2016 r.), https://poland.mid.ru/-
web/polska_pl/koncepcja-polityki-zagranicznej-federacji-rosyjskiej/-/asset_publisher-
/x9WG6FhjehkG/content/id/23812495 [23.11.2019]. 
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cjał wojskowy (ich budżet wojskowy znajduje się na drugim miejscu na 

świecie i przewyższa dwukrotnie budżet FR)3. 

Należy zwrócić uwagę, że jednym z najważniejszych procesów, 

które zaszły na świecie w ostatnim dziesięcioleciu jest gwałtowny 

wzrost międzynarodowego znaczenia Chin, które powracają do roli 

światowej potęgi i stają się podmiotem aktywnie współtworzącym 

światowy porządek międzynarodowy4. Interesujący jest fakt, że pod-

czas głosowania w Radzie Bezpieczeństwa ONZ nad projektem rezolu-

cji potępiającej przeprowadzone na Krymie referendum przez Rosję, 

Chiny wstrzymały się od głosu. Ten brak głosu nie jest jednak oceniany 

jako krytyka Rosji, ponieważ Chinom chodziło głównie o uzyskanie 

własnej elastyczności strategicznej wewnątrz konfliktu na linii Rosja-

Zachód. Ta okoliczność doprowadziła po raz pierwszy pomiędzy Mo-

skwą a Pekinem do oficjalnego wyrażenia przyjaźni5. 

Zauważa się, że kryzys na Ukrainie wpływa na relacje rosyjsko-

chińskie zarówno geostrategiczne, gospodarcze i wojskowe. Współpra-

ca wojskowa nabrała zawrotnego tempa. 

Rosja nie chcąc dopuścić do pogłębiania kryzysu w państwie 

skierowała swoje zainteresowania współpracą na kierunek wschodni. 

Pomimo oficjalnych wypowiedzi rosyjskich polityków, z których wyni-

ka, że Rosja nie planuje zawierać wojskowych sojuszy z Chinami, pań-

stwa zachodu (przede wszystkim USA) podchodzą do tych deklaracji 

z dużą dozą niepewności i obaw. Faktem jest, że każda ze stron jest 

przekonana o swojej potędze i możliwościach samodzielnego zapew-

nienia bezpieczeństwa swojego kraju. Prawdą jest, że Rosja i Chiny nie 

chcą mieć wobec siebie rygorystycznych zobowiązań mogących ograni-

czać je w podejmowanych działaniach. Należy jednak zwrócić uwagę, 

że Chiny jako wielkie azjatyckie mocarstwo nie zgadzają się na global-

ną dominację USA – ten fakt prowadzi do wzajemnej chińsko-rosyj-

skiej walki z dominacją amerykańską. 

Współpraca pomiędzy tymi krajami przebiega na wielu płasz-

czyznach nabierając na znaczeniu w obliczu wspólnego zagrożenia. 

                                                
3 M. Kaszuba, Siły zbrojne w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Siedlce 
2019, s. 89. 
4 A. Kobyłka, Raport: Chiny – wschodzące mocarstwo XXI wieku, http://www.psz.pl/-
168-archiwum/raport-psz-pl-chiny-wschodzace-mocarstwo-xxi-wieku [7.12.2019]. 
5 B. Panek, Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Europy, Azji i Pacyfiku, Warszawa 
20015, s. 108-109. 
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W ostatnich latach zauważalnie przyspieszyło partnerstwo rosyjsko–

chińskie, co jest konsekwencją światowego kryzysu oraz sankcji nało-

żonych przez państwa Zachodu na Federację Rosyjską. W relacjach 

handlowych zdecydowanie pomaga uzupełniający się zakres ich gospo-

darek. Rosja jest krajem rozległym, słabo zaludnionym, bogatym w su-

rowce energetyczne, którymi zaopatruje Chiny – nastawione na pro-

dukcję i budownictwo. Ogromne rezerwy walutowe Pekinu stają się 

natomiast tym czego brakuje Kremlowi do stabilizacji sytuacji ekono-

micznej. Bez wątpienia władze obu krajów zdają sobie sprawę z 

ogromnego zagrożenia, jakie stanowi dla nich USA. Wiedzą, że współ-

praca daje im siłę, więc kooperacja musi obejmować nie tylko eksport, 

import, ale również obronność, technologie wojskowe, edukację, inte-

grację społeczną i współpracę w polityce międzynarodowej6. 

Istnieje szansa, że w zwia ̨zku z zacieśnianą współpraca ̨ zmniej-

szy się przestrzeń, która obecnie jest zdominowana przez USA, dopro-

wadzając do możliwości manewru innym państwom, w tym Federacji 

Rosyjskiej. Dowodem na ten stan rzeczy jest stworzenie BRICS – fo-

rum dla grupy państw rozwijających się, najdynamiczniejszych gospo-

darek świata „niezachodniego” (Brazylii, Rosji, Indii, Chin oraz od 

2011 r. Republiki Południowej Afryki). Można zatem przewidywać, że 

dojdzie do stworzenia układu wielobiegunowego, a właściwie dwubie-

gunowego. Dojdzie do wykształcenia dwóch biegunów, pierwszy trady-

cyjnie Zachodni, drugi jeszcze nieukształtowany, ale którego jądrem 

będą właśnie państwa BRICS. Bez wątpienia najbardziej aktywnymi 

państwami w budowaniu tego bieguna będą Chiny i Rosja, ponieważ to 

właśnie te państwa są realnymi rywalami, zdolnymi do skutecznego 

przeciwstawiania się hegemonii amerykańskiej7. 

Należy pamiętać, że na kierunku wschodnim nie bez znaczenia 

pozostają rosyjskie kontakty z Japonią oraz Koreą Południową, jed-

nakże to właśnie kontakty z Chinami pozostają strategicznym kierun-

kiem rosyjskiej polityki zagranicznej. 
  

                                                
6 Zespół Independent Trader, Potęga sojuszu rosyjsko-chińskiego. Część 1, https://inde-
pendenttrader.pl/potega-sojuszu-rosyjsko-chinskiego.html [7.12.2019]. 
7 Szerzej, zob.: M. Kaszuba, Siły zbrojne..., op. cit., s. 90. 
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Kierunek Zachód – antyzachodnia narracja,  

rywalizacja z USA, wrogość wobec NATO 

W Koncepcji Polityki Zagranicznej Federacji Rosyjskiej  

z 2016 r. czytamy o zdecydowanym słabnięciu Zachodu, schyłku ame-

rykańskiej hegemonii, kształtowaniu się nowego, wielobiegunowego 

ładu światowego. Autorzy dokumentu podkreślają wzrost znaczenia 

potęg azjatyckich i rozwijanej z nimi współpracy rosyjskiej. Federacja 

Rosyjska podkreśla, że głównym celem jej polityki zagranicznej jest 

wspieranie wyłaniającego się nowego ładu oraz jego obrona przed 

wszelkimi próbami zahamowania tego procesu przez USA i jego so-

juszników8. 

Analizując źródła rosyjskiej antyzachodniej narracji należy 

przyjrzeć się jej początkom, które związane są z objęciem stanowiska 

Prezydenta Rosji przez Władimira Putina. W początkach swoich rzą-

dów W. Putin starał się budować przyjazne stosunki z przywódca-

mi państw zachodnich, w tym z prezydentem Stanów Zjednoczonych, 

premierem Wielkiej Brytanii, prezydentem Francji oraz kanclerzem 

Niemiec. Po zamachach na wieże World Trade Center z 11 września 

2001 r. był pierwszym z przywódców, którzy złożyli kondolencje ame-

rykańskiemu prezydentowi oraz zapewnił o wsparciu i współpracy 

w zwalczaniu terroryzmu. 

Przyjazne relacje nie trwały jednak długo, do pierwszych napięć 

doszło już w grudniu 2001 r. wraz z wycofaniem się USA z traktatu 

AMB (ang. Anti-Ballistic Missile Treaty) o ograniczeniu systemów 

obrony przeciwrakietowej9. W 2002 r. Rosja podpisała z USA traktat 

o redukcji strategicznych potencjałów ofensywnych, jednocześnie 

ostro protestując przeciwko wojnie w Iraku, stojąc na stanowisku, że 

przyniesie ona negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa między-

narodowego. Kolejnym punktem zapalnym wzajemnych relacji było 

odmienne podejście USA do tzw. bliskiej zagranicy na obszarze pora-

dzieckim. W listopadzie 2003 r. doszło do incydentu, w którym 

uczestniczył prezydent Mołdawii. Stany Zjednoczone wraz z Unią Eu-

ropejską i przewodniczącym OBWE przekonały ówczesnego prezyden-

ta Mołdawii do odrzucenia przygotowanego przez Rosję planu mające-

                                                
8 W. Rodkiewicz, Azjatycka alternatywa” Rosji. Kremlowscy stratedzy wieszczą schy-
łek Zachodu, https://forsal.pl/artykuly/1003803,strategia-polityki-zagranicznej-rosji-
zwrot-krem- la-w-kierunku-azji.html [15.12.2019]. 
9 M. Kaszuba, Siły zbrojne…, op. cit., s. 33. 
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go na celu federalizację Mołdawii, oraz formalizującego prorosyjskie 

Naddniestrze. Był to ogromny cios i obraza dla Rosji, w której wzrasta-

ły niepokoje związane z kolorowymi rewolucjami w Gruzji, na Ukrainie 

i w Kirgistanie. Kreml zaczął traktować te wydarzenia jako bezpośred-

nie zagrożenie dla państwa10. 

Największy niepokój dla W. Putina budziło rozszerzanie Sojuszu 

Północnoatlantyckiego na Wschód. W roku 2004 NATO przyjęło sied-

miu nowych członków: Bułgarie, Estonię, Litwę, Łotwę, Rumunię, Sło-

wację i Słowenię. Państwa bałtyckie są traktowane przez Kreml jako 

rosyjska strefa wpływów – z tego powodu to rozszerzenie spotkało się 

z dużym sprzeciwem Rosji. Z niepokojem przyjęto także, kolejne dzia-

łania NATO mające na celu przyjęcie do swoich struktur Gruzji oraz 

Ukrainy. Władimir Putin głośno krytykował działania NATO i UE, 

oskarżając o łamanie prawa i budowanie jednobiegunowego świata, co 

doprowadzić miałoby do katastrofy. Zarzucał przywódcom zachodnim 

hipokryzję zwracając uwagę na paradoks, w którym państwa sprzeci-

wiające się karze śmierci dla najniebezpieczniejszych przestępców z ta-

ką łatwością angażują się w operacje wojskowe, które nie są zgodne 

z prawem międzynarodowym11. Powyższe działania doprowadziły do 

rozpoczęcia reformy rosyjskich sił zbrojnych, a także do rozpoczęcia 

procesu wycofywania się Rosji z Traktatu o konwencjonalnych siłach 

zbrojnych w Europie (ang. Treaty on Conventional Armed Forces in 

Europe, CFE). Rok 2007 był rokiem przełomowym, można go uznać za 

początek realizacji rosyjskiej antyzachodniej polityki zagranicznej. 

Od tego momentu W. Putin zarzuca państwom zachodnim od-

rzucanie swoich korzeni, wartości chrześcijańskich oraz tożsamości 

narodowych. Uważa on, że Stany Zjednoczone łamią prawo międzyna-

rodowe, wywierają presję na Rosję w celu ukształtowania porządku 

międzynarodowego, który odpowiadałby tylko jego interesom, nie 

licząc się z interesami innych państw. Co więcej, zarzuca Zachodowi 

kłamstwa dotyczące generowania przez Rosję zagrożeń, które mają na 

celu realizowanie interesów supermocarstwa. Nieprzyjazne relacje 

osiągnęły swój szczyt po zajęciu przez Rosję półwyspu krymskiego. 

Wojnę na Ukrainie W. Putin tłumaczy koniecznością ochrony mniej-

szości rosyjskojęzycznej, a także brakiem właściwego balansu w sto-

                                                
10 Ibidem, s. 34. 
11 Ibidem, s. 34-35. 



176 

sunkach międzynarodowych, natomiast interwencję w Syrii – koniecz-

nością ochrony miejscowej ludności i walką z terroryzmem. 

Od roku 2014 Rosja prowadzi walkę informacyjną i propagan-

dową z państwami Zachodu, która wspierana jest kampanią medialną 

na dużą skalę. Stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa byłych 

republik radzieckich, które w obawie przed analogicznymi działaniami 

z Ukrainy podjęły szereg działań mających na celu podniesienie bez-

pieczeństwa regionu bałtyckiego. Nałożone przez Zachód sankcje go-

spodarcze i polityczne nie odnoszą spodziewanych rezultatów. Niestety 

w swoich działaniach Unia Europejska nie pozostaje jednogłośna, co 

prowadzi do wewnętrznych napięć pomiędzy państwami członkow-

skimi. Zauważalny jest brak zdecydowanych działań wobec Rosji, a te 

podejmowane dotychczas są niewystarczające. Wojna na Ukrainie 

doprowadziła do głębokiego kryzysu na linii Rosja-Zachód, z którego 

niezwykle ciężko będzie wyjść. 

 

Kierunek Północ – zwiększanie militarnego  

potencjału na Arktyce 

Arktyka, jest głównym kierunkiem rosyjskiego zainteresowania 

na północy, jest to region bogaty w zasoby naturalne, co budzi zainte-

resowanie wszystkich państw z nim graniczących. Z przeprowadzo-

nych analiz obszaru bieguna północnego wynika, że może on stanowić 

magazyn dla nawet 20% światowych zapasów ropy naftowej i 30% 

gazu ziemnego. Ponad to, jest miejscem, z którego możliwe jest wydo-

bywanie dużych ilości cynku, platyny, miedzi, srebra czy też złota. 

Prowadzi to do wzmożonej rywalizacji największych graczy areny mię-

dzynarodowej o dostęp do tych ciężko dostępnych terenów. W kon-

tekście rywalizacji o występujące tam surówce coraz częściej mówi się 

o możliwych konfliktach nie tylko pomiędzy Rosją i NATO, ale także 

pomiędzy państwami członkowskimi NATO. Zobrazowaniem tego 

zagrożenia może być np.: spór pomiędzy USA, Japonią i UE z jednej 

strony i Kanadą z drugiej12. (W związku z możliwościami ustanowienia 

nowych szlaków transportowych powstanie kanał skracający drogę 

z Europy do Azji o ok. 4 tys. km. Ten szlak jest powodem sporu z Ka-

nadą, uważa ona bowiem, że jego część przechodzi przez kanadyjskie 

                                                
12 R. Czulda, Rywalizacja o Arktykę, https://www.forbes.pl/opinie/surowce-w-arktyce-
napedzaja-rywalizacje-rosji-kana- dy-usa-i-norwegii/wh50k5b [14.12.2019]. 
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wody terytorialne, z czym nie zgadzają się UE i NATO twierdząc, że są 

do wody międzynarodowe)13. 

Rosja prowadzi na tym obszarze intensywne prace badawczo-

przemysłowe, sukcesywnie rozbudowuje obecność rosyjskich sił zbroj-

nych, a nawet zdecydowała o zlokalizowaniu stałej infrastruktury woj-

skowej „Północny Shamrock” na wyspie Kotielnyj należącej do archi-

pelagu Wysp Nowosyberyjskich14. Arktyka to jednak nie tylko złoża 

naturalne, ale także transport towarów, bowiem ze względu na topnie-

nie pokrywy lodowej wody Oceanu Arktycznego będą stanowiły nowe 

możliwości transportowe. Moskwa pozostaje bezkrytyczna wobec swo-

jej ekspansji w Arktyce. Z opinii ekspertów wynika, że jest to region, 

gdzie prędzej czy później dojdzie do militarnych działań zbrojnych, 

a tereny Arktyki staną się teatrem działań wojennych. 

Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Federacji Rosyj-

skiej pozostaje aktywność amerykańskich bombowców w regionie ark-

tycznym. Wszystkie amerykańskie i brytyjskie okręty podwodne posia-

dają możliwość zniszczenia sił rosyjskich bez użycia broni nuklearnej.  

Arktyka pozostaje regionem rywalizacji geopolitycznej Rosji 

z Zachodem. Bez wątpienia spór będzie miał charakter długotrwały 

i nie dojdzie do jego zakończenia w najbliższych latach. Zarówno Rosja 

jak i USA obwiniają drugą stronę o to samo – o koncentrację wojsk 

i chęć dominacji nad tym regionem. Historia pokazuje, że wszędzie 

tam, gdzie występowały zasoby złóż naturalnych dochodziło w konse-

kwencji do konfliktów zbrojnych, dlatego bez wątpienia ten region na-

leży do regionów o zwiększonym ryzyku wystąpienia konfliktu zbroj-

nego. 

 

Kierunek Południe – region Kaukazu,  

Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej 

Rosyjskie obawy o bezpieczeństwo państwa na kierunku połu-

dniowym są ściśle powiązane z dążeniem wielu państw do zapewnienia 

swoich wpływów na tym obszarze. Region Kaukazu jest historycznie 

związany z rywalizacją pomiędzy Wschodem a Zachodem. Kierunek 

południowy to występujące tam bogactwa naturalne, ale także ściera-

nie się dwóch cywilizacji – chrześcijańskiej i islamskiej. To także tutaj 

                                                
13 M. Kaszuba, Siły zbrojne…, op. cit., s. 103. 
14 Ibidem, s. 102. 
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występuje umowna granica pomiędzy Wschodem a Zachodem. Działa-

nia rosyjskie na tym kierunku są oparte przede wszystkim na zwalcza-

niu ekstremizmu islamskiego oraz licznych ataków terrorystycznych. 

Pomimo zakończenia wojny w Czeczeni oraz ustanowienia w tym pań-

stwie prorosyjskiego rządu, nadal dochodzi w tym rejonie do aktów 

terroryzmu. Tylko w 2010 r. przeprowadzono na północnym Kaukazie 

aż 238 ataków terrorystycznych. Największy problem dostrzegalny jest 

w Dagestanie i Kabardo-Bałkarii – to właśnie w tych republikach do-

chodzi do największej liczby przeprowadzonych ataków. Według sza-

cunków na Kaukazie Północnym ginie rocznie ok. 750 osób15. 

Na Zakaukaziu Rosja pozostaje aktywna w konflikcie gruzińsko-

abchaskim, gruzińsko-osetyńskim oraz ormiańsko-azerbejdżańskim. 

W konsekwencji konfliktu rosyjsko-gruzińskiego, Moskwa zerwała 

wszelkie kontakty z Tbilisi, uznała separatystyczne republiki – Osetię 

Południową i Abchazję za niepodległe państwa oraz włączyła je do 

euroazjatyckiej przestrzeni ekonomicznej. Od tego momentu na tere-

nie tych republik stacjonują rosyjskie kontyngenty wojskowe. 

Najlepsze kontakty Rosja utrzymuje z Armenią, która prowadzi 

prorosyjską politykę. Z Gruzją kontakty pozostają napięte ze względu 

na jej prozachodnią politykę, natomiast kontakty z Azerbejdżanem 

należą do „niejednoznacznych”16. 

W konflikcie ormiańsko-azerbejdżańskim umiejętnie balansuje 

pomiędzy stronami, ponieważ̇ Erywań jest członkiem Organizacji 

Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) i Euroazjatyckiej Unii 

Gospodarczej (EUG). Azerbejdżan pozostaje dla Rosji najważniejszym 

państwem w regionie, od relacji i wpływów rosyjskich w tym państwie 

w dużym stopniu zależy pozycja Rosji na całym Kaukazie. Spowodo-

wane jest to przede wszystkim strategicznym położeniem Azerbejdża-

nu – na pograniczu Kaukazu Południowego, Azji Centralnej, Środko-

wego Wschodu, co więcej Azerbejdżan jest największym państwem na 

Kaukazie, bogatym w złoża ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Dla 

Rosji zagrożeniem może być bliska współpraca tego państwa z Wa-

szyngtonem, Ankarą i NATO17. 

                                                
15 Ibidem, s. 104-105. 
16 M. Falkowski, Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej, 
Warszawa 2006, s. 5. 
17 Ibidem, s. 16. 
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Oprócz relacji z Azerbejdżanem, Rosja utrzymuje stałe interesy 

także z Iranem, Kazachstanem i Turkmenistanem. Strategicznym ce-

lem Rosji w rejonie Morza Kaspijskiego pozostaje niedopuszczenie do 

wojskowej obecności NATO w tym regionie. Istotnym i niezaprzeczal-

nym mocarstwem regionalnym będącym partnerem geopolitycznym 

Rosji jest Iran, który aktywnie zwalcza Państwo Islamskie oraz wspiera 

operacje wojskowe w Syrii i stabilizację Afganistanu. 

Ważnymi sojusznikami w regionie Azji Środkowej pozostają 

Kirgistan i Tadżykistan, niestety są to rejony niestabilne, które boryka-

ją się z okresowymi konfliktami. Głównym problemem na opisywanym 

obszarze jest ekstremizm islamski. 

Kierunek południowy to dla Rosji szereg wyzwań i zagrożeń, 

jednakże posiada ona w tym regionie wielu sojuszników – Armenię, 

Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Osetię Południową i Abchazję. 

Pomimo burzliwych relacji, najbardziej prawdopodobnym przeciwni-

kiem Rosji w tym regionie nie są Gruzja, Turcja, Iran, Pakistanem czy 

USA. Głównym przeciwnikiem Rosji i jednocześnie największym za-

grożeniem dla jej bezpieczeństwa na kierunku południowym pozostaje 

Al–Kaida, Państwo Islamskie, Emirat Kaukaski i inne struktury islam-

skiego ekstremizmu18. 

Kaukaz Południowy oraz Azja Centralna to bez wątpienia prio-

rytetowe kierunki polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Wpływy, 

które posiada Rosja w tych regionach są czynnikiem, który określa 

pozycję Rosji na arenie międzynarodowej. Nie bez znaczenia pozostają 

zasoby surowców energetycznych tego regionu oraz względy bezpie-

czeństwa. Zwraca się uwagę na szereg zagrożeń dla bezpieczeństwa 

Rosji występujących na tym obszarze: ekstremizmy, terroryzm, prze-

myt narkotyków, nielegalne migracje itp. 

 

Wnioski 

Konkludując, polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej po anek-

sji Krymu skupiona została na kierunku wschodnim. Jest to związane 

z antyzachodnią polityką Kremla oraz podkreślanym przez Rosję wzro-

stem znaczenia regionu Azji i Pacyfiku w kształtowaniu międzynaro-

dowego porządku. Znaczący pozostaje także fakt szybkiego rozwoju 

gospodarczego Chin, które stały się ̨ mocarstwem o zasięgu globalnym. 

                                                
18 M. Kaszuba, Siły zbrojne…, op. cit., s. 108. 
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W cieniu konfliktu rozgrywającego się w Europie Wschodniej Chiny 

realizują konsekwentnie własne interesy geostrategiczne. Antyzachod-

nia polityka Rosji związana jest także z rywalizacją Federacji Rosyj-

skiej z USA. Dzięki współpracy z Chinami, Kreml spodziewa się dwu-

biegunowego podziału świata oraz zmniejszenia znaczenia USA we 

wszystkich rejonach globu. Pomimo nałożonych sankcji, Rosja utrzy-

muje współpracę z państwami Unii Europejskiej, dąży do rozłamu UE 

oraz podziałów w strukturach NATO. W najbliższych latach można 

spodziewać się niesłabnących działań destabilizacyjnych oraz dalszych 

prowokacji militarnych. 

Na kierunku północnym Rosja realizuje plan ekspansji teryto-

rialnej Arktyki, która ze względu na ocieplenie klimatu zyskuje na waż-

ności. Dzięki topnieniu pokrywy lodowcowej pojawia się możliwość 

wytyczenia nowych tras transportowych. Przewiduje się, że w związku 

ze wzrostem znaczenia tego regionu może w dłużej pespektywie dojść 

do eskalacji napięcia, a obszar Arktyki może stać się teatrem rywaliza-

cji militarnej. 

Kierunek południowy to dla Rosji wyzwanie w sferze bezpie-

czeństwa, przede wszystkim ze względu na liczne ataki terrorystyczne, 

ekstremizm islamski, przemyty czy nielegalne migracje. Region Kau-

kazu, Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej pozostaje kierunkiem strate-

gicznym, polityka Rosji zyskuje na znaczeniu w tym regionie oraz pełni 

ważną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa. 
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Information warfare as an integral part of Russia’s hybrid 

warfare against Ukraine: mechanisms of conducting  

the war and counteracting it 

 

 

Introduction 

The information warfare is an integral part of the hybrid war 

that the Russian Federation is conducting against Ukraine. Since 

Ukraine’s declaration of independence on August 24, 1991, Russia has 

begun to intervene in the information space of our country. Among the 

main manifestations of Russian influence was the interference with 

the parliamentary and presidential elections in Ukraine, the anti-

Ukrainian propaganda, the dissemination of misinformation about the 

activities of the Ukrainian authorities among the population, the accu-

sations of the Ukrainians of Nazism, chauvinism, genocide etc., in 

order to divert the Western partners from Ukraine. Another aim of 

such violent actions is the diversion of citizens’ attention from the 

most important problems – the war in Donbas and uncertain status of 

the Autonomous Republic of Crimea, which is called a subject of the 

Russian Federation from the aggressor state’s point of view. Since the 

beginning of the hybrid war in the East of Ukraine, Russia has ex-

panded the range of the information mechanisms that are being used 

against Ukraine’s sovereignty, territorial integrity and national securi-

ty. Thus, successful realization of the information policy by the Rus-

sian Federation has made it possible to annex Crimea and occupy 

Donbas. 

After the loss of control over the Crimea and Donbas, the 

Ukrainian authorities decided to launch an anti-terrorist operation 

(ATO) on April 14, 2014, aimed at defeating the separatists and the 

Russian military. On April 30, 2018, the ATO was reformatted into 

Joint Force Operation. In January 2015, Ukraine formally recognized 
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the Russian Federation as an aggressor state by a resolution of the 

Verkhovna Rada. In November 2016 the International Criminal Court 

stated that the fighting in eastern Ukraine is “an international armed 

conflict between Ukraine and the Russian Federation”. Furthermore, 

the economic sanctions against the Russian Federation were imposed 

by the West and its allies in 2014. Their purpose is to weaken Russia 

so that it would not be able to finance and provide weapons to the 

terrorists in the East of Ukraine, and in this way to end the war. These 

sanctions have already caused a shift in economic policy of the Rus-

sian Federation and moved the aggressor state away from a model of 

economic development approximating the Western model1. However, 

the war is not over and a lot of measures have to be taken to stop the 

aggressor state. 

P u r p o s e  o f  t h e  a r t i c l e  is to determine and reveal the es-

sence of hybrid warfare and information warfare that the Russian 

Federation is waging against Ukraine, and to define the mechanisms 

of counteracting to the hybrid threats, which are used by Ukraine and 

the international community. 

 

Analysis of the latest research and published works 

The problems of hybrid warfare are the subject of research for a 

number of foreign and Ukrainian scientists. Many scientific publi-

cations of M. Banasik, E. Hunter, P. Pernik, H. Reisinger, A. Golts, 

A. Monaghan, M. Galeotti, P. Krzykowski, S. Hutchings, J. Szostek, 

A. Pabriks, A. Kudors, A. C. Fox, A.J. Rossow and others are devoted 

to the study of these issues. F. G. Hoffman, the analyst of the Potomac 

Institute, highlighted the peculiarities of the conflicts in the 21st centu-

ry and characterizes the hybrid wars. Hoffman defines “hybrid war” as 

a blend of the lethality of state conflict with the fanatical and protract-

ed fervor of irregular war. In other words, the author believes that 

“sophisticated campaigns that combine low-level conventional and 

special operations; offensive cyber and space actions; and psychologi-

cal operations that use social and traditional media to influence popu-

lar perception and international opinion”2. 

                                                
1 R. Connolly, Western Economic Sanctions and Russia’s Place in the Global Economy, 
“Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives” 2015, pp. 223-232. 
2 F.G. Hoffman, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Potomac Insti-
tute for Policy Studies, Arlington, Virginia 2007, 72 p. 
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Former Senior Analyst at the EU Institute for Security Studies 

N. Popescu indicates that “hybrid war encompasses a set of hostile 

actions whereby, instead of a classical large-scale military invasion, an 

attacking power seeks to undermine its opponent through a variety of 

acts including subversive intelligence operations, sabotage, hacking, 

and the empowering of proxy insurgent groups”. Among the other 

consequences could be disinformation, increasing of economic pres-

sure and emergence of the real threats to energy supplies. If somebody 

wants to succeed in such a conflict, there should be an extremely high 

degree of integration between the abovementioned elements. Moreo-

ver, the aggressor does not have to admit having supported these ac-

tions to the local and international communities under no circum-

stances3. 

The Ukrainian researchers O. Fedenko, O. Reznikova, A. Mi-

siura, S. Driomov, K. Voitovskyi, V. Vlasiuk, V. Horbulin, etc., made 

a significant contribution to the study of hybrid wars. V. Lipkan be-

lieves that the essence of hybrid warfare is that one dominant social 

group (alpha group, regardless of whether it is the state or a powerful 

transnational corporation, a syndicate) conquered and created neces-

sary and sufficient conditions for the conquest of another social group 

(social system, civil society, the state, etc.), without establishing full 

control over sovereignty and territory. Surrender of the armed forces 

is another important attribute of such conflicts. In other words, hybrid 

warfare is a deliberate process of establishing external governance, 

casting an alpha entity over a control entity, establishing total control 

over the sphere of public administration, in which information media 

plays a crucial role4. 

In the world academic literature, there is a large number of 

studies devoted to the information war and its various aspects as well. 

Famous foreign scientists such as Z. Brzezinski, J.S. Nye, A. Toffler, 

M. Libicki, S. Mann, A. Sebrovski, G. Sharp, etc., have studied the 

concept of information security in the international dimension. They 

                                                
3 N. Popescu, Hybrid tactics: neither new nor only Russian, EU Institute for Security 
Studies 2015, pp. 1-2. 
4 В. Ліпкан, Сутність гібридної війни проти України, Імперативи розвитку ци-
вілізації: Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції “Інформаційна 
безпека у воєнній сфері. Сучасний стан та перспективи розвитку”, ФОП 
О.С. Ліпкан, Київ 2015, c. 13-16. 
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defined the basic concepts of information security and its components, 

developed theories of information warfare and the use of information 

security tools in the international policy. The reports and studies of 

the leading Western analysts became the basis for making important 

state decisions in the direction of counteracting Russian information 

aggression. 

Problems of information security, information warfare, coun-

teracting the influence of Russian propaganda and misinformation 

were studied by many Ukrainian researchers, including Ye. Mahda, 

P. Shevchuk, M. Kopiika, K. Spivak, V. Savruk, H. Yavorska, O. Ly-

tvynenko and others. At different times, they analyzed the information 

space of Ukraine, pointing to the features of the information expan-

sion of Russia, which uses the domestic media to spread neo-

imperialist ideas for its purposes. Taking into consideration thousands 

of the existing threats, nowadays it is extremely important to be able 

to provide the state security. Therefore, studies of hybrid and 

information warfares, as well as their features and methods of coun-

teracting to them, need further disclosure. 

 

The results of research 

Hybrid warfare is believed to be the future of warfare and the 

international community has to accept it as well as every state in our 

world has to consolidate the legislative rules to provide the effective 

methods of preventing and counteracting the hybrid threats. It is also 

necessary to adopt the binding legal documents, both on the national 

and international levels, that would make it possible to prosecute and 

punish the Russian Federation for its illegal acts. Obviously, there is a 

lack of legal and political means for addressing hybrid and cyber oper-

ations that makes the humanity vulnerable to these kinds of coordi-

nated attacks. A response to Russian aggressive behavior within the 

Ukrainian territory and its information sphere could become a prece-

dent for the other states. Although, there are many things that have to 

be done to stop the undeclared war in Ukraine and to reintegrate the 

temporarily occupied territories of Donbas and the annexed Au-

tonomuos Republic of Crimea. 

Russia’s undeclared war against Ukraine is often referred to 

“hybrid warfare”, the essence of which is a combination of military and 
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non-military, conventional and irregular components that include all 

kinds of instruments, such as cyber and information operations. It 

must be noted that neither hybrid warfare nor information warfare are 

the new types of conflicts5. Among the main components of Russia’s 

hybrid war are cyber attacks, propaganda or imprudent lies, military 

show of force, energy security and economic pressure. 

British researcher A. Monaghan believes that Russian hybrid 

warfare is a realization of the “Gerasimov doctrine”. This war provides 

Russian leadership with an asymmetric tool aiming to undercut West-

ern advantages. Kremlin is unlikely to win a conventional war against 

the member states of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) 

and the European Union (EU). That is why Russia is looking for other 

ways how to win in the current conflict, namely using the special forc-

es and strategic communications6. 

Polish researcher M. Banasik convinces that the concept of hy-

brid warfare is characterized by a wide range of possible choices of 

different actions, including the influence in cyberspace, information 

space or criminal activities. Sometimes it seems that these actions are 

not connected to each other. Moreover, it is extremely complicated to 

find out who has caused them, but some politicians might take the 

advantage of the current situation and achive their goals becoming 

involved in the hybrid warfare7. Since NATO named the Russian Fed-

eration the aggressor state in the conflict in Ukraine only in spring 

2015 during the ministerial session, we can assume that the hybrid 

warfare is effective as it started in early 2014 and it is still not over. 

Furthermore, some experts and politicans still call the Russian hybrid 

warfare against Ukraine “a civil war”, because officially Russia hasn’t 

declared the war at all. However, lots of actors are involved in the on-

going Russian-Ukrainian war and they use different measures of influ-

ence. They are supported from outside by those who do not take direct 

part in the conflict to avoid being associated with it. 

                                                
5 H. Reisinger, A. Golts, Russia’s hybrid warfare. Waging war below the radar of tra-
ditional collective defence, Research division – NATO Defense College 2014, no. 105, 
pp. 1-12. 
6 A. Monaghan, Putin’s Way of War. The ‘War’ in Russia’s ‘Hybrid Warfare’, “Parame-
ters” 2016, no. 45(4), pp. 65-74. 
7 M. Banasik, Russia’s hybrid war in theory and practice, “Journal on Baltic Security” 
2016, vol. 2(1), pp. 157-182. 
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To serve as an intergovernmental think tank, focusing on coun-

teraction to hybrid threats under the auspices of the EU and NATO, 

the European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats 

(Hybrid CoE) was established in 2017 in Helsinki, Finland. According 

to the Hybrid CoE, nowadays the state and non-state actors are chal-

lenging states and institutions that they consider to be a threat, oppo-

nent or competitor to their interests and goals. The range of methods 

and activities, which is used, includes influencing information, logisti-

cal weaknesses, economic and trade-related blackmail, undermining 

international institutions by rendering rules ineffective, terrorism or 

increasing insecurity. The experts of the Hybrid CoE define hybrid 

threat as “a coordinated and synchronised action that deliberately 

targets democratic states’ and institutions systemic vulnerabilities 

through a wide range of means”8. In other words, hybrid threat is a 

method or an activity that is targeted towards vulnerabilities of the 

opponent. 

Furthermore, in accordance with the US Army Doctrine a hy-

brid threat is “the diverse and dynamic combination of regular forces, 

irregular forces, terrorist forces and/or criminal elements unified to 

achieve mutual benefitting effects”9. Russia’s actions in Ukraine show 

that the threats exist in all domains and throughout all the elements of 

national power. They demonstrate the linkage of information opera-

tions, cyber operations and the instruments of national power. Rus-

sian hybrid warfare is obviously connected to Russian foreign policy, 

which seeks to overturn the Western-dominated world order. 

NATO gives another definition of the hybrid threat: “a hybrid 

threat is one posed by any current or potential adversary, including 

state, non-state and terrorists, with the ability, whether demonstrated 

or likely, to simultaneously employ conventional and non-

conventional means adaptively, in pursuit of their objectives”10. There-

fore, hybrid warfare blends conventional and irregular warfare ap-

proaches across the full spectrum of conflict and changes the way forc-

                                                
8 The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, Countering hybrid 
threats, https://www.hybridcoe.fi/hybrid-threats/ [01.12.2019]. 
9 Army Doctrine Reference Publication (ADRP) 1-02, Terms and Military Symbols, 
Government Printing Office, Washington DC 2015, pp. 1-42. 
10 D.C. Lovelace (ed.), Hybrid warfare and the gray zone threat, Oxford University 
Press 2016, no. 141, p. 152. 
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es engage in its conduct. The essence of Russia’s tactics was precisely 

to try and avoid the need for shooting as much as possible, and then to 

try and ensure that whatever shooting took place was on the terms 

that suited them best. The Russians blended the use of a range of as-

sets, from gangster allies to media spin, in a manner that draws heavi-

ly on past political operations11. 

Ukrainian scientist Ye. Mahda assumes that Russia had two 

main reasons for starting a hybrid warfare against Ukraine in 2014  

– a large size of the state territory and the lack of reforms in the coun-

try. Similar cases in the world history have happened before, but the 

conflict of the largest country in the world and the largest country in 

Europe attracts attention. Probably, this was Putin’s initial plan 

because the hypothetical defeat of Ukraine may have a negative effect 

on the post-Soviet countries, the Baltic states and the Central Euro-

pean countries that have become members of the EU and NATO. 

Weakening of these alliances is a strategic objective of the Russian 

Federation12. 

It is important to mention that Russia’s hybrid warfare in 

Ukraine could not be successful without winning the information war. 

Definitions of “information warfare” differ in the meaning in the West 

and Russia. The Russians define “information warfare” as the confron-

tation between two or more states in the information space aiming to 

damage the information systems, processes and resources, which are 

of critical importance, and other structures, to undermine the politi-

cal, economic and social system, and effect massive brainwashing of 

the population for destabilizing the society and the state, and also 

forcing the state to make decisions in the interests of the confronting 

party. Russian infiltration of Ukrainian social media and networks 

would, under this definition, constitute information warfare. 

Moreover, the notion of “information warfare” is interpreted as 

“a form of inter-state confrontation that is realized using information 

influence on the systems of governance of different purposes of other 

states, as well as on political power and society in general, on infra-

structure and mass media to achieve benefits while protecting the 

                                                
11 M. Galeotti, ‘Hybrid War’ and ‘Little Green Men’: How It Works, and How It Doesn’t, 
New York 2015, pp. 156-164. 
12 Є. Магда, Гібридна війна: вижити і перемогти, Віват, Харків 2015, 304 с. 
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national information sphere from similar actions”. The problem of the 

evolution of war in the information society is revealed in the work of 

A. Toffler and H. Toffler, “War and Anti-War: Survival at the Dawn of 

the 21st Century”, which states that “nations conduct war in the same 

way they create wealth, that’s why each wave of civilization is charac-

terized by its own particular type of war”13. 

Information manipulation and propaganda have been used in 

influencing the consciousness of society for many years. The use of 

new technologies has made the organization of such campaigns more 

accessible, more effective and less risk-free. On the other hand, the use 

of technology leaves a trail for investigation and detection of these 

crimes. 

After Ukraine gained independence in 1991, Russia’s influence 

in the information sphere has regained strength. Thus, in the mid-

1990s, Russia tried in every possible way to influence the internal po-

litical processes in Ukraine, for example, openly supporting certain 

candidates in the presidential elections (especially in 1994). However, 

this information pressure has increased significantly since Putin came 

to power in Russia and increased his imperialist ambitions among the 

Russian population. Russian politics almost succeeded in the 2004 

presidential election and finally strengthened its influence by bringing 

V. Yanukovych to power in 2010, who was frankly loyal to Kremlin. It 

is no wonder, then, that the Russian occupying power has taken ad-

vantage of Ukraine’s vulnerability in the transition period and seized 

particular regions. 

Speaking about the elections in Ukraine, the Russian Federation 

used active organizational and financial assistance in many cases in 

the electoral practice as a tool to legitimize elected pseudo-authorities, 

and to keep particular regions or entire state in Russia’s geopolitical 

sphere of influence. There is no doubt that the Russian Federation has 

intervened in the Ukrainian electoral processes since 1994, when the 

extraordinary election of the President of Ukraine took place. 

L. Kuchma promised the pro-Russian voters to strengthen the ties 

with Russia and to give the Russian language the status of a second 

state language, thus he won the election. Then, he won the next 

                                                
13 A. Toffler, H. Toffler, War and Anti-War: Survival at the Dawn of the 21st Century, 
Boston, Grand Central Publishing 1995, 370 р. 
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presidential election in 1999 due to the tragic death of his major op-

ponent V. Chornovil (actually, many experts think it was a well-

planned murder). Since then, Russian political technologists have 

been involved in the Ukrainian elections. Although their activity was 

not always effective and successful. Their participation in the 2004 

campaign turned out to be an additional factor of annoyance and 

frustration among the population. 

In fact, for almost 20 years, the population of the Donbas region 

and the Autonomous Republic of Crimea has been under Russian in-

fluence: people have favored Russian TV channels, and radio. Thus, 

the annexation and occupation of these regions resulted from the ab-

sence of any pro-Ukrainian information policy and the disregard of the 

real sentiment in these regions. Only in 2017, almost three years after 

the actual beginning of Russia’s hybrid warfare, Ukraine adopted the 

Information Security Doctrine. It contains many key ideas, including 

the division of activity between the various institutions of state power, 

and provides the involvement of civil society. Today, it is important to 

put these theoretical provisions into practice. It is also important to 

develop strategic communications by means of public diplomacy, in-

formation operations, activities aimed at promoting the goals of the 

state, etc. 

Nowadays, the main body of executive power that is responsible 

for monitoring and combating Russian propaganda is the Ministry of 

Information Policy, established in 2014. The main directions of its 

work are: development of the information space of Ukraine, namely 

deregulation, demonopolization and de-oligarchization; protection of 

the freedom of speech; reformation of the media space; media educa-

tion and media literacy; creation of system of the state strategic com-

munications; information reintegration of the temporarily occupied 

territories of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Se-

vastopol, temporarily occupied territories of the Luhansk and Donetsk 

regions, etc. 

Unfortunately, the response of the Ukrainian Government to ex-

ternal information threats in the context of the Ukrainian-Russian 

warfare was etremely weak. Government officials and advisers empha-

size that they do not have the necessary resources to monitor the In-

ternet sphere comprehensively, and develop appropriate software. At 
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least, the Ukrainian Government banned the Russian web-services, 

media holdings and social networks in Ukraine, including VK, Od-

noklassniki, mail.ru and Yandex. This decision and the blockade of 

Russian TV channels in our country are the parts of Ukraine’s sanc-

tions against Russia. 

Civil society is more active in its attempts to stop Russian prop-

aganda. For instance, the StopFake.org project is a web-site launched 

by students, teachers, and graduates of the Kyiv Mohyla School of 

Journalism in March 2014. Initially, the project activists were only 

planning to check the facts and news in the mainstream media, but 

they were also struggling with misinformation on social networks. 

However, they managed to debunk over 2 640 fake stories that were 

featured by mostly Russian media14. Stop Fake disproves individual 

fakes, creates an archive of propaganda, analyzes and organizes the 

information, and discusses propaganda issues at conferences and sem-

inars in Ukraine and abroad. The Stop Fake website is available in 13 

languages and debunks fakes all over the world15. Moreover, the Stop 

Fake team was one of the first to use the fact-checking to combat mis-

information, and one of the first in the world to draw attention to 

Kremlin propaganda as a systemic phenomenon, and thanks to this 

project, Russian misinformation is on the agenda in Europe. 

Information security is at the forefront of the overall interna-

tional security system, as the new challenges of today’s information 

world have led to the emergence of modern threats to the world order 

and new ways of conducting war. That is why the international com-

munity has to find the ways how to counteract the information and 

cyber threats, to develop a joint strategy of information security for 

resisting to information terrorism. Ukraine uses operations of infor-

mation counteraction to influence the Ukrainian and Russian citizens 

in order to neutralize or at least minimize the effect of enemy’s propa-

ganda. The task of such operations is to counteract the destructive 

information operations of the enemy and to consolidate the Ukrainian 

                                                
14 M. Zhdanova, D. Orlova, Computational Propaganda in Ukraine: Caught Between 
External Threats and Internal Challenges, http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-conte-
nt/uploads/sites/89/2017/06/Comprop-Ukraine.pdf [10.10.2019]. 
15 Stop Fake 5 років: еволюція боротьби та протидії російській пропаганді 
в Україні, https://www.stopfake.org/uk/stopfake-5-rokiv-evolyutsiya-borotby-ta-pro-
tydiyi-rosijskij-propagandi-v-ukrayini-2/ [15.09.2019]. 
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society around the Ukrainian language, common historical past and 

culture, to enhance the level of national identity and raise the level of 

patriotism among the citizens16. The main target audiences of the op-

erations of information counteraction of Ukraine in the period from 

2014 to the present are the population of Ukraine, Crimea, and the 

occupied regions of Donbas, the citizens of the Russian Federation, the 

United States of America and the member states of the European Un-

ion. Since Russia continues to claim the status of a great power chal-

lenging aggressively the Western values, the international community 

has to find a way of ending such a new type of Cold War. 

 

Conclusions 

Many scientists and experts define hybrid warfare as a conflict 

that involves a mixture of conventional military forces and irregulars, 

which could include both state and non-state actors, aimed at achiev-

ing a common political purpose. Irregular forces such as guerrillas, 

insurgents, and terrorists are among the irregular forces. 

Latvian security experts A. Pabriks and A. Kudors consider that 

the Russian hybrid warfare in Ukraine is a combination of direct 

actions with asymmetrical instruments, because the Russian Federa-

tion cannot be an equal opponent to NATO in a traditional war where 

conventional methods predominate. In addition to that, the European 

Union and NATO have sufficient resources to be able to protect their 

values. But each separate EU and NATO member state cannot react 

effectively to the modern security challenges, and increasing 

cooperation between the EU and NATO is necessary as it could 

provide the possibility of using the advantage of a union instead of 

being targeted individually by opponents17. Furthermore, to maintain 

peace every independent state should be loyal to the principles of in-

ternational law to prevent activities aimed at redistributing spheres of 

influence. 

To sum up, Ukraine and the international community have to 

act consistently and make rational decisions. The Ukrainian leaders 

                                                
16 В. Горбулін, Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, 
моделювання: монографія, Інтертехнологія, Київ 2009, 164 c. 
17 A. Pabriks, A. Kudors, Conclusion; Lessons for Europe, The War in Ukraine: Lessons 
for Europe, The Centre for East European Policy Studies, University of Latvia Press 
2015, pp. 175-178. 
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and businessmen should put the country’s interests higher than their 

own ones not to interfere the development of the state. The European 

Union cooperates with Ukraine within the framework of the Associa-

tion Agreement between Ukraine and the EU and the EU Global Strat-

egy to stop Russia’s aggression. The Russian Federation is recognized 

as a threat to stability and order in the Black Sea region. Ukraine’s 

defense cooperation with the EU aims to strengthen the defense capa-

bilities of Ukraine, in particular on the eastern borders, and to con-

tribute to improvement of the security system in Europe. Consequent-

ly, the hybrid war of the Russian Federation against Ukraine has 

changed the geopolitical and security situation on the European conti-

nent. 

Nowadays, an important element of ensuring the settlement of 

the conflict in Donbas is the the return of temporarily uncontrolled 

territories under the Ukrainian sovereignty. Obviously, separatism in 

Donbas has a hybrid character. It is based on political separatism, 

inspired and supported by an aggressor state against Ukraine. The 

current “leaders” of the quasi-state entities Donetsk People’s Republic 

and Luhansk People’s Republic do not represent the interests of the 

population of Donbas. They are merely “puppets” of the Kremlin and 

do not make independent decisions. Therefore, there is no point to 

negotiate with them directly within the framework of the Minsk for-

mat18.  
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Rola i znaczenie Rosji w polityce energetycznej Węgier.  

Wybrane przykłady po roku 2008 

 

 

Wprowadzenie 

Dokonując przeglądu węgierskiej prasy, trudno w ostatnich 

miesiącach nie dostrzec stale powtarzających się wątków rozbudowy 

elektrowni jądrowej w Paks, czy też sprawozdań z działalności węgier-

skiego rządu, który poszukuje alternatywnych dostaw gazu ziemnego 

na Węgry. W 2019 r. węgierski rząd podjął wiele decyzji, które na naj-

bliższe lata będą miały wpływ na charakter polityki energetycznej. 

W znacznej mierze przyczyną tego były wydarzenia, które odbyły się 

poza granicami Węgier. Pomimo upływu blisko siedmiu lat od manife-

stacji politycznych, zapoczątkowanych w Kijowie pod koniec 2013 r., 

ich pośrednie skutki odczuwane są do dzisiaj. Polityczna niepewność, 

dotycząca charakteru relacji między Ukrainą i Rosją, zmusiła nie tylko 

władze w Moskwie, ale i w państwach Europy Środkowej, do poszuki-

wania alternatywnych źródeł dostaw surowców, które wcześniej drogą 

tranzytową przez Ukrainę, były transportowane poprzez południowy 

odcinek rurociągu „Przyjaźń” na Węgry. Celem niniejszego artykułu, 

jest przeprowadzenie analizy umożliwiającej znalezienie odpowiedzi 

na pytanie, jak duża obecnie jest zależność energetyczna Węgier od 

Rosji? Przegląd stanu faktycznego jest o tyle istotny, ponieważ nie-

pewną sytuację polityczną na Ukrainie, pełniącej dotychczas rolę kraju 

tranzytującego, znaczące ilości dostaw gazu ziemnego na Węgry mogą 

starać się wykorzystywać inne państwa. Szczególnie szeroko komen-

towany w ostatnim czasie, jest otwarty z początkiem 2020 r., gazociąg 

Turkish Stream (TurkStream), który w niedługim czasie może zaopa-

trywać w gaz większość państw Europy Środkowej – w tym Węgry. To 

właśnie głównie ze względu na kwestie energetyczne, węgierska polity-

ka zagraniczna w ostatnim czasie, coraz częściej kieruje się ku utrzy-

maniu poprawnych relacji z Turcją i przede wszystkim z Rosją. Niniej-

                                                
 dr Artur Jach-Chrząszcz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, e-mail: 
arturjachchrzaszcz@gmail.com 
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szy artykuł, na podstawie nieodnawialnego źródła energii, jakim jest 

gaz ziemny oraz odnawialnej energii atomowej, przedstawia w jaki 

sposób i na jaką skalę w zakresie tych surowców, Węgry poprzez pro-

wadzoną politykę energetyczną, związały się z Rosją. W tekście zasto-

sowano jakościową metodę badawczą. Autor skupił się przede wszyst-

kim na analizie danych zastanych. Najczęściej wykorzystywanym 

w artykule materiałem źródłowym, będą artykuły oraz publikacje nau-

kowe pochodzące z węgierskich i polskojęzycznych portali interneto-

wych. Analiza została podzielona na trzy części: wstęp, rozwinięcie 

zawierające krótkie omówienie charakterystyki i rozumowania na po-

trzeby niniejszej pracy pojęć bezpieczeństwa energetycznego oraz poli-

tyki energetycznej, a następnie na przykładzie gazu ziemnego oraz 

elektrowni jądrowej w Paks, omówiona została współpraca pomiędzy 

Węgrami, a Rosją w zakresie polityki energetycznej. Umożliwia to, 

wyciągnięcie wniosków końcowych i udzielenie odpowiedzi na pytania 

zadane we wstępie artykułu. 

 

Polityka a bezpieczeństwo energetyczne 

Na potrzeby niniejszego artykułu, pojęcie bezpieczeństwa ener-

getycznego najkrócej można określić, jako stabilność dostaw energii 

oraz jej nośników1. Rolą rządu danego państwa w zakresie polityki 

energetycznej, są takie działania, które umożliwiają wprowadzenie sta-

nu, w którym państwo posiada nie tylko stabilne źródła dostaw ener-

gii, ale także zapewnia odpowiednie stany magazynowe, umożliwiające 

stabilną dystrybucję zainteresowanym odbiorcom. Mowa tu przede 

wszystkim, o obywatelach i funkcjonujących na terytorium państwa 

przedsiębiorstwach, dla których dostęp do źródeł energii, będzie za-

pewniony w ilościach pokrywających ich zapotrzebowanie, po akcep-

towanych przez nich cenach i bez zakłóceń w procesie dystrybucji2. Co 

więcej, niezbędnym elementem o jaki państwa muszą zadbać, to także 

kwestia zabezpieczenia infrastruktury odpowiedzialnej za przesyłanie, 

wydobywanie, czy też wytwarzanie danych surowców energetycznych, 

jednak część ta, nie będzie rozwijana z uwagi, iż niniejsza analiza ukie-

                                                
1 M. Miś, Bezpieczeństwo energetyczne Polski w obliczu konfliktu na Ukrainie, https:// 
www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2019/10/Bezpieczeństwo-energetyczne-Polski-
i-Europy-.pdf [8.01.2020]. 
2 M. Janowski, Polityka bezpieczeństwa energetycznego państw Europy Środkowo-
Wschodniej. Rola i znaczenie Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa 2016, s. 38-39. 
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runkowana jest na ocenę zależności energetycznej pomiędzy Węgrami 

a Rosją. Warto również zaznaczyć, iż pod pojęciem polityki energe-

tycznej można definiować również inne zjawiska, których występowa-

nie jest zróżnicowane ze względu na miejsce oraz czas w jakim one za-

chodzą. Warto w tym miejscu przytoczyć uwagi profesora Jacka Mal-

ko, zgodnie z którymi wśród krajów rozwiniętych, dającym się zaob-

serwować trendem w zakresie polityki energetycznej, jest poruszanie 

problematyki zmian klimatycznych3. Szczególnie zjawisko to zauważal-

ne jest wśród państw Unii Europejskiej, które wieloma regulacjami 

prawnymi, dążą do redukcji emisji do atmosfery gazów cieplarnianych. 

Często nowoprzyjęte normy, uniemożliwiają rozwój gospodarczy ze 

względu na brak podobnych regulacji prawnych dla państw produku-

jących konkurencyjne dobra na innych kontynentach. 

Powyższe rozważania w przejrzysty sposób ukazują, jak duże 

powiązania sektora energetycznego występują z innymi dziedzinami 

odpowiedzialnymi za funkcjonowanie państwa. Jak już zostało wymie-

nione we wstępie pracy, polityka energetyczna mająca na celu zapew-

nienie bezpieczeństwa energetycznego, powiązana jest także z polityką 

zagraniczną. Relacje międzypaństwowe, podczas których odbywają się 

negocjacje na zakup potrzebnego surowca, są niezbędne ze względu na 

ich globalne zróżnicowanie. Owe zróżnicowanie, wynika nie tyko z lo-

kalizacji geograficznej, ale także ilości występujących w danym miejscu 

surowców. Te dwa czynniki, najczęściej mają bezpośrednie przełożenie 

na cenę, która decyduje o opłacalności i tym samym wyborze danego 

państwa do przyszłej współpracy. Warto w tym miejscu zauważyć, iż 

pomimo nałożonych przez Unię Europejską sankcji gospodarczych na 

Rosję, państwa członkowskie z regionu Europy Środkowej niezmiennie 

korzystają z odbioru dostaw gazu ziemnego pochodzącego z Rosji. 

Pomimo możliwości transportu tego surowca w formie sprężonej, po-

przez drogę morską ze Stanów Zjednoczonych, niższe ceny oferowane 

przez Rosję wciąż stają się jednym z głównym powodów, dla których 

w zakresie zakupu gazu ziemnego kontynuowana jest współpraca 

z rządem w Moskwie. Pomimo coraz częściej występującego trendu 

rozwoju technologii jądrowej opartej na modelu Zachodnim, rząd 

                                                
3 J. Malko, Publiczna polityka energetyczna, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j-
&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikgqzT9YboAhWP0
KYKHfqsCDAQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.cire.pl%2Fpliki%2F2%2F
publiczn_polityk_energet.pdf&usg=AOVaw2NSWpFnxSfUn3nGGiMhRZs [8.01.2020]. 
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w Budapeszcie z uwagi na istotny wpływ Moskwy przy budowie pierw-

szych reaktorów i tym rozwoju tej technologii na Węgrzech zechce 

kontynuować rozwój technologii jądrowej opartej na sprawdzonych 

i znanych z przeszłości modeli. Kolejne fragmenty artykułu, przedsta-

wią jakim po 2009 r. interesem w kwestii bezpieczeństwa energetycz-

nego, kierowali się przedstawiciele węgierskiej władzy. 

 

Gaz jako czynnik wpływający  

na węgierską politykę zagraniczną 

Rozważania w pierwszej kolejności należałoby rozpocząć od te-

matyki gazu ziemnego, która w ostatnim czasie ze względu na sytuację 

polityczną na Ukrainie i ukończenie projektu budowy gazociągu Tur-

kish Stream, jest szczególnie często poruszana. W przeciwieństwie do 

stanowiska polskiego rządu, który jest ukierunkowany na działania 

uniezależniające Europę Środkową od rosyjskiego gazu4, węgierska 

polityka w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, realizowana przez 

ostatnie kilkanaście lat za pośrednictwem sprawujących władzę 

w Zgromadzeniu Narodowym partii politycznych o zróżnicowanych 

profilach ideologicznych była spójna. W tym miejscu, warto byłoby 

wymienić chociażby wydarzenie z 28 lutego 2008 r., kiedy to na Krem-

lu ówczesny premier Węgier Ferenc Gyurcsány (Węgierska Partia  

Socjalistyczna) i rosyjski premier Władimir Putin, podpisali umowę 

o przeprowadzeniu przez terytorium Węgier konkurencyjnego wzglę-

dem popieranego przez UE projektu Nabucco, gazociągu South Stre-

am5. Pomimo stosunkowo krótkiego (względem zakończonego procesu 

akcesyjnego) stażu Węgier w strukturach unijnych, Gyurcsány jasno 

zakomunikował obrany przez węgierski rząd kierunek energetycznej 

współpracy. Niemniej jednak, akcesja państw Europy Środkowej, które 

były znaczącymi rynkami zbytu surowców energetycznych dla Rosji, 

miała w dalszej perspektywie dla Moskwy negatywne skutki ekono-

miczne6. Warto w tym miejscu odwołać się do 2009 r., kiedy to nastą-

                                                
4 III Szczyt Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie, https://bukareszt.msz.gov.pl/pl-
/p/bukareszt_ro_a_pl/aktualnosci/iii_szczyt_inicjatywy_trojmorza_w_bukareszcie_w
_dn__17_18_wrzesnia_2018_r_?channel=www [8.01.2020]. 
5 J. Posaner, Held Captive by Gas: The Price of Politics in Gazprom's Long-Term Con-
tracts with Central European Buyers (2009 to 2014), Berlin 2016, s. 213. 
6 M. Bodio, Polityka energetyczna w stosunkach między Unią Europejską a Federacją 
Rosyjską w latach 2000-2008, Warszawa 2009, s. 153. 
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pił największy spadek importu przez państwa Unii Europejskiej gazu 

ziemnego wynoszący 57% zapotrzebowania7. Jednak w przypadku 

Węgier, stworzenie odpowiedniej infrastruktury podziemnej, umożli-

wiającej magazynowanie przez Węgry gazu ziemnego, a także prefe-

rencyjne stawki za ten surowiec wynegocjowane przez przedstawicieli 

węgierskiego rządu, przyczyniły się do obrania kierunku współpracy, 

który jest kontynuowany do dnia dzisiejszego. 

Od 2010 r., kiedy funkcję premiera pełni Viktor Orbán, pomimo 

pewnych modyfikacji w zakresie polityki energetycznej względem opo-

zycyjnego rządu Gyurcsány’a, można stwierdzić, iż w procesie zakupu 

gazu, nadal w sposób znaczący i niemal wyłączny Węgry ukierunko-

wane są na współpracę z Rosją. Jednak o podejmowanych próbach 

poszukiwania alternatywnych kanałów dostaw nierosyjskiego gazu 

ziemnego na Węgry, może świadczyć początek stycznia 2018 r., kiedy 

to o „kwestii życia i śmierci” w dostępie Węgier do infrastruktury ga-

zowej pochodzącej z polskiego terminalu LNG i tym samym gazu nie-

rosyjskiego mówił Viktor Orbán8. Jednakże analizując statystyki 

z ostatnich dziesięciu lat należy zauważyć, że w tym czasie udział Rosji 

w dostawie gazu na Węgry, ani razu nie wynosił mniej niż 70%, a obec-

nie udział ten wynosi 74% łącznego importu tego surowca przez pań-

stwo węgierskie9. Rozwojowi współpracy sprzyja niepewna sytuacja 

polityczna na Ukrainie. Rosyjskie plany pominięcia tego kraju w tran-

zycie dostaw gazu sprawiają, że węgierskie władze oprócz dodatko-

wych rozwiązań polegających na poszukiwaniu alternatywnych źródeł 

gazu pochodzących z innych państw, starają się wypracować nowe 

kompromisy z Rosją. Na wypadek sytuacji kryzysowej, podczas której 

niemożliwa okazałaby się dostawa gazu poprzez tranzyt pochodzący 

z Ukrainy10, szef węgierskiej dyplomacji Péter Szijjártó, podczas odby-

wającego się na początku czerwca 2019 r. Forum Ekonomicznego 

w Sankt Petersburgu w imieniu swojego kraju zawarł z Gazpromem 

                                                
7 Ibidem. 
8 M. Dragan, Węgrzy chcą infrastruktury, która zapewni im dostęp do polskiego 
terminalu LNG, https://www.portalmorski.pl/prawo-polityka/38016-wegrzy-chca-
infrastruktury-ktora-zapewni-im-dostep-do-polskiego-terminalu-lng [8.01.2020]. 
9 Gázkonferencia: Az orosz importgáz nélkül nem megy, www.energiainfo.hu/42_-
gazkonferencia_az_orosz_importgaz_nelkul_nem_megy-22454/ [8.01.2020]. 
10 Kontrakt przesyłowy między Rosją a Ukrainą wygasał w 2019 r.  
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dwie umowy11. Obie dotyczyły bezpieczeństwa energetycznego w razie 

wypadku nieuregulowania kontraktu między Rosją, a Ukrainą. Pierw-

sza z nich, umożliwiła jeszcze we wrześniu 2019 r. zakup dodatkowych 

2 mld m3 gazu ziemnego, celem jego podziemnego zmagazynowania. 

Druga z kolei, dotyczy zakupu dodatkowej transzy 2 mld m3 gazu 

w 2020 r., za pośrednictwem Austrii, a nie jak dotąd Ukrainy12. 

Warto w tym miejscu dodać, że sytuacja polityczna na Ukrainie 

przyczyniła się nie tylko do intensyfikacji prac nad zakończeniem pro-

jektu budowy gazociągu południowego Turkish Stream, ale również 

doprowadziła do poszukiwania alternatywnych źródeł dostaw przez 

państwa Europy Środkowej, będącymi dotychczas odbiorcami gazu 

ziemnego tranzytowanego przez Ukrainę. Podczas odbywającej się 

8 stycznia 2020 r. w Stambule, oficjalnej ceremonii uruchomienia ga-

zociągu Turkish Stream, w której udział wzięli prezydenci Rosji Wła-

dimir Putin, Turcji Recep Tayyip Erdogan, Serbii Aleksandar Vuczić 

i premier Bułgarii Bojko Borysow, wielokrotnie podkreślano, iż drugi 

rurociąg wchodzący w skład projektu Turkish Stream (często określa-

ny, jako Balkan Stream), mający rozpocząć dostawy z Bułgarii do Ser-

bii w maju 2020 r., obejmie w przyszłości inne państwa Europy Środ-

kowej – w tym również Węgry13. Prowadzona przez węgierski rząd po-

lityka energetyczna względem odbioru gazu ziemnego, z całą pewno-

ścią w dobie niepewnej sytuacji politycznej na Ukrainie, zapewni bez-

pieczeństwo w odbiorze tego surowca, jednak z drugiej strony podjęte 

jeszcze w 2019 r. decyzje węgierskiego rządu z Gazpromem, negatyw-

nie wpłynęły na relacje dyplomatyczne z władzami w Kijowie14. Po-

przez intensyfikację współpracy, która na przestrzeni ostatnich lat po-

wstała między węgierskim rządem i Gazpromem można założyć w naj-

bliższym czasie kontynuację trendu wysokiego (przekraczającego 70% 

łącznego importu) uzależnienia państwa węgierskiego od odbioru ro-

syjskiego gazu ziemnego. 

                                                
11 Szijjártó: Magyarország jövő évi gázellátása biztosított, https://www.magyar-
hirlap.hu/kulfold/-szijjarto-magyarorszag-jovo-evi-gazellatasa-biztositott [8.01.2020]. 
12 A. Kublik, Węgry ułatwią Rosji gazową wojnę z Ukrainą, https://wyborcza.pl/ 
7,155287,24874818,wegry-ulatwia-rosji-gazowa-wojne-z-ukraina.html [8.01.2020]. 
13 Turkey: Russia launch Turkish Stream pipeline carrying gas to Europe, https:// 
www.euractiv.com/section/energy/news/turkey-russia-launch-turkish-stream-pipeline-
carrying-gas-to-europe/ [8.01.2020]. 
14 A. Kublik, Węgry ułatwią Rosji gazową wojnę z Ukrainą, https://wyborcza.pl/ 
7,155287,24874818,wegry-ulatwia-rosji-gazowa-wojne-z-ukraina.html [8.01.2020]. 
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Elektrownia jądrowa i projekt Paks 2 

Energia pozyskiwana dzięki funkcjonującej od blisko 40. lat 

elektrowni jądrowej w Paks, umożliwia przy stosunkowo niskich na-

kładach finansowych zaspokojenie około połowy dóbr energii elek-

trycznej konsumowanej na Węgrzech15. Pomimo, iż energia ta wytwa-

rzana jest bezpośrednio na Węgrzech, to decyzje polityczne podejmo-

wane w ostatnich latach przez węgierski rząd, z całą pewnością będą 

wiążące i rosyjski udział będzie miał istotny wpływ na przyszłość wę-

gierskiego rynku energii odnawialnej. Początek zmian nastał jeszcze 

w 2009 r., kiedy to będąca u władzy Węgierska Partia Socjalistyczna 

podjęła decyzję o zatwierdzeniu przebudowy elektrowni jądrowej 

Paks16. Należy podkreślić, że zarówno plany wdrożeniowe, mające na 

celu urzeczywistnienie realizacji projektu budowy elektrowni, powstałe 

w latach 60. XX wieku, aż po jej oddanie do użytku, kiedy to pierwszy 

blok rozpoczął pracę w 1982 r., oparte były na technologii pochodzącej 

z ZSRR17. Dla sprawujących władzę na Węgrzech mógł być to jeden 

z najważniejszych argumentów, który przyczynił się do podjęcia decy-

zji o kontynuacji współpracy z Rosją. Modernizacja polegająca na wy-

budowaniu dwóch nowych bloków jądrowych umożliwi pozyskanie 

większej ilości energii, aniżeli dotychczasowe cztery bloki. Na początku 

2014 r. Viktor Orbán oraz Władimir Putin sformalizowali te założenia 

wyznaczając bez przetargu realizację kontraktu rosyjskiej korporacji 

Rosatom. Zdecydowanie jednym z najważniejszych czynników uła-

twiających podjęcie decyzji o inwestycji przez węgierski rząd była ro-

syjska oferta finansowania projektu, która polegała na udzieleniu kre-

dytu wynoszącego między 10 a 12 mld euro18. Warto zauważyć, że skala 

nakładów finansowych sprawi, iż będzie to jedno z najbardziej kosz-

townych przedsięwzięć w historii Węgier, po transformacji ustrojowej. 

Warunki udzielonej pożyczki, nie zostały do 2019 r. przedstawiane 

opinii publicznej, co powiększało obawy środowisk opozycyjnych. Kil-

                                                
15 Tovább növelte termelését tavaly a Paksi Atomerőmű, https://www.origo.hu/gaz-
dasag/20180215-minden-eddiginel-tobb-energiat-termelt-a-paksi-atomeromu.html 
[8.01.2020]. 
16 Á. Kovács, Csukott szemmel bólintottak rá a paksi bővítésre, https://www.origo.hu/ 
itthon/20091030-a-paksi-atomeromu-bovitese.html [8.01.2020]. 
17 J. Berecz, Baráti szövetségben: a magyar-szovjet kapcsolatok történetéből, Budapest 
1986, s. 102. 
18 P. Magyari, Orosz pénzből magyar atom, sugárzó a hangulatom, https://444.hu/ 
2014/01/14/orosz-penzbol-magyar-atom-sugarzo-a-hangulatom [8.01.2020]. 
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kusetstronicowa umowa została ujawniona w marcu 2019 r., po tym 

jak europoseł Benedek Javor oraz tygodnik „HVG”, zwrócili się w tej 

sprawie do sądu19. Javor wspólnie z partią Dialog, po zapoznaniu się 

z treścią umowy stwierdzili, iż została ona zawarta z naruszeniem pra-

wa20 i rząd projekt ten powinien na dotychczasowych zasadach unie-

ważnić21. Póki co, niewiele wskazuje na takie możliwości, gdyż 

20 czerwca 2019 r., oficjalnie rozpoczęto pierwsze prace budowlano-

instalacyje, które będą wchodziły w skład zmodernizowanej elektrowni 

jądrowej o nazwie Paks 222. 

Z całą pewnością projekt ten w najbliższym czasie wielokrotnie 

wywoływać będzie kontrowersje. Może o tym świadczyć chociażby zło-

żona przez Austrię skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro-

pejskiej, której władze nie zgadzają się na rozwój energii jądrowej 

w Europie23. Ponadto, zastrzeżenia budzi również węgiersko-rosyjski 

charakter projektu, choć węgierski minister spraw zagranicznych 

i handlu Péter Szijjártó po ostatnim spotkaniu z szefem Rosatomu po-

informował, iż skoro głównymi dostawcami instalacji są konsorcja 

francuskie, niemieckie oraz amerykańskie, projekt ten jest międzyna-

rodowy24. Przewidywany czas uruchomienia produkcji energii z no-

wych bloków, przewidywany jest na 2025 r. lub 2026 r. i pomimo 

otrzymywania dostaw instalacyjnych z państw zachodnich, to kwestia 

za sprawą generalnego wykonawcy, czy przede wszystkim źródła finan-

sowania tego przedsięwzięcia, z całą pewnością zobowiąże Węgry, do 

wieloletniej współpracy nie tylko z rosyjskimi korporacjami państwo-

wymi, ale także z władzami w Moskwie. 

 

                                                
19 B. Kálnoky, Putin i Orbán. Religia, gaz i władza, https://www.dw.com/pl/putin-i-
orbán-religia-gaz-i-władza/a-51049201 [8.01.2020]. 
20 Jednym z głównych zarzutów, był wybór rosyjskiej korporacji Rosatom bez przepro-
wadzenia przetargu. 
21 A Legfőbb Ügyészséghez fordul Jávor Benedek, szerinte törvénytelen Paks II. szer-
ződése, https://hvg.hu/gazdasag/20190502_Az_ugyeszseghez_fordul_Javor_Bene-
dek_szerinte_torvenytelen_Paks_II_szerzodese [8.01.2020]. 
22 Megkezdődött a Paks II. Atomerőmű első felvonulási épületeinek kivitelezése, 
www.paks2.hu/hu/hirek/SitePages/newsDetails.aspx?NewsID=309 [8.01.2020]. 
23 Węgierski minister: dwa bloki elektrowni w Paksu ruszą w 2026 i 2027 r., https:// 
www.cire.pl/item,159397,1,0,0,0,0,0,wegierski-minister-dwa-bloki-elektrowni-w-
paksu-rusza-w-2026-i-2027-r.html [8.01.2020]. 
24 A. Kublik, Węgry coraz bardziej zależne od Rosji – gaz, ropa naftowa i atom, 
https://wyborcza.pl/7,155287,25367266,wegry-coraz-bardziej-zalezne-od-rosji-gaz-
ropa-naftowa-i-atom.html [8.01.2020]. 
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Zakończenie 

Niebawem minie dekada od kiedy nieprzerwanie władzę na Wę-

grzech sprawuje posiadająca większość konstytucyjną w Zgromadze-

niu Narodowym koalicja Fidesz-KDNP. Trzykrotna reelekcja, z popar-

ciem przekraczającym 66% jednoznacznie wskazuje, iż węgierscy wy-

borcy w zdecydowanej większości popierają politykę prowadzoną przez 

Viktora Orbána. Oceniając działania podjęte przez rząd w Budapeszcie, 

w zakresie rozwoju polityki energetycznej, z punktu widzenia węgier-

skich obywateli są one bardzo dobre, wręcz wyróżniające się na tle 

innych państw Europy Środkowej. Nawiązanie bliskich relacji z rosyj-

skim prezydentem, o czym mogą świadczyć jego regularnie, odbywają-

ce się rokrocznie od 2013 r. wizyty w Budapeszcie, przyniosły wzajem-

ne dla obydwu państw korzyści. Ze strony Rosji, utrzymywanie part-

nerstwa z Węgrami jest o tyle istotne, iż państwo to na arenie między-

narodowej w strukturach NATO, czy UE zachowuje tzw. „konstruk-

tywną” postawę wobec Moskwy, która w wielu przypadkach polega na 

opowiadaniu się przeciwko polityce sankcji i izolacji Rosji25. Z drugiej 

strony, Viktor Orbán dzięki takiej współpracy, może zyskać w polityce 

zagranicznej państwa, poprzez budowę obrazu Węgier jako państwa, 

które mogłoby pośredniczyć między Zachodem i Rosją26. 

Poprawne relacje mogą mieć również duże znaczenie w realiza-

cji polityki energetycznej państwa. Węgry na dzień dzisiejszy mogą 

liczyć na poparcie Rosji w dostawie gazu, zarówno w oczekiwanych 

proporcjach ilościowych, jak również korzystnych stawkach. Rozbu-

dowa elektrowni jądrowej i wdrożenie projektu Paks 2, z całą pewno-

ścią przyczyni się do zwiększenia dotychczasowej produkcji energii na 

Węgrzech i tym samym ograniczy konieczność importu. János Süli, 

minister odpowiedzialny za projekt budowy nowych bloków elektrow-

ni Paks stwierdził, iż do najważniejszych korzyści wynikających z mo-

dernizacji Paks, będą w perspektywie długoterminowej tanie, przewi-

dywalne i bezpieczne dostawy energii27. Co do tych założeń, nie ma 

żadnych wątpliwości, niemniej jednak należałoby zadać sobie pytanie, 

jaka będzie tego cena? Wszystko wskazuje na to, że przez najbliższe 

                                                
25 F. Tyszka, Wizyta Putina w Budapeszcie, https://www.osw.waw.pl/pl/publika-
cje/analizy/2019-10-31/wizyta-putina-w-budapeszcie [8.01.2020]. 
26 Ibidem. 
27 Elkezdődött az építkezés a Paks II erőmű telephelyén, https://magyarnemzet.hu/ 
gazdasag/elkezdodott-az-epitkezes-a-paks-ii-eromu-telephelyen-742013/ [8.01.2020]. 
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lata w zakresie polityki energetycznej, Węgry nadal będą utrzymywały 

bliską współpracę z Rosją. W przypadku gazu, za sprawą wieloletnich 

kontraktów i niewielkiej alternatywy ze strony konkurencyjnej. Z kolei 

w przypadku produkcji energii jądrowej, powiązania te mogą sięgać 

równie długo.  

Przyczynić się do tego może przede wszystkim decyzja węgier-

skich władz o wyborze rosyjskiego konsorcjum jako głównego wyko-

nawcy przedsięwzięcia, którego zadania opierać się będą nie tylko na 

doprowadzeniu do oddania elektrowni do użytku, ale także na jej ser-

wisowaniu w przyszłości. Modernizacja, jak również późniejsza eks-

ploatacja elektrowni, będzie również uzależniona od regulacji zobo-

wiązań kredytowych, które zostały przyznane Węgrom przez stronę 

rosyjską. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy i stanu obecnego można 

stwierdzić, że współczesna zależność energetyczna w zakresie gazu 

ziemnego czy elektrowni jądrowej Węgier względem Rosji jest na wy-

sokim poziomie. Trudno już teraz jednoznacznie stwierdzić, czy dzia-

łania te są słuszne. Z pewnością, ich realizacja umożliwia zapewnienie 

węgierskim obywatelom stabilnej i stosunkowo niedrogiej energii, 

o czym świadczy instalacja podziemnych magazynów gazu, czy też 

poszukiwanie alternatywnych źródeł jego dostawy. Trzeba również 

pamiętać, iż po zakończeniu projektu Paks 2 i spłacie kredytów, elek-

trownia ta stanie się wyłączną własnością węgierskiego państwa, której 

zdolności wytwórcze pokryją zapotrzebowanie niemal całego kraju. 
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Ilona Poseliuzhna 

 

 

Rosyjska ingerencja w amerykański system wyborczy 

 – aspekt polityczny i prawny 

 

 

Wprowadzenie 

Ujawnienie części rosyjskich manipulacji, do których doszło 

podczas kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych w 2016 r., 

spowodowało rezonans medialny, wszczęcie śledztwa w tej sprawie 

przez prokuratora specjalnego Roberta Muellera oraz próby jego dys-

kredytacji w 2019 r. Raport miał przedstawić wnioski na temat inge-

rencji Rosji w demokratyczne wybory, ewentualnej koordynacji dzia-

łań ze sztabem Donalda Trumpa oraz miejsca mediów społecznościo-

wych w tym procesie. Niniejszy artykuł przedstawia wydarzenia towa-

rzyszące rosyjskim atakom cybernetycznym, jak również momenty 

zwrotne w przebiegu śledztwa Muellera i jego wnioski. W opracowaniu 

przyjęto założenie, że działania rosyjskich służb specjalnych, miały na 

celu wpływ na przebieg kampanii wyborczej. Przyjęto hipotezę – wyni-

ki przedstawione przez R. Muellera były uwarunkowane zaistniałym 

położeniem prawnym. W związku z uwagami wstępnymi należy zau-

ważyć, że próby analizy raportu R. Muellera wymagają odpowiedzi na 

następujące pytania badawcze: Jak doszło do wszczęcia postępowania 

w sprawie rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory? Jakie kroki 

podjął Donald Trump, dementując supozycję jego współpracy z Rosja-

nami? 

Podstawą dla dalszych rozważań i poszukiwań odpowiedzi na 

postawione pytania jest wykorzystanie metod jakościowych, służących 

przede wszystkim analizie treści dokumentów i aktów prawnych, które 

zostały dotychczas opublikowane w związku z ujawnieniem części ro-

syjskich działań propagandowych wobec amerykańskich wyborców. 

Analizie takiej poddano w szczególności: Report on The Investigation 

into Russian Interference In The 2016 Presidential Election1, Report 

                                                
 Ilona Poseliuzhna, Uniwersytet Jagielloński, e-mail: ilona.poseliuzhna@student.uj. 
edu.pl 
1 Komisja ds. Wywiadu Senatu Stanów Zjednoczonych, https://www.intelligence.sena-
te.gov/sites/default/files/documents/Report_Volume2.pdf [20.10.2019]. 
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of the Select Committee on Intelligence United States Senate on 

Russian Active Measure Campaigns and Interference in the 2016 U.S. 

Election, Volume 2: Russia’s Use of Social Media With Additional 

Views2. Ponadto, cennym uzupełnieniem badania, okazała się analiza 

treści stenogramów zeznań świadków, notatek służbowych oraz listów. 

 

Tło wydarzeń: wyciek maili  

Komitetu Krajowego Demokratów 

Październik 2019 r. stał się miesiącem, w którym organy władz 

Stanów Zjednoczonych podały do publicznej wiadomości szereg rapor-

tów i sprawozdań, dotyczących wydarzeń kampanii prezydenckiej 

2016 r. Publikacje te, nieprzypadkowo ujrzały światło dzienne w okre-

sie wszczęcia procesu impeachmentu wobec prezydenta D. Trumpa, 

jak również przedstawiły kilka wniosków dementujących wcześniejsze 

doniesienia medialne.  

W 2016 r. miało miejsce wznowienie tzw. „afery mailowej”, 

przebieg której przedstawiono w niniejszym artykule w zarysie. Kon-

tynuacją afery, był wyciek maili Komitetu Krajowego Demokratów. 

Obydwa wydarzenia, stały się punktem wyjścia dla śledztwa, które 

postawiło zarzuty Rosjanom, w sprawie ingerencji w amerykański 

system wyborczy w późniejszym terminie. Z tego względu, nie sposób 

pominąć ich wpływ na dalszy rozwój sytuacji. 

Sedno afery przedstawia się następująco: Sekretarz Stanu Hilla-

ry Clinton (2009-2013), używała do służbowych maili prywatnego, 

niezabezpieczonego przez służby adresu i serwera. Badania potwier-

dziły, że afera była tematem najczęściej nagłaśnianym w mediach 

w trakcie kampanii prezydenckiej i mogła mieć wpływ na preferencje 

wyborcze3. Stawiała ona kandydatkę H. Clinton, w negatywnym świe-

tle przed wyborcami, która początkowo zaprzeczała zarzutom prowa-

dzenia tajnej korespondencji z prywatnej poczty elektronicznej. Wnio-

ski śledztwa, prowadzonego pod nadzorem dyrektora Federalnego 

Biura Śledczego Jamesa Comeya wykazały jednak, że będąc szefową 

amerykańskiej dyplomacji, H. Clinton wysyłała maile tajne i poufne 

z niezabezpieczonego adresu. Pod naciskiem kandydata Trumpa, za-

                                                
2 Ibidem. 
3 R. Faris, H. Roberts i in., Partisanship, Propaganda, and Disinformation: Online Me-
dia and the 2016 U.S. Presidential Election, Cambridge 2017, s. 88. 
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deklarowany Republikanin J. Comey ogłosił wówczas neutralność poli-

tyczną i wznowił śledztwo w  sprawie H. Clinton w ciągu ostatnich pię-

ciu miesięcy kampanii. Taki krok z kolei, spotkał się z krytyką Partii 

Demokratycznej (jako przykład próby wywarcia wpływu na przebieg 

kampanii, tuż przed wyborami). Śledztwo zostało zakończone, z powo-

du braku podstaw do postawienia zarzutów. Nowo wybrany prezydent 

D. Trump wykorzystał niedociągnięcia w pracy J. Comeya do później-

szego uzasadnienia podjętej przez niego decyzji. Dotyczyła ona dymisji 

dyrektora FBI przed końcem kadencji, kiedy to J. Comey wszczął 

śledztwo ws. współdziałania Rosjan przeciwko sztabowi D. Trumpa. 

Były dyrektor przyznał później pod przysięgą i potwierdził, że praw-

dziwym powodem zwolnienia był fakt, iż prezydent wymagał deklaracji 

lojalności oraz zaprzestania śledztwa, dotyczącego kontaktów doradcy 

ds. bezpieczeństwa narodowego Michaela Flynna z ambasadą Rosji4.  

Mimo że w trakcie afery pojawiały się doniesienia na temat po-

wiązań sztabu wyborczego D. Trumpa z Rosją, dziennik „The New 

York Times” poświęcał znacznie więcej uwagi kwestii maili Hillary 

Clinton. W redakcji „NYT”, jeszcze we wrześniu wiedziano o śledztwie 

FBI ws. rosyjskiej ingerencji oraz nakazach sądowych, wydanych przez 

sąd ds. nadzoru nad wywiadem zagranicznym, ale nie poinformowano 

o tym opinii publicznej. Obecnie można jedynie przypuszczać, jaki 

wpływ na wyborców w tzw. „stanach wahadłowych”, miałoby upu-

blicznienie takich informacji, tuż przed wyborami.  

W październiku 2019 r., Biuro Bezpieczeństwa Dyplomatyczne-

go wydało dokument zatytułowany Report on Security Incidents Rela-

ted to Potentially Classified Emails sent to Former Secretary of State 

Clinton's Private Email Server. Raport ostrzega przed wykorzystywa-

niem prywatnej skrzynki pocztowej, co może skutkować zwiększeniem 

ryzyka nieautoryzowanego ujawnienia danych. Jednocześnie stwier-

dzono, że nie istnieją przekonujące dowody systematycznego naduży-

cia, związanego z celowym wprowadzaniem tajnych informacji w  nie-

zabezpieczony system5. Innymi słowy, nie zaleca się prowadzenia ko-

                                                
4 M. Apuzzo, M. Schmidt, Comey Says Trump Pressured Him to ‘Lift the Cloud’ of 
Inquiry, https://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/documents/2019-10-17%-
20State%20Dept.%20to%20CEG%20-%20Classified%20Emails.pdf [18.11.2019]. 
5 DS Report on Security Incidents Related to Potentially Classified Emails sent to 
Former Secretary of State Clinton's Private Email Server, DS Office of Information 
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respondencji dyplomatycznej z prywatnego konta, jednak w przypadku 

afery Sekretarz Clinton, nie miało to rzeczywistego znaczenia dla bez-

pieczeństwa Amerykanów, czy cyberbezpieczeństwa państwa. Media 

natomiast, amplifikowały problem mailowy do skali skandalu poli-

tycznego, kompromitującego kandydatkę H. Clinton. 

Dalszym ciągiem afery stała się infiltracja sieci komputerowej 

Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej (Democratic National 

Committee, DNC) przez hakerów, którzy pracowali dla rosyjskiego 

rządu. W tym miejscu należy wspomnieć, że podobne ataki nie są żad-

nym novum – włamywano się w systemy informatyczne Chin, Iranu 

czy Korei Północnej. Różnica pomiędzy powyższymi incydentami a ha-

kowaniem Demokratów polegała na tym, że część skradzionych maili, 

została podana do publicznej wiadomości na portalu organizacji Wiki-

Leaks. Za atak był odpowiedzialny haker pod nickiem Guccifer 2.0 – 

śledztwo amerykańskie ustaliło, że był związany z Głównym Zarządem 

Wywiadowczym Federacji Rosyjskiej (Gławnoje Razwiedywatielnoje 

Uprawlenije, GRU).  

Niektóre maile dotyczyły kandydata demokratów Berniego San-

dersa – wynikało z nich, że DNC pragnął sprowokować i podważyć 

jego kampanię w prawyborach, wspomagając sztab H. Clinton. Tym 

sposobem, rosyjskim hakerom udało się podzielić Demokratów, z któ-

rych wielu wspierało B. Sandersa. Napięcia były szczególnie widoczne 

podczas Narodowej Konwencji w Filadelfii, która miała miejsce tuż po 

publikacji wiadomości. 

 

Dochodzenie specjalnego prokuratora R. Muellera  

w sprawie Russiagate 

20 marca 2017 r. James Comey po raz pierwszy wystąpił przed 

Komisją Izby Reprezentantów ds. Wywiadu (HPSCI). Zwrócił się do 

Kongresu słowami – „(…) FBI, w ramach naszej misji kontrwywiadu, 

bada próby ingerencji rosyjskiego rządu w wybory prezydenckie 

w 2016 r. Obejmuje to zbadanie charakteru jakichkolwiek powiązań 

między osobami kojarzonymi z kampanią D. Trumpa, a rządem rosyj-

skim oraz tego, czy istnieje jakaś koordynacja między kampanią a wy-

                                                                                                     
Security, Program Applications Division DS/IS/APD US Department of State, s. 8, 
https://relayto.com/facts-only/james-comey-memos-jt6ipdrlm1df0 [12.11.2019]. 
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siłkami Rosji”6. Przeprowadzona analiza stenogramu wykazała, że dy-

rektor FBI swoim oświadczeniem nie tylko potwierdził fakt prowadze-

nia śledztwa, lecz również zainicjował polemikę w przestrzeni publicz-

nej, która przyćmiła kadencję prezydenta i z różną intensywnością 

trwała do wyborów 2020 r. Przesłuchanie jednak przeszło do historii 

z innego powodu – ówczesny Przewodniczący HPSCI Devin Nunes za-

pytał dyrektora, czy FBI ma dowody na to, że którykolwiek urzędnik 

D. Trumpa w Białym Domu lub urzędnik administracji, jest związany 

z rosyjskimi służbami wywiadowczymi. Reakcja J. Comeya nie obroni-

ła bynajmniej reputacji prezydenta. 

Analiza notatek służbowych J. Comeya z 7 stycznia 2017 r., 

przedstawionych Departamentowi Sprawiedliwości wykazała, że pre-

zydent oczekiwał i wymagał od dyrektora lojalności. Na spotkaniu vis-

à-vis z J. Comeyem D. Trump powrócił do kwestii zarzutów wobec 

Flynna ws. kontaktów z Rosjanami7. Prezydent wyraził nadzieję, że 

J. Comey „odpuści go”8. Dyrektor spisał wówczas treść rozmowy po-

nieważ dostrzegał, że podobne posunięcia prezydenta mogą być uzna-

ne za przekroczenie uprawnień – przeczą one zasadzie nieingerencji 

egzekutywy w działalność FBI.  

9 maja 2017 r. prezydent zdymisjonował J. Comeya – oficjalnie 

– na podstawie popełnienia poważnych wykroczeń w trakcie śledztwa 

ws. afery mailowej. Taką linię argumentacyjną popierał ówczesny 

prokurator generalny Jeff Sessions i jego zastępca Rod Rosenstein. 

Sytuacja ta, przedstawia jednak ambiwalentne podejście prezydenta 

w kwestii oceny pracy Dyrektora FBI. Kiedy J. Comey w 2016 r. (tuż 

przed wyborami) wznowił śledztwo ws. maili H. Clinton, D. Trump 

z aprobatą przyjął wiadomość o powrocie do tej kompromitującej 

kontrkandydatkę kwestii. Natomiast wiosną 2017 r., kiedy J. Comey 

nie zaprzestał dochodzenia ws. możliwej rosyjskiej ingerencji, prezy-

dent oskarżył go m.in. o zbytnie nagłaśnianie afery mailowej i brak 

zdolności do skutecznego kierowania FBI9. 

                                                
6 Russia Investigation Hearing Concludes; Comey Confirms FBI Looking at Trump-
Russia Links, http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1703/20.html [4.12.2019]. 
7 J. Comey, Ex-FBI Director James Comey’s memos, 2017, s. 4. 
8 Ibidem, s. 11. 
9 Szef FBI zwolniony przez Donalda Trumpa. Prezydent chce odbudować zaufanie, 
tvn24.pl/swiat/szef-fbi-zwolniony-przez-donalda-trumpa-prezydent-chce-odbudowac-
zaufanie-ra738425 [10.01.2020]. 
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W maju 2017 r., resort sprawiedliwości USA powołał Roberta 

Muellera, byłego dyrektora FBI (2001-2013)10, na stanowisko specjal-

nego prokuratora w śledztwie, które dotyczyło ingerencji Rosji w wy-

bory prezydenckie w 2016 r. oraz kontaktów sztabu prezydenta z Ro-

sjanami. Zadaniem Muellera, było nadzorowanie śledztwa i zapewnie-

nie niezależności w działaniach prokuratorów oraz ściganie wszystkich 

przestępstw związanych z dochodzeniem. Trump skomentował tę de-

cyzję na swoim Twitterze – „(…) To największe polowanie na czarow-

nice wycelowane w polityka w amerykańskiej historii!”11. Warto dodać, 

że dwa lata później, kiedy to Izba Reprezentantów przyjęła rezolucję 

ws. impeachmentu Trumpa, prezydent wrócił do popularnego w pro-

republikańskich mediach sformułowania, pisząc – „(…) To największe 

polowanie na czarownice w historii Ameryki”12. Dochodzenie trwało 

w ciągu następnych 22 miesięcy – w marcu 2019 r. specjalny prokura-

tor złożył dwa tomy raportu, które miałyby służyć pomocą Prokurato-

rowi Generalnemu, aczkolwiek konkluzje w nim zawarte, stały się dro-

gowskazem także dla Kongresu. 18 kwietnia 2019 r., po redakcji i 

ocenzurowaniu, dokument został podany do publicznej wiadomości. 

Raport z dochodzenia w sprawie ingerencji Rosji w wybory 

prezydenckie w 2016 roku zaczyna się od zwięzłego podsumowania  

– „(…) Rząd rosyjski ingerował w wybory prezydenckie w 2016 r. 

w sposób radykalny i systematyczny”13. Pod względem technicznym, 

został on podzielony na dwie części – pierwsza, dotyczy bezpośrednio 

kwestii rosyjskiej ingerencji oraz ewentualnej współpracy sztabu 

Trumpa z Rosjanami, druga – utrudniania śledztwa w tejże sprawie. 

Warto zaznaczyć, że zgodnie z opinią Departamentu Sprawiedliwości, 

prezydent nie może być postawiony w stan oskarżenia podczas spra-

wowania urzędu. William Barr, Prokurator Generalny USA, był prze-

ciwny publikacji streszczeń zawierających wnioski z całego śledztwa, 

chcąc wydać własną wersję streszczenia. R. Mueller wyraził niezado-

wolenie, pisząc do W. Barra w liście z 27 marca 2019 r., że druga edy-

                                                
10 Robert S. Mueller, III, September 4, 2001- September 4, 2013, https://www.fbi. 
gov/history/directors/robert-s-mueller-iii [4.12.2019]. 
11 This is the single greatest witch hunt of a politician in American history!, 
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/865173176854204416 [4.12.2019].  
12 The Greatest Witch Hunt In American History! 
13 Report On The Investigation Into Russian Interference In The 2016 Presidential 
Election, t. 1, s. 1. 
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cja nie przedstawia w pełni „(…) kontekstu, treści i charakteru pracy 

śledczych (...), co podważa zaufanie publiczne do wyników śledztwa”14. 

Manipulacje z wydaniem streszczenia pozwoliły prezydentowi inter-

pretować całość raportu jako potwierdzenie braku zmowy i utrudnia-

nia śledztwa. William Barr natomiast krytykował R. Muellera za to, że 

prokurator specjalny w swoim raporcie nie zaproponował konkretnych 

rekomendacji, co do uznania bądź nieuznania D. Trumpa jako winne-

go. Komisja Sądownicza Izby Reprezentantów dostała ostateczną re-

dakcję raportu, z której wrażliwe informacje, stanowiące materiał do-

wodowy (np. z zeznań Paula Manaforta, dotyczących rozmów z D. 

Trumpem o przebiegu afery mailowej) zostały wykluczone. 

W rozdziale „Pomoc rosyjskiego rządu i kontakty” I tomu rapor-

tu, zwrócono uwagę na problem definicji legalnych. Szczególnie pod-

kreślono, że termin „zmowa” (collusion), który był często używany 

w wystąpieniach publicznych przez Barra w odniesieniu do kontaktów 

otoczenia D. Trumpa z Rosjanami, nie uzyskuje znaczenia prawnego. 

Zmowa nie jest szczególnym przestępstwem, które znalazłoby odzwier-

ciedlenie w systemie prawa USA, ani w federalnym prawie karnym. 

Właściwym określeniem na potrzeby śledztwa, byłby „spisek” (conspi-

racy)15. Poza znaczeniem prawnym (tzn. nie sposób pociągnąć kogoś 

do odpowiedzialności za „zmowę”), sformułowania te miały dodatko-

wo wagę polityczną – po wydaniu raportu, Trump zarówno na wła-

snym Twitterze, jak i podczas konferencji prasowych, mógł nagminnie 

używać chwytliwego hasła – „No collusion”. Podsumowując – raport 

R. Muellera rzeczywiście nie stwierdził zmowy, ponieważ przedmiotem 

jego badania, było coś innego – spisek. 

I tom raportu zawiera konkluzję istotną z punktu widzenia pro-

blematyki niniejszego artykułu – Rosja stosowała „aktywne środki” 

(aktywne przedsięwzięcia / active measures / активные мероприя-

тия) mając za zadanie wywarcie wpływu na preferencje wyborcze 

amerykańskiego społeczeństwa. „Aktywne środki”, to termin wykorzy-

stywany przez rosyjskie służby specjalne w stosunku do operacji mają-

cych na celu wpływanie na przebieg spraw międzynarodowych16. 

W znaczeniu węższym – są to specyficzne, ofensywne działania służb 

                                                
14 R. Mueller, Robert Mueller’s Letter to Bill Barr, 27.03.2017, s. 1. 
15 Report…, op. cit., s. 180. 
16 Ibidem, s. 14. 
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wywiadowczych, skorelowanych z polityką zagraniczną, które prowa-

dzą do uzyskania skutecznego wpływu na żywotne sfery życia politycz-

nego innych państw, wprowadzenie ich władz w błąd, osłabienie pozy-

cji na arenie międzynarodowej, uniemożliwienie realizacji ich planów 

i zamiarów17. Jednym z zadań rosyjskiej operacji w amerykańskim 

segmencie mediów społecznościowych, było „(…) wykorzystywanie 

każdej okazji, żeby skrytykować Hillary Clinton i resztę – oprócz 

J. Sandersa i D. Trumpa”18. Z dokumentów FBI wynika również, że 

kampania propagandy cyfrowej Rosjan na Facebooku i Twitterze, 

skupiała się głównie na wspieraniu kandydata Trumpa. Warto dodać, 

że większość wrażliwych informacji, opisujących rosyjskie zabiegi 

w social mediach, w raporcie została utajniona.  

W trakcie śledztwa Muellera, w stan oskarżenia postawiono 34 

osoby fizyczne i 3 osoby prawne, w tym także z otoczenia prezydenta 

i obywateli Rosji. Wielu podejrzanych o koordynację działań z Rosja-

nami, zostało jednak usprawiedliwionych – przykładowo syn kandyda-

ta D. Trumpa – Donald Trump Jr. Dziennikarze śledczy „NYT” wykry-

li, że odbył on spotkanie z rosyjską adwokat Natalią Weselnicką 

w Trump Tower. Weselnicka oferowała przedstawienie oficjalnych 

dokumentów oraz informacji kompromitujących kontrkandydatkę 

Clinton w zamian za zniesienie sankcji gospodarczych nałożonych na 

Rosję, w przypadku wygranej D. Trumpa. Dla opinii publicznej, zamiar 

syna D. Trumpa oznaczał nielegalne nawiązania kontaktów z przed-

stawicielami innego państwa celem ingerencji w krajowy system wy-

borczy. Niemniej jednak, śledztwo nie ustanowiło obecności dowodów 

wskazujących na to, że Trump Jr. był poinformowany o zakazie w pra-

wie federalnym zagranicznego wsparcia19. Stwierdzono, że zdolność do 

rozpoznania znaczenia czynu (który według obowiązującego prawa jest 

kwalifikowany jako przestępstwo) lub kierowania postępowaniem, 

była ograniczona. Innymi słowy – brak świadomości syna D. Trumpa 

na temat tego, że popełnia on przestępstwo, był kluczową przesłanką 

jego usprawiedliwienia. 

Analizując wnioski zawarte w I i II tomie raportu, nie sposób 

pominąć jeszcze jednej kwestii – braku tradycyjnego wyroku prokura-

                                                
17 J. Larecki, Wielki leksykon służb specjalnych świata, Warszawa 2007, s. 527. 
18 Report…, op. cit., s. 23. 
19 Ibidem, s. 187. 
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tora. R. Mueller nie skorzystał ze swoich uprawnień prokuratorskich 

i  nie postawił zarzutów bezpośrednio D. Trumpowi. Próbując dokonać 

oceny ówczesnej sytuacji prawnej i  politycznej, można wymienić de-

terminanty takiego postanowienia: 

1. Zespół prokuratorski był niejako związany opinią prawną De-

partamentu Sprawiedliwości, nakazującą nie wystawiać aktu oskarże-

nia w stosunku do urzędującego Prezydenta Stanów Zjednoczonych. 

Zgodnie z jej treścią, prezydent w trakcie urzędowania może podlegać 

jedynie dochodzeniu karnemu, ściganiu natomiast – tylko po odejściu 

ze stanowiska. 

2. W razie stwierdzenia popełnienia przestępstwa przez prezy-

denta bez postawienia zarzutów, prezydent będzie pozbawiony 

kontradyktoryjnej możliwości obrony własnej reputacji20. 

W odniesieniu do utrudniania śledztwa przez D. Trumpa (II tom 

raportu), R. Mueller nie skonstatował, że przestępstwo to miało miej-

sce, jednak również nie uniewinnił głowy państwa21. Powyższe 

wzmianki dotyczące osobliwości prawnych, są istotne z punktu widze-

nia eksplikacji uwarunkowań, które doprowadziły do użycia sformu-

łowań z podwójną negacją w dokumencie. Zazwyczaj, utrudnianie 

działań wymiaru sprawiedliwości wiąże się z motywem zatuszowania 

przestępstwa22. Jednak w I tomie raportu ustalono, że dowody nie 

wykazały zamieszania prezydenta w przestępstwo, którym była rosyj-

ska ingerencja wyborcza. Wobec tego przy analizie intencji prezydenta 

zarzut ukrywania przestępstwa byłby błędem logicznym. Śledczy szu-

kali także innych motywów prezydenta, przykładowo: 

 próba usunięcia ze stanowiska Specjalnego Prokuratora Ro-

berta Muellera; 

 wywieranie presji na Generalnego Prokuratora Jeffa Session-

sa, celem ograniczenia postępów śledztwa; 

 dążenie do zapobiegania ujawnienia informacji o spotkaniu 

z Rosjanami w Trump Tower; 

 wykorzystywanie forów publicznych, aby zniechęcić potencjal-

nych świadków, do wykazywania niekorzystnych informacji. 

                                                
20 Report On The Investigation Into Russian Interference In The 2016 Presidential 
Election, t. 2, s. 2. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem, s. 7. 
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Brak wyroku i konkretnych zaleceń doprowadziły do licznych 

reperkusji interpretacyjnych, przykładowo – adaptacji wykładni rapor-

tu do preferencji politycznych w przestrzeni medialnej. Jako ich wy-

mowny przejaw, można uznać tweet Donalda Trumpa (z 24.03.2019) 

w którym skonkludował „(…) totalne uniewinnienie” jego osoby23. 

Prokuratorzy mieli świadomość, że pod względem politycznym, 

streszczenie będzie decydującą częścią dokumentu – cytowana w me-

diach dotrze ona do obywateli i prasy zagranicznej. Barr opublikował 

jednak własną wersję streszczenia, co miało daleko idące konsekwen-

cje. Udało mu się jednym zdaniem rozpocząć debatę, co do wiarygod-

ności całego śledztwa, przedstawionych przez niego konkluzji oraz 

mnogości interpretacji. „(...) raport nie wyznacza działań, które na-

szym zdaniem, stanowią zachowanie oznaczające utrudnianie śledz-

twa”24 – cytat ten, wywołał zaniepokojenie ponad tysiąca prokurato-

rów Departamentu Sprawiedliwości, którzy pełnili służbę zarówno 

przy administracji Demokratów, jak i Republikanów. Napisali oni 

oświadczenie – „(...) zachowanie prezydenta Trumpa w przypadku 

każdej innej osoby nieobjętej polityką Biura Doradztwa Prawnego 

przeciwko oskarżeniu urzędującego prezydenta, skutkowałoby liczny-

mi zarzutami o popełnienie przestępstwa utrudniania działalności 

wymiaru sprawiedliwości”25. 

 

Próby dyskredytacji śledztwa Muellera 

Zabiegi podważające wiarygodność i autorytet śledztwa proku-

ratora specjalnego, były przeprowadzane przez samego prezydenta 

i jego otoczenie, prorepublikańskie media, a także poszczególnych 

współpracowników R. Muellera. Niektóre z nich można kwalifikować 

jako utrudnianie śledztwa, co specjalny prokurator szczegółowo opisał 

we własnym raporcie. Niemniej jednak, po zakończeniu dochodzenia, 

wnioski R. Muellera poddano rewizji, a jego autorytet był kwestiono-

                                                
23 No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AME-
RICA GREAT!, https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1109918388133023744? 
lang=en [3.12.2019]. 
24 Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, Attorney General William 
Barr's letter to leaders of the House and Senate Judiciary Committees of the principal 
conclusions of the Mueller investigation (March 24, 2019), s. 3, https://www.justice.-
gov/ag/page/file/1147981/download [11.11.2019]. 
25 Statement by Former Federal Prosecutors, s. 1, https://docs.house.gov/meetings/ 
JU/JU00/20190724/109807/HHRG-116-JU00-20190724-SD002.pdf [4.12.2019]. 
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wany. 24 września 2019 r. wszczęto śledztwo przeciwko prezydentowi, 

zmierzające do postawienia w stan oskarżenia (sic!) i w konsekwencji 

usunięcia z urzędu przez Kongres. Tym razem, D. Trump był podej-

rzewany o zdradę przysięgi urzędowej, zdradę bezpieczeństwa naro-

dowego i sprzeniewierzenie się uczciwości wyborów. Przy okazji śledz-

twa ws. impeachmentu, Komisja Sądownicza Izby Reprezentantów po 

raz kolejny wróciła do dokumentów przedstawionych przez Muellera. 

W listopadzie, Doug Letter radca generalny Izby, potwierdził przed 

amerykańskim sądem apelacyjnym, że przeprowadzane przez Komisję 

badanie dotyczy dwóch wymiarów: 

1. Wywierania nacisku na rząd Ukrainy, celem wszczęcia śledz-

twa przeciwko Joemu Bidenowi, potencjalnemu rywalowi D. Trumpa 

w wyborach prezydenckich w 2020 r.; 

2. Prawdomówności w zeznaniach prezydenta, z czasów śledztwa 

R. Muellera26. 

Innymi słowy, Izba Reprezentantów zastanawiała się, czy prezy-

dent nie okłamał specjalnego prokuratora, a jeśli tak – to w jaki spo-

sób wpłynęło to na wyniki końcowe raportu. D. Trump przedłożył 

wówczas R. Muellerowi pisemne odpowiedzi, ale odmówił udziału 

w rozmowie ze swoim sztabem. R. Mueller sam przyznawał w raporcie, 

że uważa niektóre odpowiedzi D. Trumpa za niepełne, bądź nieprecy-

zyjne. Dodatkowo, Letter zwrócił się z prośbą o udostępnienie dla Ko-

misji tajnych materiałów ze śledztwa, jak również ujawnienia redakcji 

tekstu raportu, która została ocenzurowana. Kolejne dochodzenie wy-

musiło na Izbie Reprezentów powrót i dokonanie przeglądu śledztwa 

R. Muellera, co można uznać za brak zaufania do jego podsumowań. 

„(…) Niestety, istnieją dowody, że prezydent mógł udzielić niepraw-

dziwych odpowiedzi. Jest to zatem oczywiście kluczowy element do-

chodzenia w sprawie możliwego impeachmentu” – powiedział Letter27. 

Całkiem możliwe, że załączniki te pomogą w ustaleniu motywów pre-

zydenta, dotyczących utrudniania śledztwa. 

Jeszcze w maju 2019 r. zlecono dokonanie przeglądu admini-

stracyjnego raportu R. Muellera, prowadzonego przez prokuratora 

federalnego Johna Durhama. Miał on ustalić, czy gromadzenie danych 

                                                
26 House investigating whether Trump lied to Robert Mueller in written answers, 
www.theguardian.com/us-news/2019/nov/18/house-investigating-whether-trump-
lied-to-robert-mueller-in-written-answers [4.12.2019]. 
27 Ibidem. 
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wywiadowczych, dotyczących kampanii D. Trumpa w 2016 r. było 

zgodne z prawem28. Powstało więc pytanie o niezależność wymiaru 

sprawiedliwości w USA – czy przegląd jest wyrazem zemsty politycznej 

Donalda Trumpa wobec przeciwników? Wprawdzie najbardziej spek-

takularną próbą dyskredytacji raportu Muellera, są działania podjęte 

przez prezydenta tuż przed formalnym wszczęciem procedury impe-

achmentu oraz upublicznienia całego procesu. D. Trump powierzył 

prokuratorowi generalnemu Williamowi Barrowi (od 2019 r.) śledztwo 

ws. dochodzenia specjalnego prokuratora Roberta Muellera. Formal-

nie jest to „prowadzenie śledztwa w sprawie śledztwa”, które można 

oceniać jako kolejny przejaw lojalności Barra wobec D. Trumpa. 

 

Podsumowanie 

Działania GRU mogą świadczyć o tym, że Rosjanie byli zaintere-

sowani nie tylko zbieraniem informacji o realiach polityki amerykań-

skiej, lecz również podjęciem konkretnych kroków, w celu jej kontro-

lowania. Ostateczna edycja raportu Muellera w tejże sprawie powstała 

pod wpływem ograniczeń spowodowanych wydaniem opinii prawnej 

przez Departament Sprawiedliwości, mimo popełnienia przez Trumpa 

czynów, które można kwalifikować, jako utrudnianie śledztwa. 

Raport Roberta Muellera nie przedstawił konkretnych zaleceń, 

co do dalszego postępowania wobec urzędującego prezydenta, jednak 

jego wnioski zostały ponownie rozpatrzone w trakcie kolejnego śledz-

twa ws. impeachmentu. Mimo że rezultaty postępowania specjalnego 

prokuratora bywają podważane, czy nawet negowane, stanowią one 

cenne źródło informacji na temat działań Trumpa i jego otoczenia, 

w odniesieniu do współpracy z Rosjanami. 
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Waldemar Tomaszewski 

 

 

Division of competences between the European Union  

and its Member State in the field of security.  

Aspect of the migration problem 

 

 

The concept of security can be treated very broadly. In terms of 

functioning in the European Union, the most common considerations 

in this respect concern energy security, cultural security, and national 

identity. In the research, the focus is put on security regarding state 

sovereignty1. This will be considered in the field of competence of the 

EU Member States and the EU’s own competences2. 

The hypothesis of  the research. T he EU treaty law dis-

tinguishes competences between the EU and its Member States. The 

scope of EU competence is constantly growing. Governments of the 

Member States wanted to ensure the independence in decision-

making process in matters of security. However, this field of interna-

tional affairs is beginning to be dominated by the EU institutions. It 

causes problems and conflicts in the field of competence. An example 

here could be an issue of the allocation of immigrants between EU 

Member States as well as various concepts regarding the new EU ex-

ternal border security system. The division of these competencies 

should therefore be determined precisely. The lack of regulations 

weakens the EU’s integrity and threatens to break it down. 
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Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / prof. Waldemar Tomaszewski, Institute of Political 
Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, e-mail: tomaszewski.walde-
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On the basis of the Treaty arrangements (the Treaty of Lisbon3, 

the Treaty on European Union4 and the Treaty on the functioning of 

the EU5), the authorities of the Member States transfer on the Europe-

an Union a part of their competences6. The interests of the Member 

States may become a driving force for this transfer of competences. 

According to the functional theory of delegating competences, the EU 

and its institutions can influence the change of the political structure 

in the international system, and in the long run matter – the sover-

eignty of the national state7. 

The transfer of competences causes the creation of a common 

level of activity (in the Multi-level Governance system) and common 

interests8. Primary delegation was mainly considered. Its effects are: 

 a decrease in the scope of functions performed by the state; 

 accumulation of competences at EU level; 

 lowering the legitimacy of the government of a Member State 

and the potential weakening of its electoral result. 

Having the Union’s own competences means that only the Un-

ion constitutes a legislative basis in a given area of politics9. The Union 

has own competence in the following areas: customs union; establish-

ing competition rules necessary for the functioning of the internal 

market; monetary policy for Member States whose currency is the 

euro; common fisheries policy; common commercial policy. 
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the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007, “Official Journal of the 
European Union”, C 306/1, 2007. 
4 Consolidated version of  the Treaty on European Union, “Official Journal of the Euro-
pean Union”, C 326, 2012. 
5 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, “Official 
Journal of the European Union”, C 326, 2012. 
6 P. Szmitter, Neo-neofunctionalism, [in:] A. Wiener, T. Diez (eds.), European Integra-
tion Theory, Oxford 2004, p. 49. 
7 M.A. Pollack, The Engines of European Integration. Delegation, Agency and Agenda 
Setting in the EU, New York 2005. 
8 P. Piattoni, The Evolution of the Studies of European Union MLG, [in:] E. Ongaro, 
A. Massey, M. Holzer, E. Wayenberd (eds.), Governance and Intergovernmental Rela-
tions in the European Union and the United States: Theoretical Perspectives, Chelten-
ham 2010, p. 169. 
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In terms of competences shared with the Member States – 

Member States shall exercise their competence to the extent that the 

Union has not exercised10. Among shared competences are the follow-

ing: internal market; social policy; economic cohesion; agriculture and 

fisheries; environment; energy; freedom and justice.  

Competences in which Member States must pursue a coordinat-

ed policy (art. 5 TfUE) include: economic policy; employment policy; 

social policy. They also include such competences as supporting, coor-

dinating or complementing activities of Member States (art. 6 TfUE) 

in the field of protection and improvement of the human health; in-

dustry; culture; tourism; education, vocational training and sport; civil 

protection; administrative cooperation. 

The competences belonging to the Member States indicated in 

the Treaties include: imposing restrictions on the movement of capital 

and payments; defining the basic principles of social security systems; 

defining the content of teaching and organization of educational sys-

tems; ensuring cultural and linguistic diversity; defining the rules of 

ownership. 

In the research the focus is put on the following competences: 

application of measures to maintain law and order, ensure internal 

security in the spheres of visas, asylum, immigration and policies re-

lated to the free movement of persons; protection of basic security 

interests of the state. 

EU competences are constantly being expanded. This can be 

made by changing the founding treaties. However, it is dangerous to 

change treaties without participation of the national parliaments and 

without participation of the citizens (in the form of referendum). This 

is achieved under the procedure of a simplified revision of Treaties 

(passarelle) (art. 48, paragraph 7, of the Treaty on European Union). 

This provision allows for implementation the changes in the decision-

making procedures concerning Space of Freedom, Security and Jus-

tice11. According to the treaty law, the indicated procedure could not 

                                                
10 K. Hussain (ed.), The European Commission in the Twenty-First Century, Oxford 
2013. 
11 P. Lasok, General Principles of EU Law, [in:] D. Vaughan, A. Robertson, A. Yevge-
nyeva (eds.), Law of the European Union, Oxford 2013, pp. 45-60; K. Bradlay, Legislat-
ing in the European Union, [in:] C. Barnard (ed.), European Union Law, Oxford 2014, 
pp. 97-138. 
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be applied to the decisions affecting military or defense matters12. 

However, the practice has shown that the provision is applied in the 

broader context. 

There is also the possibility of extending competences with non-

formal methods, mainly through: 

• an extended interpretation of the competences of the Treaties; 

• use of implied competences, general or additional competenc-

es; 

• exerting political and financial pressure on national govern-

ments. 

 

Change in the position of authorities in Poland after  

the accession to the EU 

As a sovereign state, Poland should independently make deci-

sions regarding acceptance or rejection of the certain policies. For 

example, the Polish government decided not to accept refugees and 

looks forward to introducing the principle of the voluntary reception 

of refugees. Such action will strengthen the guarantees of Polish sov-

ereignty over migration. In return, Poland is ready to join the efforts to 

slow down migration and control EU borders. Currently, there is no 

other choice, because migration needs to be controlled effectively. To 

this end, the EU should strengthen cooperation with countries from 

which migrants and transit countries originate, to specify the terms of 

cooperation with countries such as Egypt and Syria and to support 

Turkey’s activities to a greater extent. 

Poland is in favor of strengthening the protection of the EU’s 

external border by taking into account that its external border is the 

longest, after Finland, in the European Union. Polish border with the 

Ukraine is (529 km), with Belarus (416 km), with Russia (210 km). 

Totally it amounts 1155 km. 

Poland has demonstrated the effectiveness in defending the ex-

ternal borders. The state supports all EU initiatives in relation to the 

strengthening of the external borders. However, the Polish govern-

ment does not accept uncontrolled expansion of Treaties for the com-

                                                
12 E. Vink, Multi-Level Democracy: Deliberative or Agonistic? The Search for Appro-
priate Normative Standards, “Journal of European Integration” 2007, no. 3, pp. 302-
303. 
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petences of new institutions, such as the European Border and Coast 

Guard. Noteworthy, this Guard was to be allowed to enter any part of 

the external border without the prior consent of the government of a 

Member State. Such initiative was blocked by Poland. 

An important issue to be considered is the executive power in 

contemporary Poland. An attention should be paid to the problem of 

the relationship between normative solutions regarding the tasks and 

responsibilities of the executive, as well as their implementation in 

terms of functioning of the Polish state in the European Union. 

The essential aim of the paper is to analyze the system of gov-

ernment in Poland and to determine the changes in scope of compe-

tences within the executive branch, which occurred as a result of the 

state’s accession to the European Union13. Moreover, it includes the 

competences of the authorities defining the scope of the “core sover-

eignty” of Poland. 

In the process of research the following questions appear: What 

are the obligations of the executive power in Poland coming from the 

country’s membership in the EU? What competencies of the executive 

bodies have already been transferred to the EU institutions? How did 

the political position of the executive power change after the accession 

to the EU? What is the real system of government in Poland after the 

country’s accession to the EU? 

The main hypothesis could be revealed in the fact that Poland’s 

accession to the European Union caused a change of the whole system 

of government in the scope of the constitutional practice. The process 

resulted from the necessity of implementation of the EU obligations, 

while some competences of the state authorities were transferred to 

the EU institutions. Therefore, the relations between various organs of 

power in Poland and their systemic status have changed. 

Undoubtedly the Polish accession to the European Union 

brought visible social and political economic benefits. However, the 

presence in the EU has also obliged the state’s organs of power to im-

                                                
13 K. Goetz, European Integration and National Executives: A Cause in Search of an 
Effect, “West European Politics” 2000, no. 23, pp. 55-60; T. Heukels, J. de Zwaan, The 
Configuration of the European Union: Community Dimensions of Institutional Inter-
action [in:] D. Curtin, T. Heukes (eds.) Institutional Dynamics of European Integra-
tion: Essays in Honour of Henoy G. Schermers, Dordrecht 1994, pp. 213-214. 
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plement the commitments set by the EU14. Therefore, Poland’s partic-

ular objectives shall be achieved by taking into account the benefits of 

other European Union Member States. 

Entering the current level of European integration required 

transferring of competences in many fields to the European Union15. 

However, the competences that constitute Polish sovereignty, still 

belong to the state authorities. Extending the range of competences of 

the Union, therefore, does not undermine the sovereignty of the state, 

but changing the position of different subjects of the political system 

of state power. Through new roles and responsibilities regarding both 

the legislative and the executive power, the whole system of govern-

ment is a subject to evolution16.  

Polish Cabinet takes a leading position in conducting of the Eu-

ropean affairs17. It is mainly responsible for efficient functioning of the 

state in the system of the European Union. The possible activities of 

the President of the Republic were significantly limited, which actually 

weakened his “rationalized” position defined by the Constitution, 

whereas the Polish parliament, largely due to compensation of the loss 

of its legislative importance, gained significant competences in EU 

matters. Such circumstances meant that Polish membership in the 

European Union caused a practical divergence from a set normative 

system of the government. 

Taking into account the requirements of the EU, a rationalized 

constitutional parliamentary system has been replaced by another 

form of parliamentarism. Just according to the Polish Constitution of 

the 2’ of May of the 1997, as well as the functioning of the state within 

                                                
14 A. Manzella, The Role of Parliaments in the Democratic Life of the Union, [in:] 
P. Micossi, G.L. Tosato (eds.), The European Union in the 21st Century, Brussels 2009, 
pp. 257-270; E. Tanja, A. Alberts, The Future of Sovereignty in Multilevel Governance 
Europe: A Constructivist Reading, “Journal of Common Market Studies” 2004, no. 1, 
pp. 23-45. 
15 C. Colino, I. Molina, National Governments and the European Union, [in:] M.P. van 
der Hoek (eds.), Handbook of Public Administration and Policy in the European Un-
ion, Boca Raton 2005, pp. 341-355. 
16 W. Tomaszewski, Władza wykonawcza w Polsce z perspektywy funkcjonowania 
państwa w Unii Europejskiej. Pomiędzy normatywizmem a realizmem, Olsztyn 2015, 
pp. 102-140; N. Nugent, The Government and Politics of the European Union, Basing-
stoke 2010, pp. 139-141; P. Hagemann, B. Høland, Bicameral Politics in the European 
Union, “Journal of Common Market Studies” 2010, vol. 48, pp. 811-832. 
17 Intergovernmental Conference – IGC; http://www.euractiv.com/future-eu/intergo-
vernmental-conference-200-linksdossier-188163 [4.01.2020]. 
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the European Union – it is not a model system of government. It has 

also underwent some rational changes which were a consequence of 

the real actions undertaken by the state authorities in the decision-

making and legislative processes of the European Union, as well as 

regarding the forum of the EU institutions18. This system has been 

constantly in statu nascendi, yet, further defined as finalité politique 

of European Union. 

 

Conclusions and postulates to the EU de lege ferenda 

The issue of  competence of  the European Border,  

Coast  Guard and FRONTEX.  Poland’s position regarding the 

EU’s external border security system is supported by the Visegrad 

Group countries: Hungary, the Czech Republic and Slovakia. In addi-

tion, maintaining the decision on the lack of forced relocation of im-

migrants among EU countries constitutes a matter of ensuring securi-

ty and protection of the external borders of the community. In this 

context, the reform of FRONTEX must lead to better security man-

agement, above all the EU’s external borders. 

The issue of migrants.  At the informal EU summit in Salz-

burg (September 2018) the position of Poland on the EU’s external 

border security system, which was also the position of the Visegrad 

Group states, on the completely voluntary reception of refugees, was 

fully upheld. In addition, Austria and Sweden supported this position. 

The attitude of French citizens is also changing (the growing support 

for “Marine” Le Pen), like in Italy, Germany, Scandinavia. It is worth 

emphasizing this because it was the concept of Poland. 

Integrity  of  the EU . Lack of precise regulation of EU com-

petences in the security system has caused dissatisfaction in many 

countries. The example of such tendencies is revealed in Brexit. Brit-

ain’s exit from the EU has caused an EU crisis. It is another element of 

the disintegration in Europe. It reduces its consolidation and strength 

in relation to other regions of the world and the subjects of the politi-

cal scene. 

                                                
18 L.L Martin, B.A. Simmons, Theories and Empirical Studies of International Institu-
tions, [in:] L. Martin, B.A. Simmons (eds.), International Institutions. An International 
Organization Reader, Cambridge-London 2001, p. 451. 
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Therefore, it is in the EU’s interest to maintain its consistency. 

This can not be ensured without a security system reform, but also by 

taking into account the importance of the sovereignty of the Member 

States. Among other important postulates of Poland towards the EU, 

we have to indicate: 

 EU integration in the field of energy security; 

 implementation of Treaty provisions in the field of security; 

 the change of the EU legal and institutional system can not 

threaten the sovereignty of the state. 

Postulates de lege ferenda in the field of acquis communau-

taire.  

EU law can not violate: 

 the ability to stop the EU from increasing its competences; 

 procedures for amending an international agreement while 

maintaining constitutional requirements; 

 protection of human dignity and constitutional rights; 

 implementation of the principle of statehood, democracy, the 

rule of law; 

 implementation of the principle of social justice and subsidiar-

ity; 

 implementation of constitutional values; 

 prohibition of transferring constitutional authority; 

 competence to create EU competences; 

 maintaining competences to shape the state security system. 

Belonging to the European Union causes in the Member States 

the problem of coexistence both the national law and the EU law, 

defining the limits of opening the state order to European law and 

guaranteeing the sovereignty of the state. 

Despite numerous dilemmas in the aspect of the sovereignty of 

Member States in the European Union, it should be noted that these 

countries maintain their sovereignty because their constitutions retain 

their meaning19. The addition or subtraction of certain competences 

may not affect the essence of sovereignty in the political sense. 

In particular, ensuring national security remains within the 

exclusive competence of each Member State. EU countries “facilitate 

the Union’s fulfillment of its tasks and refrain from taking any 

                                                
19 Ch. Brown, Understanding International Relations, New York 2001, p. 128. 
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measures that could jeopardize the achievement of the Union’s 

objectives” (art. 4 of the TUE). In addition, if the Union takes measu-

res to support, coordinate or complement Member States’ activities, it 

“does not replace their competence in these areas” (art. 4 of the TUE). 

The legal order in the Member States is multi-component. It 

includes treaty norms, secondary EU law and national laws. Relations 

between the EU and the national legal order are evolving along with 

reforming of the EU law. Tribunals and constitutional courts in the 

Member States pointed out the various attributes guaranteeing sove-

reignty, and legislative competences are one of the basic ones20. In this 

aspect, the issue of securing the national legal order before crossing 

the borders threatening sovereignty arises. Accession to the Union and 

the evolution of EU law are resulted in monitoring of this process by 

the Member States in terms of the compliance with the national 

constitution. The constitutional review ensures the possibility to check 

the EU system for correlation with the national law. This is confirmed 

by the practice of European tribunals and constitutional courts. 

France, Spain, Denmark and Greece recognize the primacy of EU law 

in relation to the ordinary but not constitutional legislation. Italy, 

Sweden and Austria recognize the primacy of EU law, but with some 

restrictions. The Netherlands and Ireland recognize, without excep-

tion, the supremacy of EU law. 

In France, it was pointed out that the provisions of the Treaty of 

Lisbon are not the basis for transferring competences to the Union21. 

An appropriate amendment to the constitution was necessary in this 

respect and the supreme power of the constitution in the internal legal 

order was confirmed22.  

In Germany, it was recognized that the Treaty of Lisbon ex-

tended the application of the flexibility clause to the area of primary 

                                                
20 Relacje między prawem konstytucyjnym a prawem wspólnotowym w orzecznictwie 
sądów konstytucyjnych państw Unii Europejskiej, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 
Warszawa 2010; J. Czaputowicz, Suwerenność, Warszawa 2015, pp. 369-371. 
21 Décision n 2007-560 DC du 20 décembre 2007, http://www.conseil-constitution-
nel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisionp [4.01.2020]. 
22 LOI constitutionnelle n 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Con-
stitution (1); http://www.conseil-constitutionnel.fr; Décision n 2007-560 DC du 20 
décembre 2007; http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/fran-
cais/les-decisions [5.01.2020]. 
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law of the Union, excluding foreign and security policy23. The Consti-

tutional Court of the Czech Republic recognized that under the Treaty 

of Lisbon Member States retain their constitutional identity. 

Issues related to the sovereignty of the state in the conditions of 

functioning in the European Union, reformed by the Treaty of Lisbon, 

were the subject of interest of the Constitutional Court of Latvia, the 

Hungarian Constitutional Court, or the Austrian Constitutional Court. 

These authorities have ruled on the compatibility of the Treaty with 

the constitutions of the states. In these countries, the possible changes 

to the treaty provisions can not lead to a departure from the principle 

of state sovereignty and a democratic state ruled by the law. The 

importance of constitutional identity as an attribute of the sovereignty 

of the Member States was pointed out. The European constitutional 

courts stressed the importance of the constitutions and laws of the 

Member States as guaranteeing sovereignty and national identity. 

The European Union remains a union of sovereign states, and 

Member States retain full sovereignty and are “masters of treaties”. 

The European Union’s competences can, therefore, be extended to the 

extent that it will not jeopardize the loss of the constitutional identity 

of the Member States. 
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Dominika Czapla 

 

 

Relacje Unia Europejska – Izrael w kontekście  

zapewnienia bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie 

 

 

Jednym z głównych celów Unii Europejskiej (dalej: UE) jest 

rozwój stosunków z państwami trzecimi. Artykuł 8. Traktatu o Unii 

Europejskiej określa, że w nawiązywaniu relacji z krajami spoza orga-

nizacji, należy kierować się chęcią utworzenia przestrzeni dobrobytu, 

która będzie szerzyła wartości unijne oraz będzie wspierała utrzymanie 

pokoju w krajach sąsiadujących1. Biorąc pod uwagę powyższe, można 

stwierdzić, że jednym z priorytetowych kierunków tworzenia relacji 

zewnętrznych jest nawiązanie oraz utrzymanie współpracy z krajami 

Bliskiego Wschodu. Głównym motywem kierującym zaangażowanie 

państw europejskich w ten region jest chęć utrzymania jego stabiliza-

cji, a co za tym idzie, ograniczenie eskalacji zagrożeń dla bezpieczeń-

stwa militarnego, gospodarczego oraz politycznego krajów Unii Euro-

pejskiej, jak również całego globu. 

 

Ewolucja relacji między Unią Europejską i Izraelem 

Początkowe pozytywne nastawienie państw europejskich do 

utworzenia państwa Izrael z biegiem lat ulegało osłabieniu. W latach 

50. i 60. XX wieku krajem europejskim, który utrzymywał bliskie rela-

cje z Izraelem była Francja. Głównym celem ówczesnej współpracy 

były kwestie militarne – dostawy broni, szkolenia wojskowe i wywiad. 

Izrael intensywnie współpracował również z Republiką Federalną Nie-

miec, lecz w tej relacji główną oś stanowiły kwestie gospodarcze.  

W 1975 r. kraje Wspólnot Europejskich (dalej: WE) podpisały 

z państwem izraelskim pierwszą umowę o współpracy, która dotyczyła 

głównie kwestii gospodarczych. W kolejnym etapie rozwoju relacji za-

warte zostały deklaracje określające kształt wzajemnych stosunków. 

Pierwszym z takich dokumentów była deklaracja wenecka z 13 czerwca 

1980 r., w której Wspólnoty Europejskie zobowiązały się do wspiera-

                                                
 mgr Dominika Czapla, Uniwersytet Warszawski, e-mail: domczapla@gmail.com 
1 Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2016 C 202, art. 8. 
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nia działań pokojowych, natomiast Izrael do wycofania się z terenów 

okupowanych na rzecz Palestyńczyków2. Ostatecznie jednak wymie-

niona deklaracja nie zmieniła sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ponadto 

jej treść wzbudziła duży sprzeciw Palestyńczyków, gdyż nie uznawała 

ich prawa do stworzenia własnego państwa. W tym samym czasie Ko-

misja Europejska (dalej: KE) zdecydowała o utworzeniu swojego ofi-

cjalnego przedstawicielstwa w Izraelu, co nastąpiło rok po podpisaniu 

deklaracji weneckiej3. W 1987 r. KE przyjęła kolejną deklarację – bruk-

selską, w której wyrażono poparcie dla kwestii utworzenia międzyna-

rodowej konferencji w sprawie pokoju na Bliskim Wschodzie. Mimo 

dużych aspiracji, nie udało się podjąć żadnych efektywnych działań 

w celu realizacji tego postanowienia. Po raz pierwszy w kształtowanie 

pokoju na Bliskim Wschodzie państwa członkowskie Wspólnot Euro-

pejskich zaangażowały się bezpośrednio dopiero w 1991 r., kiedy koali-

cja antyiracka zwyciężyła w wojnie w Zatoce Perskiej. Mimo wkładu 

państw członkowskich WE w rozwiązanie konfliktu, główną rolę w ne-

gocjacjach pomiędzy stronami odegrały Stany Zjednoczone. Kilka lat 

później USA ograniczyło swoją działalność na Bliskim Wschodzie, co 

stanowiło szansę na większe zaangażowanie się WE w budowanie swo-

jej pozycji w tym regionie. Zakończeniem długotrwałych operacji dy-

plomatycznych było podpisanie w 1993 r., przez przedstawiciela Izrae-

la oraz Przewodniczącego Organizacji Wyzwolenia Palestyny, porozu-

mienia oddającego część terytorium Palestyńczykom w zamian za za-

pewnienie pokoju. Fakt, że Wspólnota skłoniła strony konfliktu do 

podpisania umów pokojowych, dawał organizacji poczucie spełnionego 

obowiązku, ale również powodował konieczność sprawowania ochrony 

nad utrzymaniem jego postanowień. Powyższe wiązało się także z 

określonymi konsekwencjami finansowymi. Jednak stroną, która uzy-

skiwała znacznie większe wsparcie, była Autonomia Palestyńska, która 

w latach 1994-2001 otrzymała pomoc materialną w wysokości ok. 3,4 

mld dolarów4. W 1995 r. postanowiono zrewidować postanowienia 

                                                
2 C. du Plessix, The European Union and Israel: A lasting and ambiguous „special” 
relationship, s. 4, https://journals.openedition.org/bcrfj/6675 [9.01.2020]. 
3 K. Bojko, Polityka amerykańska wobec konfliktu na Bliskim Wschodzie w świetle 
inicjatyw pokojowych Arabii Saudyjskiej, Egiptu i Jordanii, „Sprawy Międzynarodowe” 
2002, nr 3, s. 25-30. 
4 Zob. K. Bojko, Polityka amerykańska wobec konfliktu na Bliskim Wschodzie, „Sprawy 
Międzynarodowe” 2002, nr 3. 
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sformułowane w umowie o współpracy Izraela z WE. Podpisano umo-

wę stowarzyszeniową oraz wysłano specjalnego wysłannika do Izraela, 

którego głównym zadaniem było utrzymywanie kontaktu ze stronami 

konfliktu. Umowa ta, podobnie jak poprzednia, osiągnęła odwrotny 

skutek. Stosunki między Brukselą a Tel Awiwem zostały ograniczone. 

W styczniu 1998 r. KE opublikowała raport dotyczący roli Unii Euro-

pejskiej w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie, w którym wska-

zano, że działania prowadzone przez władze Izraela doprowadziły do 

klęski pertraktacji pokojowych. W raporcie stwierdzono m.in., że za-

mykanie obszarów palestyńskich spowodowało degradację gospodar-

czą Autonomii Palestyńskiej5. 

Kolejny wspólny dokument, którym była deklaracja berlińska 

z 24 marca 1999 r., wskazywał prawo Organizacji Wyzwolenia Palesty-

ny (dalej: OWP) do ustanowienia własnego państwa, a nawet podkre-

ślał konieczność utworzenia struktur, które zapewnią samodzielną 

egzystencję Palestyńczyków. Tym samym, WE zniechęciły państwo 

izraelskie do dalszych pertraktacji na temat przyszłej współpracy tych 

podmiotów. Warto podkreślić, że już w 1977 r., na forum Rady Europy 

stwierdzono, że rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie będzie 

możliwe tylko w sytuacji, gdy Palestyńczycy uzyskają prawo do posia-

dania swojej ziemi ojczystej. Rok później w Brukseli nastąpiła ratyfika-

cja umowy stowarzyszeniowej. Owe wydarzenie miało zapoczątkować 

cykl spotkań między przywódcami Izraela i krajów UE. Jednakże po-

nowne ocieplenie stosunków między Izraelem a Stanami Zjednoczo-

nymi, a także zbyt duże zaangażowanie UE w pomoc Autonomii Pale-

styńskiej, spowodowały ponowne ochłodzenie wzajemnych relacji. 

Mimo wyraźnej niechęci ze strony izraelskiej, w 2002 r. doszło do 

podpisania kolejnej deklaracji – sewilskiej. Rezultatem prowadzonych 

rozmów miało być utworzenie dwóch niepodległych państw – Izraela 

oraz Palestyny6. W trakcie negocjacji kraje europejskie prezentowały 

wspólne stanowisko, zgodnie z którym wszystkie państwa (zwłaszcza 

arabskie) powinny szanować fakt istnienia państwa Izrael, a Izrael 

powinien opuścić tereny okupowane. Kolejnym sukcesem w relacjach 

                                                
5 K. Jarecka-Stępień, Działania Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej wobec kon-
fliktu na Bliskim Wschodzie, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2007, nr 1, s. 74. 
6 P. Osiewicz, Polityka Unii Europejskiej wobec regionu Bliskiego Wschodu, [w:] M. Re-
wizorski (red.), Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2011, 
s. 121. 
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UE – Izrael było zawarcie porozumienia w ramach Europejskiej Poli-

tyki Sąsiedztwa7. Taka forma zinstytucjonalizowania relacji miała pod-

nieść rangę wzajemnych stosunków oraz zapewnić Izrael o jego priory-

tetowym traktowaniu przez UE. W kolejnych latach dialog polityczny 

oraz stosunki handlowe zostały zintensyfikowane. Jednocześnie nie-

które państwa członkowskie zwiększały swoją niechęć do współpracy 

z Izraelem, czego głównym powodem były działania izraelskie prowa-

dzone wobec terytoriów palestyńskich8. W 2006 r. do władzy w Auto-

nomii Palestyńskiej doszedł Hamas, uznawany powszechnie za organi-

zację terrorystyczną. Spowodowało to znaczne ograniczenie przepływu 

środków finansowych z UE wspierających tworzenie państwa palestyń-

skiego. Widząc osłabienie relacji między Izraelem i UE, a więc ograni-

czenie strefy wpływów na Bliskim Wschodzie, ówczesne władze Francji 

zaproponowały powołanie do życia Unii na rzecz Regionu Morza Śród-

ziemnego, która wzmocniłaby struktury współpracy w tym rejonie. 

Ostatecznie Unia została ustanowiona w 2008 r., a swoim zasięgiem 

objęła wszystkie państwa UE oraz 16 państw trzecich. Współpraca 

w ramach tego gremium miała dotyczyć przede wszystkim poprawy 

transportu morskiego, bezpieczeństwa, kwestii ekologicznych, współ-

pracy naukowej, społecznej, humanitarnej oraz politycznej9. Również 

ta forma współpracy nie odniosła spektakularnego efektu. Niechęć 

Izraela do intensyfikacji relacji z Europą, została ponownie zintensyfi-

kowana w 2011 r., kiedy zdecydowano o przyjęciu Palestyny do UNE-

SCO oraz w 2012 r., kiedy przyznano jej status nieczłonkowskiego pań-

stwa obserwatora przy Zgromadzeniu Ogólnym ONZ10. 

Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego nastąpiła duża zmiana 

w kształtowaniu polityki w Unii Europejskiej. Postanowienia zwarte 

w dokumencie dały możliwość podejmowania nowych inicjatyw w ra-

mach polityki zagranicznej. Utworzono nowe instytucje, tj. stanowisko 

przewodniczącego Rady Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela ds. 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Europejską Służbę Dzia-

                                                
7 L. Nobel, Israel – EU Cooperation on Counter Terrorism, s. 3, http://just250.net/-
iepn/images/stories/papers/IsraelEUCooperationCounterterrorism.pdf [9.01.2020]. 
8 O. Eran, A Reversal in Israel – EU relations?, „Strategic Assessment” 2009, nr 1, s. 59. 
9 A. Kopczyńska, Działania Wspólnot Europejskich / Unii Europejskiej na rzecz pokoju 
izraelsko-palestyńskiego, „Studia Europejskie” 2009, nr 1, s. 65. 
10 S. Pardo, Going West: Guidelines for Israel’s Integration into the European Union, 
„Israel Journal of Foreign Affairs” 2009, nr 2, s. 52.  
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łań Zewnętrznych, co miało duży wpływ na wsparcie działań podej-

mowanych w ramach polityki zewnętrznej Unii Europejskiej. W tym 

samym czasie świat zachodni zmagał się ze skutkami kryzysu finanso-

wego, co spowodowało konieczność racjonalizacji prowadzonej polity-

ki. Natomiast w 2010 r. na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się zapo-

czątkowana w Tunezji tzw. „Arabska Wiosna”. W efekcie kumulacji 

różnych czynników, negatywne konsekwencje wydarzeń w krajach 

arabskich dotarły również do państw Unii Europejskiej. Wśród nich, 

najbardziej dotkliwe dla Europy, okazały się fala uchodźców i związana 

z nią nielegalna emigracja, a także zwiększona częstotliwość zamachów 

terrorystycznych. W 2008 r. nasiliły się również napięcia pomiędzy 

Izraelem a rządzącym w Palestynie Hamasem, co zakończyło się 22-

dniową ofensywą pod kryptonimem „Płynny Ołów”. Kolejna, podobna 

sytuacja miała miejsce w 2014 r., kiedy w operacji „Ochronny Brzeg” 

śmierć poniosło ponad 2100 Palestyńczyków oraz 72 Izraelczyków11. 

Stosunek Unii Europejskiej po eskalacji konfliktu między Izrae-

lem a Palestyną pozostał niezmienny. Kraje europejskie wciąż opowia-

dają się za utworzeniem dwóch niezależnych państw, a negocjacje 

dotyczące podziału terytorialnego powinny być prowadzone z OWP. 

Jednocześnie UE uznała budowę osiedli żydowskich na Zachodnim 

Brzegu Jordanu oraz we Wschodniej Jerozolimie (Terytoriach Pale-

styńskich) za nielegalną. Od kilkudziesięciu lat UE ma największy 

wkład w budowę państwa palestyńskiego, wspierając finansowo two-

rzenie jego instytucji. Z drugiej strony, Europa potępia wszelkie akty 

terroru, a operacje skutkujące zabiciem tysięcy Palestyńczyków uznaje 

za działania służące ochronie obywateli Izraela.  

Przez dekady Unia Europejska prezentowała stosunkowo jedno-

litą linię wobec Izraela i sposobu osiągnięcia pokoju na Bliskim 

Wschodzie. W drugiej dekadzie XXI w., kiedy ujawniły się nowe zagro-

żenia dla bezpieczeństwa oraz problemy wewnętrzne Unii Europej-

skiej, relacje z państwami trzecimi zostały zepchnięte na dalszy plan. 

Priorytetem UE stała się walka z kryzysem migracyjnym oraz kształ-

towanie nowych relacji z występującą z Unii Wielką Brytanią. 

 

                                                
11 J. Zając, Unia Europejska wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 2009-
2017, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2017, nr 11, s. 252.  
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Przyczyny niechęci Izraela i UE  

do nawiązania bliskiej współpracy 

Kraje europejskie oraz Izrael mają różne podejścia do prowa-

dzenia polityki, różne priorytety oraz różne oczekiwania względem 

wzajemnych relacji. Wszystkie powyższe czynniki skutkują niskim po-

ziomem współpracy. Najważniejszą kwestią, która różni powyższe pań-

stwa, są oczekiwania wobec zakończenia konfliktu na Bliskim Wscho-

dzie. Mimo, że w deklaracjach zarówno parlamentarzystów, jak i opinii 

publicznej często formułowane jest poparcie dla utworzenia dwóch 

całkowicie autonomicznych państw oraz negocjacji, jako środka do 

osiągnięcia konsensu, władze Izraela nie widzą szansy w takim sposo-

bie trwałego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie12.  

Rozbieżność w interesach obu podmiotów stanowi również oś 

sporu, która uniemożliwia nawiązanie bliższej relacji. Priorytetem UE 

jest stabilizacja regionu oraz włączenie go do swojej strefy wpływów. 

Powyższe miało zostać osiągnięte poprzez utworzenie Partnerstwa 

Śródziemnomorza a następnie Unii na rzecz Regionu Morza Śródziem-

nego, w której uczestniczy Izrael oraz państwa arabskie zlokalizowane 

w tym regionie. Głównymi założeniami współpracy w ramach tych 

struktur było utrzymanie bezpieczeństwa dostaw ropy i gazu do Euro-

py, zbliżenie Izraela z państwami arabskimi oraz szerzenie europej-

skich standardów politycznych w krajach pozaunijnych13. W polityce 

prowadzonej przez UE widać zatem dążenia do zachowania równowagi 

między interesami Izraela, a preferencjami formułowanymi przez jego 

arabskich sąsiadów. Taki stan rzeczy jest interpretowany przez władze 

izraelskie jako niekonsekwencja, ponieważ z jednej strony UE wyraża 

poparcie dla utworzenia osobnego państwa palestyńskiego i neguje 

wszelkie działania opóźniające realizację tego celu, natomiast z drugiej 

strony konsekwentnie krytykuje przemoc i terror palestyńskich orga-

nizacji, podkreślając troskę o bezpieczeństwo Izraela. W tym miejscu 

warto wspomnieć, że wiele organizacji funkcjonujących w Palestynie, 

np. Palestyński Islamski Dżihad zostało umieszczonych na liście orga-

nizacji terrorystycznych, sformułowanej po zamachach z 11 września 

                                                
12 D. Levy, The Peace Process Is Back, http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/-
07/24the_peace_process_could_actually_work [9.01.2020]. 
13 J. Bartnik, Od Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego do Unii na rzecz Regionu 
Morza Śródziemnego – rozwój i ewolucja współpracy Unii Europejskiej i państw 
obszaru MENA, „Obronność. Zeszyty Naukowe” 2015, nr 2(14), s. 27.  
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2001 r.14 Konsekwencją tej sytuacji było zamrożenie wszystkich pale-

styńskich środków finansowych, zdeponowanych w państwach człon-

kowskich WE. Wspomniana lista początkowo nie uwzględniała jednak 

cywilnych struktur Hamasu ani libańskiego Hezbollahu, co wzbudziło 

niezadowolenie rządu izraelskiego. Sytuacja uległa zmianie dopiero po 

zwycięstwie Hamasu w wyborach do Zgromadzenia Narodowego, kie-

dy owa organizacja zaczęła współtworzyć rząd. Dojście do władzy tego 

ugrupowania zmieniło sytuację w regionie, bowiem zostały odrzucone 

wszystkie dotychczasowe ustalenia dotyczące pokoju z Izraelem, za-

warte zarówno z Unią Europejską, jak i Stanami Zjednoczonymi15. 

W związku z powyższym UE odrzuciła wynik wyborów w Palestynie, co 

z kolei spotkało się z potępieniem krajów arabskich oraz znacznie 

osłabiło zaufanie Palestyńczyków do Europy. W 2013 r. terrorystyczny 

pion Hezbollahu trafił na listę organizacji terrorystycznych, co uzyska-

ło aprobatę ówczesnego premiera Izraela Binjamina Netanjahu, choć 

jego zdaniem wydzielenie takiego pionu organizacji jest niemożliwe16. 

Władze izraelskie za główną słabość polityki UE wobec Bliskiego 

Wschodu uważają niezdolność do implementacji postanowień podpi-

sywanych wielokrotnie deklaracji współpracy. 

Inną kwestią, która wzmocniła negatywny stosunek Izraela do 

krajów Unii Europejskiej było odmienne podejście do kwestii wojny 

w Iraku. Biorąc pod uwagę zagrożenie, jakie dla bezpieczeństwa pań-

stwa żydowskiego stwarzał reżim Saddama Husajna, Izrael poparł 

działania prowadzone przez Stany Zjednoczone w celu stabilizacji sy-

tuacji w regionie. Kraje Unii Europejskiej, tzn. Francja, Belgia i Niem-

cy, zdecydowanie potępiły operację iracką. Polityczne podziały w Eu-

ropie zostały uznane przez władze Izraela za okazję do umocnienia 

relacji z krajami UE, które zajęły stanowisko proamerykańskie. Izrael 

znalazł również sojuszników w nowych krajach Unii, tj. Polska, Czechy 

i Węgry. Negatywny stosunek do krajów starej Unii został natomiast 

utrwalony przez wielokrotne spotkania przedstawicieli UE z Jasirem 

Arafatem, nielubianym zarówno przez Izraelczyków jak i Ameryka-

                                                
14 S. Niedziela, Kwestia palestyńska: eskalacja konfliktu 2008-2009, „Zeszyty Naukowe 
Akademii Marynarki Wojennej” 2009, nr 3, s. 72.  
15 P. Osiewicz, op. cit., s. 131. 
16 J. Kanter, J. Rudoren. European Union Adds Military Wing of Hezbollah to List of 
Terrorist Organizations, https://www.nytimes.com/2013/07/23/world/middleeast/-
european-union-adds-hezbollah-wing-to-terror-list.html [1.01.2020]. 



238 

nów. Niekonsekwencja w działaniach podejmowanych przez Brukselę 

może wynikać z chęci pełnienia roli obiektywnego pośrednika między 

stroną żydowską i arabską. Owa strategia ma na celu uniknięcie izola-

cji Palestyny w stosunkach międzynarodowych, a co za tym idzie, ma 

doprowadzić do pokojowego rozwiązania wieloletniego konfliktu. Jest 

to zabieg polityczny, który ma za zadanie przynieść korzyści w przy-

szłości. Zmienność stanowiska UE w stosunku do Izraela wynika rów-

nież z konstrukcji prawno-administracyjnej Wspólnej Polityki Zagra-

nicznej i Bezpieczeństwa. Decyzje w ramach tej polityki są podejmo-

wane na szczeblu międzyrządowym, wymagają uzyskania konsensusu, 

o który trudno w kwestii relacji z państwem Izrael. We wspomnianej 

wcześniej sprawie zaliczenia Hezbollahu do organizacji terrorystycz-

nych, która spotkała się z dużą niechęcią ze strony Francji oraz pełnym 

poparciem Holandii, konsensus oznaczał uznanie tylko jednego z pio-

nów organizacji za terrorystyczny17. Po 2013 r. różnice w stosunkach 

państw członkowskich UE do Izraela zaczęły słabnąć. Wówczas na are-

nie międzynarodowej duże zainteresowanie wzbudzała kwestia całko-

witego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Państwa człon-

kowskie są zgodne co do tego, że konieczne jest zmuszenie władz 

Izraela do opuszczenia terytoriów okupowanych.  

Inną różnicą między krajami europejskimi a Izraelem, jest wizja 

przyszłego funkcjonowania tego państwa. W opinii państw członkow-

skich UE Izrael powinien w przyszłości dorównać krajom europejskim 

pod względem rozwoju demokracji przedstawicielskiej, czy kapitali-

zmu rynkowego. Powinien również utrzymywać stałe, pokojowe sto-

sunki z sąsiadami. W Izraelu natomiast panuje przekonanie o mesjani-

stycznej wyjątkowości państwa. Izrael to żydowskie państwo narodo-

we, którego głównym celem jest posłannictwo ochrony na podstawie 

„prawa do powrotu” Żydów z całego świata oraz ich ochrona przed 

prześladowaniami. Ze względu na położenie geograficzne Izraela 

wśród krajów arabskich, częstym zjawiskiem jest izolacja tego państwa 

zarówno pod względem kulturowym, politycznym oraz społecznym. 

Negatywny wpływ na stosunki pomiędzy Unią Europejską 

a Izraelem miała również fala antysemityzmu, która nastąpiła po wy-

                                                
17 A. Primor, Solana to Haaretz: New rules of war needed for age of terror, 
https://www.haaretz.com/1.5289314 [1.01.2020]. 
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buchu drugiej intifady – Al-Aksa18. Ów antysemityzm obserwowany 

był w wystąpieniach ludności pochodzenia arabskiego zamieszkują-

cych kraje Unii Europejskiej. Informacje na ten temat były przekazy-

wane przez media izraelskie, powodując szerzenie się opinii o stronni-

czości UE wobec państwa Izrael. Wówczas, najwięcej takich wystąpień 

miało miejsce we Francji zamieszkiwanej przez ok. 5 mln muzułma-

nów19. Władze Izraela obwiniły UE o zaognienie sytuacji na Bliskim 

Wschodzie. Z niechęcią spotkał się również fakt przekazywania znacz-

nych środków finansowych do Palestyny oraz brak mechanizmów kon-

troli ich wydatkowania. Pojawiały się także oskarżenia dotyczące 

współfinansowania działalności organizacji terrorystycznych, funkcjo-

nujących na terenie Autonomii Palestyńskiej. 

 

Podsumowanie 

Nie ulega wątpliwości, że relacje Izraela z Unią Europejską po-

zostają skomplikowane. Mimo licznych powiązań kulturowych, cywili-

zacyjnych oraz historycznych, UE i państwo izraelskie stanowią zupeł-

nie inne podmioty prawa międzynarodowego. Powyższe wynika przede 

wszystkim z uwarunkowań geopolitycznych. Izrael znajduje się w cią-

głej gotowości wojennej, podczas gdy Europa od dekad trwa w stanie 

względnego pokoju. Powoduje to formułowanie zupełnie różnych prio-

rytetów w założeniach polityki zagranicznej. Jednakże, mimo wielu 

czynników, które nie sprzyjają tworzeniu powiązań oraz które osłabia-

ją wzajemne zaufanie, Izrael jest dla UE naturalnym sojusznikiem, 

zarówno w kontekście gospodarczym, jak i strategicznym. Wydaje się, 

że europejskie władze mają świadomość, iż nie są takim samym part-

nerem do rozmów o współpracy, jak chociażby Stany Zjednoczone. Nie 

mają również do zaoferowania tylu korzyści, które przekonałyby wła-

dze izraelskie do nawiązania bliższej relacji. Ponadto, w zamian za 

swoje wsparcie w rozwiązaniu konfliktu na Bliskim Wschodzie oczeku-

ją zmian, które jak pokazują wieloletnie pertraktacje, są niemożliwe do 

zaakceptowania i spełnienia przez stronę izraelską. Mimo, że idea in-

tegracji Izraela z UE cieszy się stosunkowo dużym poparciem społecz-

nym, to obecność bardzo licznej diaspory arabskiej w Europie, która 

                                                
18 Intifada palestyńska to powstania społeczności palestyńskiej przeciwko izraelskiej 
okupacji w Palestynie. Pierwsza intifada (intifada kamieni), miała miejsce w latach 
1987-1993, natomiast druga Al-Aksa w latach 2000-2004. 
19 K. Bojko, Stosunki Izraela..., op. cit., s. 20. 
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wpływa na podejmowane decyzje polityczne, w znacznym stopniu ha-

muje wszelkie formy zbliżenia w relacjach obydwu podmiotów. 
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Jadwiga Kucia Paulina Kuchta-Leśniak 

 

 

Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki jako gwaranci 

bezpieczeństwa atlantyckiego – gotowość do działania  

w obliczu wojny hybrydowej 

 

 

Taktyka prowadzenia wojen ewoluowała na przestrzeni wieków. 

Niemniej jednak, do XX wieku wojna była zgodnym z prawem środ-

kiem rozstrzygania sporów. Dlatego też konflikty zbrojne w tamtym 

okresie nastawione były na bezpośredni atak przeciwnika, poprzez 

przejęcie kontroli nad ośrodkami władzy, kultury i gospodarki danego 

państwa oraz jego ludnością1. Po zakończeniu II wojny światowej, spo-

soby prowadzenia walk ulegały zasadniczym zmianom, co miało nie-

wątpliwie związek z regulacją określoną w art. 2 pkt. 4 Karty Narodów 

Zjednoczonych, zabraniającą „(...) stosowania groźby lub użycia siły 

przeciwko nietykalności terytorium albo niepodległości politycznej 

któregokolwiek państwa”2. Wraz z rozwojem technologii, pojawiły się 

nowe możliwości działań, związane przede wszystkim z powstaniem 

nowych rodzajów broni oraz rozwiązań taktycznych3. Ewoluowała rów-

nież koncepcja wojny – od klasycznego zaboru terytorium, po działa-

nia mające na celu osłabienie gospodarcze, polityczne i społeczne prze-

ciwnika, co uwidacznia się poprzez wymuszenie na stronie przeciwnej 

podjęcia określonych działań, opartych na danej ideologii4. W konse-

kwencji, różnorodność narzędzi stosowanych w obecnych czasach, 

doprowadziła do ukształtowanie się strategii wojny hybrydowej. 

Genezę wojny hybrydowej upatruje się w koncepcji nieogra-

niczonych środków walki, stosowanej przez chińskich pułkowników  

                                                
 Jadwiga Kucia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, e-mail: jk11g@op.pl 
 Paulina Kuchta-Leśniak, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, e-mail: 
paulina.kuchta98@gmail.com 
1 R. Tarnogórski, Wojny przyszłości. Wprowadzenie, http://www.miesiecznik.znak.-
com.pl/7042014rafal-tarnogorskiwprowadzenie-do-debaty/ [24.12.2019]. 
2 Karta Narodów Zjednoczonych z dnia 15 października 1945 r. (Dz.U. 1947 nr 23 poz. 
90), art. 2 pkt. 4. 
3 B. Barnaszewski, Współczesny konflikt zbrojny – państwo ubezwłasnowolnione, „Ze-
szyty Naukowe WSOWL” 2008, nr 3(149), s. 79. 
4 R. Tarnogórski, op. cit. 



242 

– Qiao Lianga i Wanga Xiangsui5. Taktyka polegała na przekonaniu, że 

pola bitwy nie stanowi jedynie morze, powietrze i ląd, ale przede 

wszystkim pozostałe płaszczyzny funkcjonowania państwa6. Dlatego 

też, wojna hybrydowa jest skupiona na pośrednim ataku w przestrzeń 

społeczną, czyli w sferę polityczną, ekonomiczną, kulturalną, cyber-

przestrzeń oraz psychiczną, poprzez wywieranie presji na działania 

(bądź też zaniechania) określonych podmiotów7. Atakujący osiąga cel, 

wykorzystując swoją znaczącą pozycję gospodarczą na arenie między-

narodowej. Synchronizacja konwencjonalnych i niekonwencjonalnych 

metod, pozwala na odpowiednie dopasowanie narzędzi do przeciwnika 

i uzyskanie zamierzonych efektów. Różnorodna gama instrumentów 

oddziaływania, wpływa na obraz konfliktów zbrojnych. W związku 

z tym, należy skoncentrować uwagę na konkretnych przypadkach, aby 

ukazać cechę tzw. „nieograniczoności” wojny hybrydowej oraz zagro-

żeń z nią związanych, które w porównaniu z możliwymi skutkami kla-

sycznego starcia, stwarzają większe niebezpieczeństwa dla pokoju, 

ludzkości oraz suwerenności państw. 

Modelowym przykładem wojny hybrydowej, jest obecnie konf-

likt rosyjsko-ukraiński, zapoczątkowany referendum przeprowadzo-

nym na terytorium Republiki Autonomicznej Krymu oraz w Sewasto-

polu, a następnie aneksją wspomnianego terytorium. Informacje me-

dialne, odnośnie konfliktu rozgrywającego się na obszarze Ukrainy, 

początkowo były zbieżne m.in. co do udziału władz rosyjskich w dzia-

łaniach zbrojnych (potwierdzenie udziału Rosji w walkach miało miej-

sce 17 marca 2014 r., podczas telekonferencji prezydenta Władimira 

Putina w Moskwie)8. Co więcej, nie nastąpiło oficjalne wypowiedzenie 

wojny, czyli nie pojawił się element charakterystyczny dla modelowej 

koncepcji wojny. Również aktualnie, społeczność międzynarodowa nie 

posiada pełnej wiedzy w zakresie stanu faktycznego, dzięki operacjom 

                                                
5 Zob. M. Wojnowski, Mit „wojny hybrydowej”. Konflikt na terenie państwa ukra-
ińskiego w świetle rosyjskiej myśli wojskowej XIX–XXI wieku, „Przegląd Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego” 2015, nr 13(7), s. 8-10. 
6 G. Tóth, Legal Challenges in Hybrid Warfare Theory and Practice: Is There a Place 
for Legal Norms at All?, [w:] S. Sayapin, E. Tsybulenko (red.), The Use of Force against 
Ukraine and International Law, Berlin 2018, s. 174. 
7 M. Wojnowski, op. cit., s. 15. 
8 Opinia Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP 
w sprawie przyłączenia Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej w świetle pra-
wa międzynarodowego, http://moraldiplomacy.com/wp-content/uploads/2014/08/-
Opinia-DKP-przy-Ministrze-SZ-ws-przylaczenia-Krymu-do-FR.pdf [24.12.2019]. 
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w cyberprzestrzeni i ukrywaniu działań wojskowych i wywiadowczych. 

Metody konwencjonalne zostały połączone z niekonwencjonalnymi. 

W same działania zbrojne po stronie rosyjskiej, zaangażowana jest 

ludność cywilna, obok sił zawodowych (tzw. „zielone ludziki”). Propa-

ganda dotyczyła także rozbieżności w rozumieniu samej podstawy 

działań, którą władze rosyjskie uzasadniały m.in. teorią interwencji na 

zaproszenie oraz prawem do ochrony własnych obywateli na teryto-

rium Ukrainy, przy czym wspomniane „zaproszenie”, nie nastąpiło od 

głównego ośrodka władzy państwowej (tylko od władz lokalnych). 

Ponadto, działania związane z ochroną obywateli, nie znajdowały pod-

staw ze względu na brak bezpośredniego, istotnego i stworzonego 

przez państwo przyjmujące zagrożenia (poprzez działanie lub zanie-

chanie), a nawet gdyby takowe można było zlokalizować, to pierwszeń-

stwo ma zasada pokojowego rozwiązywania sporów. Dokonując anek-

sji Krymu, władze Federacji Rosyjskiej dopuściły się szeregu naruszeń 

zasad prawa międzynarodowego, stanowiących element międzynaro-

dowego prawa zwyczajowego, tj. zakazu ingerencji w sprawy we-

wnętrzne innego państwa, zakazu naruszenia integralności terytorial-

nej państwa oraz zakazu groźby i użycia siły9. Warto dodać, że w zakre-

sie udziału w walkach ludności cywilnej oraz niespodziewanych i nie-

regularnych działań mających cechy terrorystyczne, konflikt może być 

uznany za podobny do trwającego na Bliskim Wschodzie sporu po-

między Izraelem i Palestyną. 

Mając na uwadze powyższe konflikty, możliwe staje się wyod-

rębnienie poszczególnych elementów trwających obecnie wojen hybry-

dowych. Należą do nich: 

 spór asymetryczny – mający na celu wyniszczenie przeciwni-

ka, przez wykorzystanie jego słabości i użycie metod skupiających się 

nie tylko na walce wręcz, ale także na rozwiniętej propagandzie (głów-

nie medialnej) wśród społeczności międzynarodowej i obywateli pań-

stwa atakującego. Konflikt cechuje się wówczas „(...) odmiennościa ̨ 

celów oraz metod działania, wykorzystywanych środków i zasobów, a 

także rozbieżnością wartości, norm i zasad, którymi kierują sie ̨ wal-

czące strony”10, 

                                                
9 Ibidem, pkt. 3. 
10 K. Pająk, Możliwości użycia okrętów podwodnych w konfliktach hybrydowych i asy-
metrycznych, [w:] W. Sokała, B. Zapała (red.), Asymetria i Hybrydowość – Stare armie 
wobec nowych konfliktów, Warszawa 2011, s. 51-54. 
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 walka militarna łamiąca zasady klasycznej wojny. Frank Hof-

fman umiejscawia wojnę hybrydową, pomiędzy pojęciami wojny nie-

regularnej, przestępczości, terroryzmu oraz zdolności konwencjonal-

nych, jako zjawisko noszące cechy każdego z podanych pojęć. Następu-

je pomieszanie działań konwencjonalnych, z niekonwencjonalnymi 

(np. użycie jako środka języka narodowego, co ma miejsce w konflikcie 

rosyjsko-ukraińskim), a walki przyjmują częściowo charakter działań 

partyzanckich (dzięki zatarciu granicy pomiędzy ludnością cywilną 

a żołnierzami zawodowymi uczestniczącymi w atakach)11, 

 działania o charakterze cybernetycznym i nieregularnym, wy-

korzystywane przez silniejszą stronę konfliktu, 

 przeważające narzędzia hybrydowe, będące nielegalnymi i nie-

etycznymi posunięciami (np. zagrożenia cybernetyczne, gospodarcze, 

dyplomatyczne, korupcyjne, logistyczne, czy też ingerencja w wybo-

ry)12, 

 walka w przestrzeni wpływów psychologicznych (mająca na ce-

lu osłabienie oporu przeciwnika i jego woli walki)13, 

 brak elementów formalnych wojny (np. jej wypowiedzenia) 

i brak możliwości zlokalizowania wszystkich obszarów, na których 

toczony jest spór, a także problematyczne dla społeczności międzyna-

rodowej ustalenie końca wojny. Jako główny cel działań, jawi się osła-

bienie przeciwnika poprzez destabilizację funkcjonowania państwa 

i społeczeństwa, osiągnięte za sprawą m.in. tajnych operacji wojsko-

wych oraz działań propagandowych i separatystycznych. 

W zakresie niezgodności z zasadami prawa międzynarodowego, 

każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę 

przyczyny i sposoby działań stron oraz zgodność z treścią wspomnia-

nych zasad, zwyczajami międzynarodowymi i normami typu ius co-

gens. Należy również podkreślić, że pośredni udział w konflikcie nale-

ży do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które poprzez 

działania o charakterze dyplomatycznym i gospodarczym, rzadziej mi-

litarnym, wspierają daną stronę i starają się niwelować zaistniały spór. 

Niemniej jednak, możliwości jakie obecnie posiadają państwa (głównie 

                                                
11 J. Hajduk, T. Stępniewski, Wojna hybrydowa Rosji z Ukraina ̨: uwarunkowania i in-
strumenty, https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2015_hajduk.pdf [26.12.2019]. 
12 E. Kowalski, J.M. Prescott, Hybrid Conflict and Effective Leadership Training, „Jour-
nal of Military Learning” 2019, nr 2, wyd. 3, s. 83-85. 
13 M. Wojnowski, op. cit., s. 24. 
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wysoko rozwinięte – uważane za mocarstwa gospodarcze), wydają się 

znacznie efektywniejsze, w porównaniu z działaniami dostępnymi 

w poprzednim wieku. Zapewnienie bezpieczeństwa i pokoju, powinno 

odbywać się nie tylko poprzez przeciwdziałanie obecnym konfliktom, 

ale przede wszystkim, przez zapobieganie powstawaniu nowych oraz 

zmniejszanie negatywnych skutków tych, które zostały wywołane za-

stosowaniem niekonwencjonalnych narzędzi w trakcie trwania wojny 

hybrydowej. 

Dwa główne i wyżej wspomniane obowiązki społeczności mię-

dzynarodowej, czyli likwidowanie obecnych i zapobieganie powstawa-

niu nowych konfliktów, nabierają większego znaczenia w kontekście 

wojny hybrydowej. Wobec takiego stanu rzeczy, należy wziąć pod uwa-

gę jakie możliwości posiadają organizacje międzynarodowe, aby prze-

ciwdziałać i niwelować konflikty zarówno w aspekcie militarnym, jak 

i pozamilitarnym. Wydaje się, że wymienione role powinny wypełniać 

Sojusz Północnoatlantycki oraz Unia Europejska. 

Opisane powyżej poszerzone możliwości i zastosowania militar-

ne, pozwalają na położenie większego nacisku na NATO, czyli organi-

zację stawiającą sobie za cel „(...) ochronę wolności, wspólnego dzie-

dzictwa i cywilizacji swych narodów opartych na zasadach demokracji, 

wolności jednostki i rządów prawa”14. Ze względu na fakt, że stanowi 

ona największe porozumienie państw mające realną zdolność stoso-

wania siły zbrojnej, aby zapewnić pokój międzynarodowy i bywa 

przedstawiana jako podstawowy filar bezpieczeństwa międzynarodo-

wego, należy doszukiwać się narzędzi jakimi dysponuje do wykonywa-

nia statutowych zadań. Pierwszy filar stanowią środki polityczne (ina-

czej pokojowe lub dyplomatyczne) – konsultacje i współpraca między-

narodowa. Drugi filar tworzą środki wojskowe, które mogą być sto-

sowane w przypadku nieskuteczności środków pokojowych zgodnie 

z zasadami zarządzania kryzysowego, w szczególności z klauzulą zbio-

rowej samoobrony, zawartą w Traktacie Północnoatlantyckim (art. 5 – 

atak skierowany przeciwko jednemu lub kilku państwom członkow-

skim jest uznawany za atak wymierzony w cały Sojusz15) lub na mocy 

                                                
14 Traktat Północnoatlantyki z 4 kwietnia 1949 r., preambuła, http://prawo.sejm.gov.-
pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000870970/O/D20000970.pdf [26.12.2019].  
15 Ibidem, art. 5. 
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mandatu Organizacji Narodów Zjednoczonych16. W ramach Operacji 

Wspierania Pokoju poprzez MOOTW (ang. military operations other 

than war), czyli działania pozawojenne, wymienia się: zapobieganie 

konfliktom, tworzenie, utrzymywanie, wymuszanie i budowanie poko-

ju oraz operacje humanitarne, w ramach których NATO korzysta 

z narzędzi dyplomatycznych, zapobiegawczego rozlokowania wojsk, 

środków cywilnych i wojskowych w związku z interwencją międzyna-

rodową, działań militarnych bezpośrednio w strefie konfliktu w trakcie 

jego trwania oraz po zakończeniu, w celu zapobieżenia eskalacji, 

a także organizacja Paktu Północnoatlantyckiego ma możliwość prze-

prowadzania misji humanitarnych w celu pomocy regionom niezdol-

nym do zaspokojenia podstawowych potrzeb egzystencjalnych17. Samą 

decyzję o udziale NATO w operacji pokojowej, podejmuje Rada 

Północnoatlantycka na wniosek państwa (względnie grupy państw) lub 

Sekretarza Generalnego NATO, który to wniosek zgłoszony zostaje na 

prośbę Stałej Rady OBWE (lub Rady Bezpieczeństwa ONZ)18. W trak-

cie trwania konsultacji, Rada uzgadnia cele udziału, a także zaleca 

dokonanie oceny wojskowej, a następnie planów operacji co do działa-

nia, sił, dowodzenia i przewidywanego czasu jej zakończenia19. W celu 

wzmocnienia gotowości reakcji NATO na sytuacje kryzysowe, w roku 

2014 została zapoczątkowana reforma Sił Odpowiedzi Sojuszu, w ra-

mach której powstała tzw. „szpica” (grupa zadaniowa wysokiej goto-

wości), stawiająca sobie za zadanie wzmocnienie zbiorowej obrony 

państw Sojuszu. Formacja jest zdolna do reagowania na powstałe za-

grożenia w ciągu 2-3 dni, od uzyskania pozytywnej decyzji Rady Pół-

nocnoatlantyckiej o jej użyciu. Działaniami ugrupowania kieruje na-

czelny dowódca sojuszniczy w Europie (co do zasady stanowisko pia-

stuje najwyższy rangą generał Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół-

nocnej), który jest odpowiedzialny za planowanie i realizację wszyst-

kich operacji Sojuszu20. Dlatego też, aby usprawnić działania, formacja 

                                                
16 Sojusz polityczny i wojskowy. Podstawowe cechy [w:] Czym jest NATO?, 
https://www.nato.int/nato-welcome/index_pl.html [28.12.2019]. 
17 P. Zaręba, Nowe wyzwania dla NATO. Sojusz Północnoatlantycki w obliczu zagroz ̇eń 
hybrydowych, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2018, nr 24, s. 137-139. 
18 T. Olejarz, Operacje Pokojowe NATO, „Modern Management Review” 2015, vol. XX, 
22(3), s. 163. 
19 Ibidem, s. 163-165. 
20 P. Turczyński, Potencjał militarny Europy Środkowej – znaczenie w systemie NATO, 
relacje w obrębie Unii Europejskiej, w kręgu własnym i globalnym, s. 63, http://ce-
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opiera się na systemie rotacyjnym angażującym w operacje zarówno 

siły lądowe, jak również powietrzne, morskie i specjalne poszczegól-

nych państw, na okres 12 miesięcy21. Może ona podejmować interwen-

cję w ramach wspomnianego wcześniej art. 5. Traktatu Północnoatlan-

tyckiego, czyli w celu wspólnej ochrony państw członkowskich Sojuszu 

oraz w sytuacji, kiedy nie ma zastosowania przywołany artykuł, m.in. 

w celu ewakuacji, wsparcia ofiar klęsk żywiołowych, czy w razie wystą-

pienia kryzysu humanitarnego22. Utworzenie wspomnianej szpicy, by-

ło przede wszystkim odpowiedzią na zagrożenia płynące ze strony tzw. 

„Państwa Islamskiego” oraz agresywną politykę Rosji w stosunku do 

Ukrainy. W obliczu destabilizacji bezpieczeństwa na świecie, NATO 

w ostatnich latach rozpoczęło aktywne działania w celu eliminacji pro-

blemu. Podjęto istotne kroki, aby umocnić rolę w przeciwdziałaniu 

pojawiającym się coraz częściej atakom, bazującym na użyciu metod 

niekonwencjonalnych. Zaowocowało to decyzją o powołaniu (podczas 

szczytu NATO w 2018 r.) zespołu przeciwdziałania zagrożeniom hy-

brydowym, składającego się z ekspertów ds. zagrożeń hybrydowych, 

którego głównym celem jest współpraca służąca wypracowaniu sku-

tecznych metod organizacji oraz sprawnej wymiany informacji, zwią-

zanej z krytycznym położeniem danego regionu23. Ponadto, Sojusz 

sukcesywnie zacieśnia relacje z innymi organizacjami, w szczególności 

z Unią Europejską, która również koncentruje swoją uwagę na kwe-

stiach dotyczących potrzeby zapewnienia stabilizacji i bezpieczeństwa. 

Unia Europejska, będąca drugą najważniejszą organizacją mają-

cą na celu współpracę oraz zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze 

euroatlantyckim, również dostrzega zagrożenia jakie w obecnej rze-

czywistości przynosi przede wszystkim rozwój technologiczny oraz 

inne działania narażające bezpieczeństwo wewnętrzne regionu. Dzia-

łania UE w podanym zakresie opierają się na założeniu, że zdolność do 

wczesnego wykrywania i rozumienia konfliktów hybrydowych oraz 

zwiększania odporności infrastruktury sensu largo w okresie nasilo-

                                                                                                     
jsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-c6c495ac-bae1-4237-adf9-2-
2aa8bdc9dac/c/Wschodnioznawstwo-2017_3-57-72.pdf [22.12.2019]. 
21 NATO Response Force, https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49755.htm 
[30.12.2019]. 
22 P. Zaręba, op. cit., s.138-140. 
23 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Eksperci ds. zagrożeń hybrydowych NATO spo-
tykają się w Warszawie, https://www.gov.pl/web/dyplomacja/eksperci-ds-zagrozen-
hybrydowych-nato-spotykaja-sie-w-warszawie [30.12.2019]. 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49755.htm
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nego zagrożenia społeczeństw i instytucji, stanowi źródło możliwości 

odpierania ataków i przezwyciężania skutków konfliktów hybrydo-

wych, zapoczątkowywanych przez państwa i podmioty niebędące pań-

stwami24. W ramach zwalczania zagrożeń hybrydowych, w trakcie pro-

cesu wdrażania są 22 środki mające na celu przyśpieszenie reakcji 

wspólnoty i zwiększenie świadomości społeczeństw. Wśród nich wy-

różnia się: 

 badania dotyczące zagrożeń hybrydowych, 

 utworzenie Komórki UE ds. Syntezy Informacji o Zagroże-

niach Hybrydowych oraz Europejskiego Centrum ds. Zwalczania Za-

grożeń Hybrydowych w Helsinkach (obie instytucje współdziałają ze 

sobą, poprzez organizację warsztatów, ćwiczeń i debat), 

 komunikację strategiczną w tym zakresie, 

 działania związane z ochroną odporności infrastruktury kry-

tycznej, 

 zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii do krajów UE oraz 

zwiększenie odporności infrastruktury jądrowej, 

 zapewnienie bezpieczeństwa transportu i łańcucha dostaw, 

 budowanie odporności zasobów kosmicznych, 

 dostosowanie zdolności obronnych państw członkowskich 

(efektem działań podjętych w tym zakresie było powstanie w 2017 r. 

Europejskiego Funduszu Obronnego), 

 opracowanie mechanizmów gotowości i koordynacji w dzie-

dzinie zdrowia, opierających się głównie na zapewnieniu gotowości 

w przypadku zaistnienia chemicznych, biologicznych, radiologicznych 

i jądrowych zagrożeń dla bezpieczeństwa (tzw. zagrożenia CBRJ), 

w ramach którego Komisja Europejska ustanowiła program „Chimera” 

– ćwiczenia dla sektorów ochrony zdrowia, ludności i bezpieczeństwa 

w UE i w państwach pozaunijnych, 

 współpraca w ramach sieci CSIRT (zespołów reagowania na 

incydenty związane z cyberbezpieczeństwem) oraz wydanie dyrektywy 

w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji, 

 partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie cyberbezpie-

czeństwa z Europejską Organizacja ̨ ds. Cyberbezpieczeństwa (ECSO) 

w celu ochrony prywatności, 

                                                
24 Bezpieczeństwo: UE wzmacnia reakcję na zagrożenia hybrydowe, https://ec.euro-
pa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_16_1227 [28.12.2019]. 
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 wzmocnienie odporności sektora energetycznego, finansowego 

i transportu, 

 przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, 

 przeciwdziałanie postawom mogącym naruszyć bezpieczeń-

stwo i porządek publiczny oraz analiza wzmocnienia procedur usuwa-

nia nielegalnych treści z miejsc publicznych, mediów i innych sfer 

o charakterze otwartym, która jest udostępniana instytucjom unijnym 

i państwom członkowskim (działanie mieszczące się w ramach kompe-

tencji Centrum Analiz Wywiadowczych UE), 

 ukierunkowanie inicjatyw na rzecz współpracy z sa ̨siednimi 

regionami i państwami trzecimi, 

 ustanowienie wspólnego protokołu operacyjnego, zawierają-

cego procedury zrządzania kryzysowego oraz podjęcie działań mają-

cych na celu poprawę zdolności do podejmowania strategicznych decy-

zji w obliczu zagrożeń hybrydowych, 

 badanie możliwości zastosowania klauzuli solidarności (art. 

222 TFUE) i klauzuli wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE) w razie 

wystąpienia poważnego niebezpieczeństwa o szerokim zasięgu oraz 

możliwych skutków takiego działania, 

 rozwój możliwości działań wojskowych, dotyczących przeciw-

działania zagrożeniom hybrydowym podejmowanych w ramach wspól-

nej polityki bezpieczeństwa i obrony, 

 współpracę między UE i NATO, obejmującą orientację sytua-

cyjną, łączność strategiczną, zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycz-

nego oraz zapobieganie powstawaniu i eliminację powstałych zagro-

żeń25. 

Najważniejsze znaczenie posiada ostatni wymieniony środek, 

czyli kooperacja z NATO mająca u podłoża założenie, że w przypadku 

zaistnienia zagrożenia hybrydowego, narzędzia i zdolności organiza-

cyjne obu podmiotów prawa międzynarodowego mogą dzięki ich mo-

bilizacji uzupełniać się, a przez to zapobiegać takim zagrożeniom, po-

wstrzymywać je oraz dopasowywać odpowiednie sposoby reagowania 

na powtarzające się sytuacje ukierunkowane na osłabienie bezpieczeń-

                                                
25 Wspólne Sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady 
z realizacji wspólnych ram dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym  
w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r. z dnia 13 czerwca 2018 r., s. 15-16, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52018JC0014R(01) 
[28.12.2019]. 
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stwa międzynarodowego. Kluczowym momentem na drodze współpra-

cy, był szczyt NATO w Warszawie w 2016 r., podczas którego podjęto 

szereg wspólnych kierunków działań zapisanych w deklaracji o za-

cieśnianiu współpracy w wybranych dziedzinach, w tym najbardziej 

istotnych – dotyczących zagrożeń hybrydowych i cybernetyki, cybero-

brony oraz intensyfikacji badań nad obronnością26. 

Dynamiczna współpraca zaowocowała podpisaniem nowej 

wspólnej deklaracji (bazującej na wcześniejszych kierunkach działa-

nia), w sprawie współpracy UE-NATO opartej na partnerstwie i auto-

nomii podejmowania decyzji, przy jednoczesnym poszanowaniu poli-

tyki bezpieczeństwa każdego państwa wchodzącego w skład którejkol-

wiek z organizacji. W ramach niej, opracowano szeroką gamę narzędzi 

zapewniających większe bezpieczeństwo nie tylko dla obywateli UE, 

ale również państw trzecich. Najmocniej zostały wyartykułowane stra-

tegie obejmujące współdziałanie w zakresie mobilności wojskowej, 

cyberbezpieczeństwa, walki z terroryzmem, bezpieczeństwa kobiet 

oraz zagrożeń hybrydowych27. Wspólna obrona zakłada także koordy-

nację szkoleń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i dlatego w czerwcu 

2018 r., NATO jako obserwator brało udział w ćwiczeniach symulacyj-

nych ENISA „Cyber Europe”. Co więcej, wspomniane Europejskie 

Centrum ds. Zwalczania Zagrożeń Hybrydowych (Hybrid CoE), usta-

nowione w 2017 r., wspiera starania krajów UE i NATO oraz podmio-

tów niepaństwowych na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom hybrydo-

wym, wykorzystując 3 rodzaje instrumentów: 

1. ćwiczenia i szkolenia, 

2. koordynację i wsparcie 3 wspólnot interesów działających 

w ramach Centrum (Wspólnota interesów ds. hybrydowych metod wy-

wierania wpływu – pod-wspólnota dla podmiotów niepaństwowych, 

Wspólnota interesów ds. słabości i odporności, Wspólnota do spraw 

strategii i obrony), 

                                                
26 Deklaracja końcowa szczytu NATO w Warszawie, nr 5, 37, 71-72, 118, 122, 135, 
https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/03/37-40_KBN_Deklaracja_szczytu.pdf [9.12.2019]. 
27 Joint declaration on EU-NATO cooperation by the President of the European Coun-
cil, the President of the European Commission, and the Secretary General of the North 
Atlantic treaty organization, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/03/37-40_KBN_Dekla-
racja_szczytu.pdf [30.12.2019]; Szczyt NATO w Brukseli (11–12 lipca 2018), https:// 
www.consilium.europa.eu/pl/meetings/international-summit/2018/07/11-12/ 
[30.12.2019]. 
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3. badania i analizy strategiczne28. 

Wszelkie podejmowane środki, mają przede wszystkim na celu 

podniesienie zdolności państw do reakcji na gwałtowne niebezpieczeń-

stwa poniżej progu wojny. 

Wojna hybrydowa jako pojęcie, nie posiada definicji legalnej, co 

wiąże się z nieskończonością środków walki, jakie mogą być podczas 

niej użyte. Narzędzia zmieniają się wraz z obecnym rozwojem techno-

logicznym, wpływającym na każdą sferę egzystencji państw i jedno-

stek. W praktyce wszystko to, co przynosi nowy dzień nie jest jedynie 

innowacją poznawczą, ekonomiczną, etc., ale jawi się jako kolejne nie-

bezpieczeństwo w kontekście konfliktu hybrydowego. Sama walka nie 

musi być ani widoczna, ani nawet znana społeczności międzynaro-

dowej. Nawet kryterium państwowości w kontekście wojny klasycznej, 

nie jest obligatoryjne. Wszystko to, stwarza nowy obraz wojny, gdzie 

tzw. „konstytutywne” elementy nie są spełniane. Również i wyżej wy-

mienione części składowe wojny hybrydowej należy traktować, jako 

przykładowe lub też aktualne tu i teraz i tylko w takiej części, jaka jest 

znana społeczności międzynarodowej. Brak możliwych do ustalenia 

granic tego pojęcia, niesie ze sobą ryzyko zagrożeń, których nie da się 

kontrolować klasycznymi metodami. 

W związku z tym, państwa oraz podmioty mogące być potencjal-

nymi jednostkami narażonymi na zagrożenia muszą dysponować ak-

tualną wiedzą (odnośnie nowych niekonwencjonalnych metod działa-

nia), aby mogły efektywnie je zwalczać. Środki jakie mogą być wyko-

rzystane w przyszłości, opierają się na obecnych. Co więcej, społecz-

ność międzynarodowa posiada niejako funkcję informacyjną, którą 

realizuje dzięki przekazywaniu istotnych informacji dotyczących zaist-

niałego konfliktu, mających znaczenie nie tylko dla stron, ale również 

dla podmiotów, które nie są z nim bezpośrednio związane. 

Z tego też względu podmiotami, które powinny w najwyższym 

stopniu zainteresować się kwestiami związanymi z zapewnieniem bez-

pieczeństwa są UE i NATO jako organizacje posiadające istotne zna-

czenie wśród społeczności międzynarodowej. Mając na uwadze powyż-

sze, czyli z jednej strony problemy wojskowe i niejednomyślność 

w strukturze Sojuszu, a z drugiej pewną niewystarczalność Unii wobec 

tak złożonej metodologii, jaką charakteryzuje się wojna hybrydowa, 

                                                
28 Structure, https://www.hybridcoe.fi/structure/ [28.12.2019]. 

https://www.hybridcoe.fi/structure/
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należy doszukiwać się rozwiązania wskazanych słabości w nawiązaniu 

wzajemnej współpracy. Połączenie sił jest dopełnieniem braków, które 

obie organizacje posiadają. Warto więc oczekiwać dalszej kontynuacji 

współdziałań nie tylko w zakresie dokształcania pracowników i człon-

ków poszczególnych struktur, ale i poprzez rozszerzoną kooperację, 

uniemożliwiającą powstawanie tego typu konfliktów, a przede wszyst-

kim przez wykrywanie, a następnie eliminowanie istniejących. 
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The Trans-Pacific Partnership as an Economic Tool  

of U.S. Foreign Policy during Obama’s Presidency 

 

 

Introduction 

The international system in the 21st century is becoming more 

and more integrated and institutionalized. The reason for this proce-

dure is the progressive globalization processes, significant technologi-

cal changes, but also a certain way of perceiving international rela-

tions. This makes the system of global international relations more 

internationalized and interdependent. The listed changes indicate 

some tendencies of governments to create policies under international 

agreements, partnerships or alliances. The collapse of the bipolar 

world and the formation of a new multipolar structure of the interna-

tional system have created a new order. The bipolar system has been 

replaced by multilateral alliances. Therefore, alliances in the 21st cen-

tury have a more diverse character. Above all, they concern many as-

pects of public policies, mutual initiatives and common problems etc. 

However, what distinguishes alliances of the 21st century from Cold 

War alliances is primarily the subject of their interest. Most often, they 

concern economic, financial and technological issues. Nevertheless, 

states and governments do not tend to create new military security 

alliances that would compete with existing ones, but expand the com-

petences of already functioning alliances. What is more, military alli-

ances are usually created in the event of sudden conflicts, often re-

ferred to as coalitions of willing states. On the other hand, the rulers 

are interested in participating in the agreements of an economic char-

acter, which are characterized by strong flexibility. At present, they 

also have strategic possibilities as participation in strictly geopolitical 

alliances. An example of such an agreement is the initiative of the 

Trans-Pacific Partnership (TPP) created by President Barack Obama. 

The indicated agreement, apart from the significant economic bene-
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fits, also became an effective tool of the U.S. foreign policy towards the 

East Asian region in accordance with the president’s concept “pivot to 

Asia”. Therefore, the establishment of this competitive trading bloc 

would provide many geopolitical and geo-economic opportunities for 

the global economy1.  

On February 4, 2016, the ministers of the 12 countries partici-

pating in negotiations under the TPP signed the proposed free trade 

agreement. TPP was one of the initiatives taken in Obama’s trade poli-

cy aimed at reducing and eliminating trade and investment barriers 

within the 12 signatory countries2. The Partnership negotiations began 

in 2005 as a relatively modest initiative bringing together Chile, Bru-

nei, New Zealand and Singapore. The scope of negotiations expanded 

significantly when in 2008 the Partnership was joined by the largest 

economy in the world, the United States, and then the third largest 

economy – Japan in 20133. Other countries that expressed their will-

ingness to join the Partnership in 2008–2013 were two developed 

countries – Australia and Canada, as well as four developing countries 

– Mexico, Peru, Malaysia and Vietnam4. Taking all into account, below 

are presented the official TPP strategic purposes available on the 

White House website and USTR: 

 TPP bolsters U.S. leadership : upgrading the North 

American Free Trade Agreement (NAFTA); standing up for human 

rights; promoting development; strengthening good governance; en-

suring fair competition with state-owned enterprises; promoting digi-

tal trade. 

 TPP supports U.S. jobs & growth : economic benefits; 

benefits for U.S. small businesses; benefits for U.S. manufacturing; 

benefits for U.S. agriculture; promoting innovation & creativity; pro-

moting trade in services; streamlining customs & cutting red tape; 

getting the best deal for the U.S. auto industry. 

                                                
1 J. McBride, A. Chatzky, What is the Trans-Pacific Partnership (TPP)?, Council on 
Foreign Relations, https://www.cfr.org/backgrounder/what-trans-pacific-partnership -
tpp [5.01.2020]. 
2 A.H. Card, T.A. Daschle, The U.S. Trade and Investment Policy, Independent Task 
Force Report No. 67, Council on Foreign Relations, New York 2012, p. 2.  
3 I.F. Fergusson, B. Vaughn, The Trans-Pacific Partnership Agreement, Congressional 
Research Service, Washington 2011, p. 3. 
4 The Political Economy of the Trans-Pacific Partnership, United Nations Conference 
on Trade and Development, Geneva 2016, s. 2. 
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 TPP promotes U.S. values : protecting workers; preserv-

ing the environment; ensuring food safety; upgrading & improving 

investor-state dispute settlement; promoting transparency in negotia-

tions; ensuring a free &open internet. 

Barack Obama, taking the office of the President of the United 

States, faced the deepening recession of the American economy, the 

collapse of internal and global financial institutions and the reduction 

of U.S. credibility in the international arena. What is more, the presi-

dent, along with his subordinate administration dictating the policy of 

the need to end the crisis, has made the United States a member of 

new international trade and investment agreements full of controver-

sy. Therefore, The TPP remained the main element of the policy of 

Barack Obama. Hence the hypotheses of this paper are: H1: The TPP 

Alliance was an instrument of U.S. foreign policy in the Asia-Pacific 

region; H2: TPP had both geopolitical and geo-economic dimension, 

limiting Chinese influence in the region. The Transpacific Partnership 

was a multilateral and multi-faced agreement on free trade, including 

12 interested states from the Asia-Pacific region. The indicated trade 

alliance can be adapted and analyzed through the perspective of the 

theory of international relations5. Due to the strong nature of institu-

tionalization, the subject of validity (liberalization of international 

trade) of the TPP can be analyzed through the prism of the doctrine of 

institutional liberalism6. However, taking into account the competi-

tiveness and strategic importance of the alliance, this article also pro-

poses an analysis of the issue consistent with the theory of neoclassical 

realism. Mainly, the indicated theory points to the important role of 

internal, national political systems and the role of the executive power 

in creating foreign policy7. 
  

                                                
5 R. Jackson, G. Sorensen, Introduction to the International Relations, Oxford Universi-
ty Press, Oxford 2007, p. 101. 
6 R. Keohane, M.L. Lisa, L. Martin, The Promise of Institutionalism Theory, “Interna-
tional Security” 1995, vol. 20, p. 39. 
7 R. Keohane, After Hegemony: Power and Discord in the World Political Economy, 
Princeton 1984, p. 14. 
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The importance of the Asia-Pacific region  

in Barack Obama’s foreign policy  

based on National Security Strategy 2010 and 2015 

The East Asia and the Asia-Pacific region have always played 

a key role in American foreign policy, inter alia, due to the crossing of 

many international influences. Also, the region of East Asia and the 

Pacific is rich in raw materials and important trade routes. Hence, the 

importance of this region in U.S. foreign policy in the 21st century is 

particularly important in economic terms. The dynamic development 

of China and other Asian tigers has created a strong competition for 

American strength, prestige and influence. Doubtless, the analyzed 

region has already played a significant role in the National Security 

Strategy of President Bush. However, due to terrorist attacks, his at-

tention had to be focused on the problems of the Middle East. Thus, it 

was Barack Obama’s presidency that allowed the United States to re-

engage in the East Asian region according to its political course “pivot 

to Asia”8. 

The National Security Strategy of 2010 indicates that alliances 

with Japan, South Korea, Australia, the Philippines and Thailand are 

the foundation of Asian security and guarantee of well-being in the 

Asia-Pacific region. Therefore, the president Obama expressed his 

willingness to further deepen and update existing alliances in order to 

be able to flexibly react to dynamic changes in the region and strategic 

trends. The NSS notes that Japan and South Korea are increasingly 

important leaders in solving regional and global problems. What is 

more, they are also responsible for promoting democratic values9. The 

countries indicated in Obama’s foreign policy constituted the founda-

tion of global security, the challenges of the 21st century on the princi-

ples of equal partnership. Thus, the U.S. expressed a desire for a per-

manent military presence in these countries. The United States was 

interested in the joint development of a security doctrine of a region 

                                                
8 S.P. Cohen, R. Ward, Asia Pivot: Obama’s Ticket out of Middle East?, Brookings Insti-
tution, https://www.brookings.edu/opinions/asia-pivot-obamas-ticket-out-of-middle-
east/ [5.01.2019]. 
9 J. Davidson, Obama’s Last National Security Strategy, “Foreign Affairs”, https:// 
www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2015-03-02/obamas-last-national-
security-strategy [5.01.2019]. 



258 

that was focused precisely on regional security10. The indicated prob-

lems concerned, inter alia, combating the proliferation of weapons of 

mass destruction, terrorism, climate change, international piracy, 

epidemics and cyber security. Therefore, the United States sought to 

integrate security with the Asia-Pacific region by strengthening securi-

ty alliances in the Pacific Ocean in the 21st century11. 

The dynamic economic growth of the Asia-Pacific countries has 

revolutionized existing U.S. alliances with new areas of intervention. 

The emerging new economic centers in Asia have increased their in-

terest in the United States foreign policy. Hence the president’s initia-

tive was focused on deepening the influence in the region through 

regional organizations, as well as development of bilateral and diplo-

matic cooperation at the highest level. The mutual trade and invest-

ment drives prosperity on both sides of the Pacific. Mutual efforts are 

crucial for the sustainable growth and doubling of U.S. exports. More-

over, Obama was interested in deepening mutual relations through 

alliances with emerging powers, but also strengthening the role and 

presence of the United States in the multilateral architecture of the 

region first of all within ASEAN and APEC12. Obama’s foreign policy 

was also aimed at constructive and comprehensive relations with Chi-

na13. The main sectors of American-Chinese cooperation included: 

mutual economic recovery, counteracting climate change and the non-

proliferation of weapons of mass destruction. The U.S. government 

has indicated that it aims to monitor China’s military modernization 

program and control the security situation in the region. The main 

goal was to protect the interests of American allies both economic and 

military14. 
  

                                                
10 Ibidem. 
11 The National Security Strategy of the United States of 2010, The Office of the White 
House, Washington D.C. 2010, p. 42. 
12 The National Security Strategy of the United States of 2015, The Office of the White 
House, Washington D.C. 2015, p. 18. 
13 J.A. Bader, Obama and China’s Rise, Brookings Institution, https://www.broo-
kings.edu/book/obama-and-chinas-rise/ [5.01.2019]. 
14 The National Security Strategy of the United States of 2010, The Office of the White 
House, Washington D.C. 2010, p. 42. 
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The Transpacific Partnership  

as a tool of the U.S. foreign policy 

The vision of President Obama’s foreign policy was in line with 

the liberal doctrine, both in terms of security and the economy. Hence, 

the TPP agreement constituted Obama’s personal involvement of the 

partnership creation and implementation. It should be noted that the 

TPP agreement was one of the most important tools of American for-

eign policy aimed at restoring American leadership in the East Asian 

region and limiting Chinese influence. The TPP was a reflection of the 

prevailing rules of the world system and the current shape of the eco-

nomic relations. Also, it corresponded to economic measures for con-

ducting foreign economic policy in accordance with the principle of 

trade liberalization15. Since the end of the Cold War, the growing im-

portance of global trade and investment has brought significant bene-

fits to the United States in creating an effective geo-economic space. 

The free trade and investment areas based on the principles that guid-

ed the U.S. during the negotiation and implementation of individual 

agreements allowed for alleviating poverty, raising living standards 

and eliminating the risk of conflicts16. However, over the last 20 years, 

American support for trade liberalization has gradually waned. The 

United States faces the challenge of pursuing a course of ambitious 

trade policy and keeping up with other countries which opening up to 

new foreign markets, especially those fast-growing Asian economies. 

The reason for this is, inter alia, the developing dependence of the 

United States on the global structure of trade and investment, which 

affects the overall well-being of that country17. Regardless, the U.S. is 

one of the most open economies in the world and the largest importer 

of external goods as well as one of the largest foreign investor18. Never-

theless, given the size of the economy and the amount of goods and 

services that the United States produces, the country is still not ex-

porting as much as it should. Over the last decade, their share in glob-

                                                
15 R. Jackson, G. Sorensen, op. cit., p. 243. 
16 G.R. Winham, Ewolucja systemu globalnego handlu, [in:] J. Ravenhill (ed.), 
Międzynarodowa Ekonomia Polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2011, p. 172. 
17 E. Haliżak, Pojęcie i istota geoekonomii, [in:] E. Haliżak, Geoekonomia, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2012, p. 9. 
18 A. Jarczewska, Dyplomacja ekonomiczna państw, [in:] E. Haliżak (ed.), op. cit., pp. 
188-190. 
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al exports has fallen sharply in comparison to the other developed 

countries and competitive emerging markets such as China19. 

As in the case of foreign policy – trade policy uses the appropri-

ate tools and mechanisms that serve the implementation of the adopt-

ed strategy20. These include, above all, import duties, quantitative 

restrictions, non-tariff barriers and export subsidies. The customs 

duties are the most common tool of economic policy, which allows for 

eliminating the negative effects of increased import of goods from 

abroad. Mainly, the purpose of quantitative restrictions is to set the 

upper limit for imports of specific goods21. In the theory of economic 

integration – the free trade agreements (FTAs), similar to the Trans-

pacific Partnership, are usually the simplest and most often indicated 

method of implementing the idea of free trade on a regional dimen-

sion. The concept assumes the elimination of tariffs and other re-

strictions on trade between countries participating in certain agree-

ments. The process that relates to the liquidation or abolition of tariffs 

may apply to all or selected product groups22. Moreover, trade in many 

ways influence the productivity of domestic companies23, including: 

1) it moves productions towards goods in which a country has a com-

parative advantage, that allows both work and capital to be concen-

trated in more productive sectors of the economy by increasing na-

tional income; 2) trade enables domestic producers to use new tech-

nologies, which allows increasing the expenditures and the competi-

tiveness of products; 3) companies that gain access to new markets 

may increase average productivity as unit costs decrease – deriving 

what economists call the “economies of scale” in production. Since 

trade allows the most productive companies and sectors to increase 

                                                
19 A.H. Card, T.A. Daschle, op. cit., p. 2. 
20 B. Stępień, Handel Zagraniczny: Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2012, 
p. 16. 
21 Trade Policy, Secretary-General of The Organization for Economic Co-operation and 
Development, The Publication of the Investment Division of the OECD Directorate for 
Financial and Enterprise Affairs, Paris 2012, p. 2. 
22 A.K. Mikołajczyk, Pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu – nowa forma 
współpracy gospodarczej Unii Europejskiej z krajami partnerskimi Europy 
Wschodniej i Kaukazu Południowego w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, 
Wrocław Economic Review, Wrocław 2016, p. 29. 
23 A. Budnikowski, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Warszawa 2006, p. 44. 
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their share in state production, it influences the growth of productivi-

ty, profitability and wages that raise national standards of living24. 

 

The geo-economic and geopolitical importance  

of the Transpacific Partnership 

Taking all into consideration, the eleven signatory countries 

(excluding the United States) collectively account for 37% of American 

trade. Members (along with the U.S.) represent around 40% of global 

GDP and one third of the global trade25. However, the geo-economic 

significance of the agreement could increase as the TPP members are 

open for other countries interested in joining the Partnership. In some 

emerging economies, TPP may become an important tool for political 

reforms and increasing access to the U.S. market26. On the other hand, 

the United States government by promoting the TPP did not only 

promote trade liberalization, but also the rights of employees and is-

sues related to environmental protection. TPP supporters claimed that 

the possible implementation of the negotiated agreement would at-

tract interest from other countries that are likely to face unfavorable 

competitive conditions27. The Trans-Pacific Partnership would cover 

over 18 thousand tariffs, in particular for goods manufactured in the 

United States, including primarily agricultural commodities. Consid-

ering the scale of trade flows, TPP would be the largest U.S. free trade 

agreement oscillating around $ 905 billion in exports of goods and 

services in the U.S. and $ 980 billion in imports in 2014, according to 

the Congressional Research Service28. 

In the United States, trade competition with China was an im-

portant element of the debate on TPP. Since 2008, the Sino-American 

relations have become not only crucial for both countries, but for the 

entire system of global trade and finance. Hence, the president Obama 

described these bilateral relations as the most important relations of 

                                                
24 D. Bernhofen, J.C. Brown, An Empirical Assessment of the Comparative Advantage 
Gains from Trade: Evidence from Japan, “American Economic Review” 2005 (1), p. 7. 
25 I.F. Fergusson, B. Vaughn, op. cit., p. 3. 
26 M. Solis, The case for trade and the Trans-Pacific Partnership, “Brookings Institu-
tion”, https://www.brookings.edu/research/the-trans-pacific-partnership-the-politics -
of-openness-and-leadership-in-the-asia-pacific/ [5.01.2020]. 
27 The Trans-Pacific Partnership (TPP): Strategic Implications, Congressional Research 
Service, Washington 2016, p. 2.  
28 Ibidem. 
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the 21st century. China was not a member of TPP, but played a key 

role in the analysis of U.S. influence in the region. Beijing’s economic 

growth and their active trade and investment initiatives are an im-

portant background for the strategic aspects of TPP negotiations. Ac-

cording to data from 2016, China as the second largest economy in the 

world (considering the nominal value of the dollar) in the last decade 

was recorded the faster economic growth than the United States29. 

According to the United States Trade Representative, Michael 

Froman, the TPP was not only economic, but above all strategic part-

nership30. The term “strategic” was used in the context of the debate 

on the subject of TPP in order to capture a number of arguments cov-

ering both geopolitical and geo-economic aspects of the U.S. policy, 

which somehow shows the relationship of both approaches. This 

means that TPP, as an economic tool, also serves as a mechanism for 

exerting influence in the region and beyond, both in the political and 

security spheres. By the agreement, the United States could strengthen 

regional alliances and partnerships, restore leadership in the Asia-

Pacific region, liberalize trade and encourage market reforms, estab-

lish new and update the old rules of regional trade in line with the 

interests of the U.S. government31. In addition, it would allow the 

United States to confirm existing alliances, extend “soft power”, en-

courage interested countries to adopt a more American friendly for-

eign policy perspective and strengthen diplomatic relations with the 

region. The critics of the Transpacific Partnership identify the essence 

of this arrangement only with possible economic benefits. However, 

TPP would serve as the practical tool to ensure the security in accord-

ance with U.S. interests. Therefore, it is important that the creation of 

a geo-economic space in this region by free trade area like Transpacific 

Agreement would not only be a mechanism for providing wealth and 

strength, but also for restoring leadership32. 

 

                                                
29 Cheng Li, Assesing U.S.-China relations under the Obama administration, The 
Brookings Institution, August 2016, https://www.brookings.edu/opinions/assessing-u-
s-china-relationsunder-the-obama-administration/ [5.01.2019]. 
30 ITC: the U.S. export, “American Shipper”, https://www.freightwaves.com/news/itc-
u-s-exports-from-tpp-to-increase-by-57-2b-by-2032 [5.01.2020]. 
31 The Trans-Pacific Partnership (TPP), op. cit., p. 3. 
32 Ibidem, p. 3. 
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Conclusion 

Since 2008, the United States has been taking part in ambitious 

packages of trade and investment agreements. The adoption of such a 

dynamic and expansive pro-export policy primarily served as a tool for 

overcoming the crisis that hit the United States economy in 2008. 

Thus, the necessity to expand American influence in the global geo-

economic space of trade was enormous. However, the experience indi-

cates that negotiating such extensive agreements and attempts to es-

tablish trade megaregions is still a huge challenge. The factors that 

imply the success of the negotiations are many and they are both in-

ternal and external. The conducting an active economic policy is an 

crucial element that influences the economic development of the state 

and stimulating its growth. Creating effective geo-economic space 

increases the possibilities of the state in a global perspective, provid-

ing it with access to markets, cheap labor and domination in particular 

regions of the world. What is more, the presence of the United States 

on world markets gives them the opportunity to enforce commercial 

and financial law based on their own political norms and economic 

principles. Hence, one of the most crucial element of Barack Obama’s 

foreign policy strategy was the implementation of Transpacific Part-

nership. Since the indicated multilateral agreement on free trade is 

not only economic, but above all strategic. In addition to the many 

macroeconomic benefits that would certainly be associated with the 

final implementation, TPP could be an important tool to restore U.S. 

leadership in the Asia-Pacific region. The Transpacific Partnership 

would help to develop new trade rules based on the American econom-

ic model, while limiting China’s position. However, it should be re-

membered that Southeast Asia was not the only region of economic 

interest for Barack Obama. 
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Ewelina Więckowska 

 

 

Problem Triestu w słoweńskiej polityce zagranicznej  

w latach 1918-1947 

 

 

Podczas przemówienia 5 marca 1946 r. w Fulton, Winston Chur-

chill stwierdził – „(…) od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Ad-

riatykiem zapadła żelazna kurtyna, dzieląc nasz kontynent”1. Wy-

mienione sformułowanie, trafnie opisuje geopolityczny układ sił, jaki 

nastał po 1945 r. Z przyczyn geograficzno-historycznych, w Europie 

Środkowej dominuje jednak zainteresowanie północną stroną ideolo-

giczno-politycznej granicy, której początek ulokowano w Berlinie. Jego 

zjednoczenie w 1989 r., uznaje się za koniec dualizmu, który pogłębił 

cywilizacyjne dysproporcje między demokracją i socjalizmem. Nie mi-

nimalizując znaczenia tych wydarzeń, należy jednak mieć na względzie 

bilateralność żelaznej kurtyny. Dla stosunków międzynarodowych, 

równie istotny był także Triest, który z racji położenia i statusu eko-

nomicznego w 1945 r., stał się ogniwem zapalnym między formującymi 

się blokami. 

Nie ulega wątpliwości, że opisy jugosłowiańsko lub też słoweń-

sko-włoskiego sporu o port, są ważną częścią południowo-europejskiej 

historiografii. Również i w tym wypadku, stanowi ona merytoryczną 

bazę prezentowanego artykułu. Na uwagę zasługują m.in. ekonomicz-

ne refleksje Antona Melika2 oraz poruszające tematykę XX wieku roz-

ważania Nevenki Trohy3 i Bojana Godešy4. Cennym uzupełnieniem 

zagranicznej myśli, są natomiast wnioski Piotra Żurka5, odnośnie rela-

cji jugosłowiańsko-włoskich w latach 1945-1947. 

                                                
 Ewelina Więckowska, Uniwersytet Zielonogórski, e-mail: evelin1996@o2.pl 
1 H. Spieker, Światowe mocarstwo USA. Czy to już koniec – czy to już schyłek?, War-
szawa 2019, s. 197. 
2 Zob. A. Melik, Trst in severna Jugoslavija, Ljubljana 1946. 
3 Zob. N. Troha, Komu Trst? Slovenci in Italijani med dvemadržavama, Ljubljana 1999. 
4 Zob. B. Godeša, Slovenski komunisti in umestitev Trsta v program Zedenije Slovenije 
med drugo svetovno vojno, „Prispevki za novejšo zgodovino” 2005, nr 2. 
5 Zob. P. Żurek, Słowenia pod rządami Tity (1945-1980). W cieniu Jugosławii, Kraków 
2017. 



266 

Wymienione źródła stanowią podstawę analizy, mającej na celu 

zrozumienie ekonomiczno-politycznego znaczenia Triestu w słoweń-

skiej polityce i mentalności narodowej w okresie lat 1918-1947.  

Poprzedza ją, koncentrująca się na XVIII i XIX wieku refleksja, która 

przedstawia wzrost jego znaczenia w rejonie Morza Adriatyckiego. 

W słoweńskim programie narodowym, status lokalnego centrum fi-

nansowego przybrał formę postulatu aneksji, którą miało przeprowa-

dzić powstałe w 1918 r. Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. 

Konieczność realizacji tych planów, pod presją włoskiego imperializ-

mu, szybko zmieniła je w społeczno-graniczny konflikt, który unormo-

wał dopiero podpisany w 1947 r. traktat pokojowy. 

Dla Słoweńców, położone na obszarze Friuli-Wenecji Julijskiej6 

miasto, stało się przysłowiowym „oknem na świat”7, z chwilą ogłosze-

nia przez Karola VI wolnej żeglugi na Adriatyku. Wydany w 1717 r. akt, 

miał na celu ochronę zagrożonych weneckim monopolem austriackich 

kupców, w ramach specjalnie powołanej Akcyjnej Spółki Orientalnej8. 

Jej finansowym oparciem był Triest, który jako wolne miasto, od roku 

1719 wyznaczał początek szlaku handlowego Triest-Lublana-Wiedeń9. 

Stworzone przez cesarza możliwości wzbogacenia się, zapoczątkowały 

migrację zamieszkujących zachodnie wybrzeże imperium Chorwatów 

i nazywanych Kraińcami Słoweńców. Wyjątkową przedsiębiorczością, 

wykazał się wówczas Michelangelo Zois, który w południowej historio-

grafii figuruje częściej, jako ojciec inicjatora przebudzenia narodowego 

Žigi Zoisa10. Znany z włoskiego pochodzenia handlarz, zyski z kontroli 

kraińskiego eksportu11 inwestował w nieruchomości, pośród których 

odzwierciedleniem legendarnej fortuny był m.in. dom nabyty w Trieś-

cie12. Sukces nobilitowanych przez Marię Teresę do rangi baronów 

                                                
6 Termin „Friuli-Wenecja Julijska”, jest charakterystyczny dla powszechnej i włoskiej hi-
storiografii. W słoweńskiej natomiast, funkjonuje nazewnictwo „Furlanija-Julijska krai-
na”. 
7 P. Štih, V. Simonitti, P. Vodopivec, Slovenska zgodovina. Družba-politika-kultura, 
Ljubljana 2008, s. 434. 
8 M. Wasilewski, W. Felczak, Historia Jugosławii, Wrocław 1985, s. 236. 
9 Ibidem. 
10 S. Južnič, Jezuitska dediščina barona Žige Zoisa (ob 200-letnici Ilirskih provinc in 
190-letnici Zoisove smrti), „Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino” 2009, 
nr 57, s. 472. 
11 M. Wasilewski, W. Felczak, op. cit., s. 236. 
12 M. Preinfalk, Genealoška podoba rodbine Zois od 18. do 20. stoletja, „Kronika. Časo-
pis za slovensko krajevno Zgodovino” 2003, nr 51, s. 29.  
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Edelstein13 Zoisów, zachęcał słoweńską ludność do pośredniczenia 

w przepływie towarów. Zjawisko to, nie umknęło uwadze narodowych 

ekonomistów, którzy nazywane „Wrotami Orientu”14 miasto, uważali 

za czynnik mogący przeobrazić Krainę w „austriacki Manchester”15. 

Głoszone przez Vinko Fereriego Kluna hasła, popierał m.in. Valentin 

C. Supan, warunkując ich realizację budową połączenia kolejowego16. 

Cel osiągnięto dzięki powstałej w 1957 r. trasie Dunaj-Triest, na której 

Lublana była jednym z miejsc docelowych. O jej znaczeniu, świadczy 

fragment tekstu z „Triestiner Zeit” – „(...) Boże, dziękujemy Ci, zostały 

zakończone ceremonie na drodze kolejowej, która wprowadziła zwy-

czaj codzienej jazdy”17. 

Przyśpieszające eksport płodów rolnych i wyrobów rzemieślni-

czych, dobrodziejstwo szybko okazało się czynnikiem napędzającym 

rozwój kraińskiego przemysłu18. Sprzyjający samorozwojowi status go-

spodarczy miasta, stał się natomiast fundamentem myśli narodowej 

dla miejscowych Słoweńców. Ich praw, pod koniec XIX wieku broniły 

polityczno-ekonomiczne organizacje, których działalność przybrała 

formę narodowej emancypacji i obrony przed włoskim nacjonaliz-

mem19. Najaktywniejsze na tym polu, było stowarzyszenie Edinost, 

którego stratę 200 głosów, na rzecz włoskiej partii Hortisu w wybo-

rach do Zgromadzenia Narodowego z 1901 r., odebrano jako moralny 

sukces20. Przełomowy dla progresu lokalnego ruchu narodowego wy-

nik, umocnił przekonanie o wielokulturowym charakterze metropolii, 

której etniczne zabarwienie najlepiej oddaje hasło „Trst ni le italijan-

sko mesto”21. Pogląd ten, stał się jedną z wytycznych polityki zagra-

nicznej Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, gdzie port trakto-

wano, jako przedłużenie skoncentrowanego w Słowenii, Chorwacji, 

                                                
13 Ibidem. 
14 P. Vodopivec, O gospodarskih in socialnih nazorih na Slovenskem v 19. stoletju 
(Procesi, ideje, ljudje), Ljubljana 2006, s. 76. 
15 Ibidem.  
16 Ibidem, s. 74. 
17 M. Verginella, Prihod vlaka v Trst, „Zgodovina za vse. Vse za zgodovino” 1997, nr 2, 
s. 60. 
18 P. Vodopivec, op. cit., s. 74. 
19 B. Gombač, Slovenska politika v Trstu ob koncu 19., „Zgodovinski časopis. Historical 
review. Исторический Журнал” 1977, nr 1-2, s. 49. 
20 B. Gombač, Slovenska politika v Trstu v desetletju pred prvo svetovno vojno, 
„Zgodovinski časopis. Historical review. Историческийжурнал” 1979, nr 2, s. 247.  
21 „Triest nie jest tylko włoskim miastem”. 
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Wojwodinie i Belgradzie przemysłu22. Jako najdalej wysunięty na za-

chód punkt przebiegającej przez sawską równinę linii kolejowej Bel-

grad-Zagrzeb-Lublana-Triest, stanowił również miejsce eksportu pło-

dów rolnych i cenionego w Europie slawońskiego dębu23. Wartość wy-

wożonych tą drogą towarów, ukazują kalkulacje Antona Melika: „(…) 

Północna część Jugosławii, która w ujęciu transportowym i gospodar-

czym jest powiązana z koleją sawską, swoją powierzchnią stanowi tyl-

ko 39,3% całego areału państwowego. Ale na tym obszarze, Jugosławia 

ma nie mniej niż 61,3% całkowitej powierzchni uprawnej. Znajduje się 

tutaj nie tylko największa część pól, ale też wielki udział owoców. 

W ogólnej sumie pól, zasianych kukurydzą, niemniej jak 67,7% jest na 

północnym obszarze, a nawet 77,7% plonów kukurydzy stąd podcho-

dzi. Ogólnie 69,1% powierzchni obsianej pszenicą przypada na północ-

ną część, w tym nawet 76,5% plonów. Z całkowitej liczby trzody, 72,9% 

przypada na północną część, a bydła 47,9%”24. 

Słoweński badacz uzależnił eksport do Europy Środkowej, od 

bezpośredniego dostępu do Triestu. Fakt ten, nie uszedł uwadze jugo-

słowiańskiej dyplomacji, która determinowaną ekonomią aneksję, 

uznała za jeden z głównych postulatów polityki zagranicznej. Pierwszą 

przeszkodą w jego realizacji, okazała się strategia rządu Królestwa 

Włoch, gdzie wielonarodowy charakter miasta również sprzyjał wysu-

waniu terytorialnych roszczeń. Zaistniała w 1919 r. kolizja interesów, 

wyeksponowała problem granicy, który przeobraził się w gospodarczo-

etniczny konflikt. Znany pod nazwą „adriatyckiego problemu”25 spór, 

objął obszar Krainy Julijskiej, Dalmacji, Istrii i równie istotnego portu 

Fiume. W tym czasie, w Rzymie rządy po zdymisjonowanym Francesco 

Saverio Nittim objął Giovanni Giolitti, który politykę zagraniczną opie-

rał na założeniach paktu londyńskiego. Zawarta w 1915 r. włosko-

aliancka umowa, w zamian za przystąpienie do konfliktu po stronie 

przeciwników Trójprzymierza, przyznawała Włochom prawo do anek-

sji Istrii, Triestu i części Dalmacji26. Maksymalistyczny dla Belgradu 

program, próbował złagodzić poważany wśród Serbów Carlo Sforza, 

który podczas spotkania z Ante Trumbiciem, radził przystać na granicę 

                                                
22 A. Melik, op. cit., s. 17.  
23 Ibidem, s. 15-16, 17.  
24 Ibidem, s. 17. 
25 J. Paszkiewicz, Jugosławia w polityce Włoch w latach 1914-1941, Poznań 2004, s. 90. 
26 S.K. Pavlowitch, Historia Bałkanów (1804-1945), Warszawa 2009, s. 254.  
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wyznaczoną przez słoweński szczyt Snežnik27. Imperialnym hamul-

cem, okazała się dopiero Mała Ententa, którą Giolitti nazwał między-

narodową stabilizacją Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców28. 

Jej rozwój uniemożliwiła popularna w brytyjskich i francuskich krę-

gach politycznych wizja powrotu Habsburgów. Dla jugosłowiańskiej 

dyplomacji, którą w tym samym czasie martwiły również militarystycz-

ne plany G. d. Annunzia wobec Dalmacji, oznaczało to konieczność 

pójścia na udstępstwa29.  

Miejscem wstępnych rozmów, było Rapallo, gdzie 8 listopada 

1920 r., reprezentujący Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców 

Milenko Vesnić bezskutecznie forsował propozycję demilitaryzacji 

dziesięciokilometrowego pasa granicznego. Brak wsparcia głosów de-

cydujących, zmusił jednak premiera do akceptacji odcinającej Słoweń-

ców od Triestu granicy na Snežniku. Decyzję przypieczętował pod-

pisany 12 listopada 1920 r. traktat, który można uznać za sztandarową 

porażkę Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Na mocy układu, 

Włochy otrzymały okręg Triestu, niewielki fragment Karyntii i połu-

dniowo-zachodnią część Krainy Julijskiej, której w opinii Trumbicia 

nie dało się utrzymać30. Wpływy jugosłowiańskie, objęły natomiast po-

zbawioną Zadaru Dalmację, gdzie Sforza widział możliwość zneutra-

lizowania krzywdzących decyzji, poprzez powołanie opartego na po-

lityczno-gospodarczych korzyściach „ponadnarodowego związku”31. 

Jego utopijność, podkreślał dziennik ,,II Messaggero”, który za posta-

wę słowiańsko-włoskiego braterstwa, uznawał moralność i ekonomicz-

ną współpracę32. 

Nie ulega wątpliwości, że nierealne koncepcje Sforzy, były efek-

tem postrzegania przez opinię publiczną traktatu z Rapallo, jako prze-

jawu imperializmu lub kryzys liberalnych instytucji33. Trafność opinii 

podkreśla status Słoweńców mieszkających w Trieście. Miasto to 

szczególnie sprzyjało rozwojowi faszyzmu ze względu na dobrze rozwi-

niętą politykę kredytową i sieć bankową. Ograniczana prawnie i gospo-

                                                
27 J. Paszkiewicz, op. cit., s. 92. 
28 Ibidem.  
29 Ibidem, s. 93. 
30 E. Apih, K analizi rapalske pogodbe, „Prispevki za zgodovino delavskega gibanja” 
1981, nr 1-2, s. 59. 
31 Ibidem, s. 63-64. 
32 Ibidem, s. 64.  
33 Ibidem, s. 71. 
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darczo ludność, szybko stała się celem nacjonalistycznych ataków, 

spośród których do symbolu męki narodowej, przeszło spalenie 13 lip-

ca 1920 r. instytucji, Narodni dom34. Rok później, czyny te otrzymały 

ideologiczną legalizację ze strony zwycięskiego w wyborach parlamen-

tarnych Narodowego Bloku Włoskiego. W tej sytuacji, polityczna de-

gradacja dosiegnęła Edinost, której propagujący neutralność i ochronę 

dziedzictwa kulturowego apolityczy program, nie znajdywał już popar-

cia35. Pozbawieni praw obywatelskich Słoweńcy, często szukali pomocy 

w jugosłowiańskim Stowarzyszeniu św. Cyryla i Metodego lub antyko-

munistycznej Organizacji Jugosłowiańskich Nacjonalistów Orjun36, 

która obok ubezwłasnowolnionej politycznie Jugosłowiańskiej Partii 

Narodowej, nie odegrała przełomowej roli37. W obliczu niepewności 

wsparcia ze strony Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, jedyną 

formą obrony stała się serwilistyczna współpraca młodego pokolenia 

z faszystowskimi bojówkami, przynależność do Komunistycznej Partii 

Włoch lub tworzenie własnych organizacji nacjonalistycznych. Na 

ostatnim polu, największe zasługi miało słoweńsko-chorwackie stowa-

rzyszenie TIGR, którego nazwę tworzyły pierwsze litery straconych 

w Rapallo obszarów – Triest, Istria, Gorica, Reka. Powołana w 1924 r. 

organizacja, we współpracy z Lublaną i Włoską Partią Komunistów 

zmierzała do fuzji z Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, 

poprzez działalność kulturową, antyfaszystowską konspirację i ataki na 

włoskie służby bezpieczeństwa38. Według Vidy Deželak-Barič, do roku 

1941 TIGR pełnił rolę swoistej szkoły oporu, która wprowadziła do 

zbiorowej mentalności imperatyw narodowej reakcji w obliczu zagro-

żenia39. Słuszność tezy, podkreśla fragment opisujący funkcjonowanie 

specjalnie utworzonej dla Triestu sekcji BORBA40: „(…) wszystkimi 

środkami walczyć z faszyzmem, propagować obowiązkową naukę języ-

ka słoweńskiego w rodzinach, uniemożliwiać młodzieży przystępowa-

                                                
34 Zgodovina Narodnega doma, https://www.knjiznica.it/kulturna-centra/narodni-
dom/, [29.12.2019]. 
35 P. Štih, V. Simonitti, P. Vodopivec, op. cit., s. 381. 
36 Ibidem, s. 350.  
37 Ibidem, s. 381. 
38 Ibidem, s. 384.  
39 V. Deželak-Barič, Odnos Odnos Komunistične partije Slovenije do narodnorevolucio-
narne organizacije TIGR med drugo svetovno vojno, „Prispevki za novejšo zgodovino. 
Zbornik milice kacin wohinz” 2000, nr 1, s. 182.  
40 P. Štih, V. Simonitti, P. Vodopivec, op. cit., s. 384. 
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nie do faszystowskich organizacji, pod każdym względem zmierzać do 

oswobodzenia Primorska spod obcego jarzma. (…) W przypadku wojny 

między Włochami i Jugosławią, organizować i prowadzić działania 

partyzanckie za plecami włoskiej armii”41. 

W przeciwieństwie do apolitycznej Edinosti, TIGR i BORBA nie 

odegrały jednak tak przełomowej roli, ze względu na akceptację anty-

demokratycznych wykroczeń Aleksandra I. Ich rolę, przejęli nieliczni 

w latach 30. XX wieku słoweńscy komuniści, którzy za zgodą Komin-

ternu, propagowali w ramach Komunistycznej Partii Jugosławii opa-

trzony hasłami narodowej indywidualności program stworzenia bał-

kańskiej federacji42. W 1934 r., na mocy postanowień zorganizowanej 

w Lublanie IV Krajowej Konferencji Komunistycznej Partii Jugosławii, 

utworzyli Komunistyczną Partię Słowenii, której głównym ideologiem 

był Edvard Kardelj. Poglądy najbliższego Josipowi Broz Tito współ-

pracownika, najlepiej oddaje wygłoszony trzy lata później na I Kongre-

sie Komunistycznej Partii Słowenii w Trbovlji program, według które-

go słoweńska kwestia narodowościowa mogła zostać rozwiązana tylko 

w ramach respektującej prawa do samostanowienia jugosłowiańskiej 

wspólnoty państwowej43. Synonimem suwerenności, była w tym wy-

padku stworzona w 1848 r., przez Matija Majara-Zilijskiego, idea „Ze-

dinjena Slovenija”44, której celem było scalenie w ramach jednostki 

administracyjnej, słoweńskojęzycznych obszarów45. 

W przeciwieństwie jednak do pionierów, marksiści długo nie po-

siadali określonego stanowiska wobec Triestu, traktując go w 1941 r., 

jako zagadnienie drugiej potrzeby. Szybciej wypracował je rząd Włos-

kiej Republiki Socjalnej, który kierował się głównie potrzebami środo-

wisk handlowych i świadomością krzyżowania się na Adriatyku szla-

ków handlowych46. Opatrzona hasłem „narodowego”47 interesu strate-

gia, gwarancję imperialnej pozycji warunkowała zachowaniem wolne-

go i międzynarodowego statusu portu48. Kontrastująca w tym wypadku 

                                                
41 V. Deželak-Barič, op. cit., s. 183. 
42 P. Štih, V. Simonitti, P. Vodopivec, op. cit., s. 350.  
43 J. Pirjevec, Tito, Warszawa 2018, s. 60. 
44 J. Vodušek-Starič, Program Zedinjene Slovenije, „Prispevki za zgodovino delavskega 
gibanja” 1985, nr 1-2, s. 3.  
45 Ibidem, s. 5.  
46 A.M. Vinci, Trst v vojni, „Prispevki za novejšo zgodovino” 1993, nr 1-2, s. 131. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem.  
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bierność, zdobywającej w latach 1941-1945 polityczny monopol za 

pomocą Frontu Wyzwolenia49 Komunistycznej Partii Słowenii, wyni-

kała ze świadomości geopolitycznego położenia, które z chwilą ataku 

państw osi rozdzieliło ziemie słoweńskie, między wojska włoskie, nie-

mieckie, węgierskie i chorwackie. Bojan Godeša określił niecodzienną 

dla jugosłowiańskich komunistów ambiwalencję, jako protinač-

rtništvo50, przytaczając fragment czasopisma pod tytułe Slovenski po-

ročevalec – „(…) Dzisiaj jest czas na akcję wyzwoleńczą, a nie dla «pla-

nów» o przyszłości (…) należy dodać, że oznacza to wykonywanie pla-

nów w spokojnym miejscu – wycofanie słoweńskich sił walki wyzwo-

leńczej. (…) Na porządku dziennym jest jeden plan: pokonać Niem-

ców. Tak więc my, Słoweńcy, których jest zaledwie dobry milion, nie 

pozwolimy sobie na luksus absurdalnego «planowania» w czasach, gdy 

chodzi o nasze życie i mienie”51. 

Partyzancki sposób działań Front Wyzwolenia Ludu Słoweń-

skiego nie sprzyjał poruszaniu problemów dotyczących kształtu powo-

jennych granic państwowych. Stojący na czele Komunistycznej Partii 

Słowenii Kardelj, hasła walki „o demokrację i przeciw faszyzmowi”52 

uzależniał od układu sił na arenie międzynarodowej, wystąpienia kon-

fliktu interesów między państwami osi oraz wybuchu rewolucji 

w Niemczech53. Kwestię Triestu, jako pierwsza poruszyła podzielona 

ideologicznie prawica, która za przykładem Słoweńskiej Partii Ludowej 

kolaborowała z okupantami, utrzymywała kontakty z emigracyjnym 

rządem Piotra II lub wspierała Front Wyzwolenia Ludu Słoweńskiego. 

Współpracujący z partyzantami członkowie narodowej prawicy, prze-

ważnie wywodzili się środowisk chrześcijańskich socjalistów, oportu-

nistycznie nastawionego do Słoweńskiej Partii Ludowej kleru lub libe-

ralnego towarzystwa Sokol54, które nie popierało faktu kolaboracji 

Marko Natlačena i Gregorija Rožmana z Włochami. Typowym dla tego 

zjawiska przykładem jest m.in. Janko Mačkovšek i opuszczenie przez 

niego Stowarzyszenia św. Cyryla i Metodego55. Na polu myśli teryto-

                                                
49 P. Żurek, op. cit., s. 18. 
50 B. Godeša, op. cit., s. 86. 
51 Ibidem.  
52 J. Pirjevec, op. cit., s. 73. 
53 B. Godeša, op. cit., s. 87. 
54 P. Štih, V. Simonitti, P. Vodopivec, op. cit., s. 399. 
55 Ibidem. 
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rialnej, największy wkład miał natomiast Fran Zwitterj i ugrupowanie 

Črtomirja Nagodeta Stara pravda56, pod wpływem którego Komuni-

styczna Partia Słowenii w opublikowanym 8 listopada 1941 r. siedmio-

punktowym programie OF uznała Triest, jako element Zjednoczonej 

Słowenii57. Rok później, uzupełniła go wydana w Delu deklaracja  

– „(…) do wyzwolonej i zjednoczonej Słowenii przypadają obok ziem, 

na których żyje słoweńska ludność, również terytoria, które były w mi-

nionej imperialistycznej dobie przymusowo wynaradawiane”58. 

Pierwszą zapowiedzią spełnienia postulatów, była kapitulacja 

oddziałów włoskich, która nastąpiła 8 września 1943 r. Osiem dni póź-

niej, Najwyższe Plenum Frontu Wyzwolenia w ramach budowy nie-

podległego państwa w granicach demokratycznej Jugosławii, podjęło 

decyzję aneksji Primorska59. Opuszczoną przez siły faszystowskie Pro-

wincję Lublańską, zajęły oddziały III Rzeszy, które obok zniszczenia 

komunistycznej partyzantki z pomocą Slovenskega domobranstva Leo 

Rupnika, postawiły sobie za cel uczynić Adriatyk niemiecką strefą ope-

racyjną. Tymczasem zdobywający coraz większy uznanie wśród alian-

tów Tito, przystąpił w Jajce do określania kształtu południowosło-

wiańskiej federacji, w ramach szczytu Antyfaszystowskich Sił Wyzwo-

lenia Narodowego Jugosławii, zorganizowanego w dniach 29-30 wrze-

śnia 1943 r.60 Wieści o pomyślnych starciach z „domobrancami” 

i „czetnikami” na północy, pozwoliły mu w 1944 r., podczas rozmów 

z Winstonem Churchillem w Neapolu, poruszyć kwestię Triestu i za-

jęcia Adriatyku przez amerykańsko-angielskie oddziały. Połowiczne 

w tym zakresie obietnice skomentował – „(…) Zgodził się, że przypad-

nie nam Istria, ale oprócz Triestu. Nie powiedział, że dostaną ją Włosi, 

lecz tylko, że potrzebują Triestu i Puli, żeby rozpocząć ofensywę 

w kierunku Austrii”61. 

Skutkiem obaw przed powtórzeniem bilansu z Rapallo, było 

wkroczenie w nocy z 31 kwietnia na 1 maja 1945 r., powiększonej 

o oddziały partyzanckie Jugosłowiańskiej Armii do Triestu, którego 

jugosłowiański status Tito kazał szczególnie uwzględnić opracowującej 

                                                
56 B. Godeša, op. cit., s. 87.  
57 Ibidem. 
58 Ibidem, s. 90-91. 
59 P. Štih, V. Simonitti, P. Vodopivec, op. cit., s. 411.  
60 M. Walkiewicz, Jugosławia. Państwa sukcesyjne, Warszawa 2009, s. 144. 
61 J. Pirjevec, op. cit., s. 231. 
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granice Zjednoczonej Słowenii komisji historyków Frana Lwittera62. 

Faktu rozciągnięcia wpływów komunistycznych do ujścia Soczy63, nie 

zaakceptował dowodzący śródziemnomorskimi formacjami alianckimi 

Harold Alexander, którego nowozelandzkie oddziały Bernarda Frey-

berga przybyły dzień później. Zwiastujący konflikt graniczny kryzys 

majowy, był efektem wiary Tito w zobowiązujący ZSRR do popierania 

jugosłowiańskich żądań odnośnie Krainy Julijskiej paktu z 11 kwietnia 

1945 r.64 Stanowisko to podzielał Kardelj – „(…) na jugosłowiańską 

część Słoweńców spadło teraz większe niż kiedykolwiek zadanie peł-

nienia funkcji macierzy, skupiska wszystkich sił słoweńskiego narodu 

w walce o żądania, jakie zostały postawione w 1848 r.”65. Przeświad-

czenie to, bazowało również na poczuciu obowiązku walki z „antyso-

wiecką awangardą” włoskich imperialistów66, dla których antyradziec-

kie hasła, były sposobem na zdobycie przychylności aliantów.  

W 1945 r. plany te, nie miały jednak szans realizacji w mieście, 

gdzie widmo zimnej wojny jeszcze bardziej zaostrzyło kontrasty mię-

dzy słowiańską, germańską i włoską sferą kulturową67. Komunistyczna 

Partia Słowenii największe nadzieje wiązała z pierwszą grupą, którą 

jugosłowiańska armia postrzegała w kategorii ludzi mających pierwszy 

raz kontakt z cywilizacją68. Pozycję Demokratycznej Federacyjnej Ju-

gosławii pogarszała również inwigilacyjna działalność Oddziału Ochro-

ny Narodu (Oddelka za zaščito naroda). Jej ideologiczną misję oddają 

słowa – „(…) czujne strzeżenie naszych zdobyczy i znajdujcie tych, któ-

rzy chcieliby wykorzystać i zrealizować swoje destrukcyjne zadanie (…) 

konsekwentnie karzcie wszystkich wojennych zbrodniarzy”69. 

Szkodliwe dla miejscowych cele, zaktywizowały obawiające się 

o swój stan posiadania włoskie siły nacjonalistyczne, pośród których 

największy posłuch miało antykomunistyczne Comitato di liberazione 

nazionale Giuliano (dalej: CLNG)70. Jego istnienie determinował plu-

                                                
62 P. Štih, V. Simonitti, P. Vodopivec, op. cit., s. 415.  
63 P. Żurek, op. cit., s. 28.  
64 Ibidem, s. 27. 
65 Ibidem.  
66 N. Troha, Osvoboditev ali okupacija, narodna osvoboditev ali revolucija – Primor-
ska in Trst v letu 1945, [w:] A. Gabrič (red), Slovenija v letu 1945. Zbornik referatov, 
Ljubljana 1996, s. 77.  
67 Ibidem. 
68 N. Troha, Komu Trst. Slovenci…, op. cit., s. 25. 
69 Ibidem, s. 43-44. 
70 Ibidem, s. 236. 
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ralistyczny charakter Triestu, który sprzyjał powstawaniu liberalnych 

ugrupowań, jak Partio Della democrazia cristiana71, czy Partio libera-

le italiano72. Problemu wielopartyjności nie łagodziła nawet Komuni-

styczna Partia Włoch (Partito dei Communisti Italiani) i prowadzona 

przez jej lidera Palmiro Togliattiego, kampania pomocy dla jugosło-

wiańskich partyzantów73. Zgorszenie miejscowej ludności ideologią 

komunizmu, oddało prawość głoszonej przez CLNG wizji powołania 

zjednoczonego bloku prowłoskich sił74. 

Na nieszczęście specjalnie powołanego przez rząd Słoweńskiej 

Narodowo-wyzwoleńczej Rady, Narodowowyzwoleńczego Komitetu do 

spraw słoweńskiego Przymorza i Triestu (PNOO) oraz Miejskiej Rady 

Wyzwolenia (MOS), stronę miejscowych nacjonalistów popierali rów-

nież alianci, którzy nie liczyli się z jugosłowiańską koncepcją rozwiąza-

nia problemu Krainy Julijskiej na podstawie granic etnicznych75. W ce-

lu zatrzymania sił komunistycznych, spełniły oczekiwania CLNG, obej-

mując swoją okupacją zachodnią część spornego obszaru. Początkowo, 

strona brytyjska zamierzała rozwiązać spór, sięgając do koncepcji 

Traktatu Londyńskiego. Z przyczyn ekonomicznych, propozycję tę od-

rzucił sam Tito, uznając fakt wyzwolenia Soczy, Triestu, Gorycji i Trži-

cia, jako prawo do okupacji Krainy Julijskiej76. Paradoksalnie, najlep-

szym wsparciem dla niechętnego tym argumentom Churchilla i Tru-

mana, okazał się Józef Stalin, którego stanowisko najlepiej oddaje tele-

gram – „(...) w ciągu 48 godzin musicie wycofać oddziały z Triestu, bo 

nie życzę sobie z powodu sprawy Triestu wchodzić w III wojnę świa-

tową”77.  

Przychylność sekretarza generalnego WKP(b) brytyjskim pla-

nom wynikała z troski o swoją pozycję w Europie Wschodniej i obaw 

o polityczną emancypancję DFJ. Po opuszczeniu przez Jugosłowiańską 

Armię portu, jego status tymczasowo unormowały zawarte 9 czerwca 

1945 r. w Belgradzie porozumienie Morgan-Jovanović, które podzieliło 

Krainę Julijską na obejmującą Triest, Pulę i Gorycję angielsko-amery-

                                                
71 Ibidem, s. 247. 
72 Ibidem, s. 256.  
73 P. Żurek, op. cit., s. 29.  
74 N. Troha, Komu Trst. Slovenci…, op. cit., s. 237. 
75 N. Troha, Osvoboditev ali okupacija…, op. cit., s. 78.  
76 P. Żurek, op. cit., s. 32.  
77 Ibidem, s. 33.  
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kańską strefę A oraz ujetą w części B jugosłowiańską Istrię78. Przebie-

gająca przez włosko-austriacko-węgierską granicę z 1915 r. linia Mor-

gana79, wywołała oburzenie jugosłowiańskich Słoweńców, wyrażone 

słowami – „(…) Triest jest nasz! Gorycja jest nasza! Niech żyje Tito. 

Obcego nie chcemy, swojego nie oddamy!”80. 

Podczas wymuszonego zawieszenia konfliktu, Tito starał się zy-

skać poparcie dla swoich roszczeń na arenie międzynarodowej. Skut-

kiem kampanii było m.in. zawarcie w 1946 r. z Rzeczpospolitą Polską 

układu o przyjaźni i pomocy, w którym obietnice ekonomicznej współ-

pracy uzupełniało poparcie polskich interesów na ziemiach zachodnich 

i jugosłowiańskich w Trieście, Krainie Julijskiej oraz Karyntii81. Dekla-

racji tych, nie powtórzył natomiast Edvard Beneš, uznając żądania 

Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii (Federativne ljudske re-

publike Jugoslavije) za czynnik sprzyjający wybuchowi wojny82. Nie-

wystarczające wsparcie, zmusiło kierownictwo Komunistycznej Partii 

Jugosławii do prowizorycznych ustępstw, w których Triest miał jako 

jugosłowiańska jednostka federalna przybrać status zarządzanego 

przez wszystkie państwa wolnego portu83. Wysunięte przez Kardelja, 

Janeza Stanovnika i Aleša Beblera propozycje, podczas odbywającej 

się w dniach 29 lipca – 15 października 1946 r., paryskiej konferencji 

pokojowej, zradykalizowały stanowisko ZSRR, który widział w nich 

przejaw politycznej emancypacji Federacyjnej Ludowej Republiki Ju-

gosławii. Stanowisko Moskwy zantagonizował również sam Kardelj, 

uznając aneksję Triestu za pozbawiony elementów radzieckiego impe-

rializmu narodowo-ekonomiczny cel84. Świadoma aluzja pogłębiła nie-

chęć Wiaczesława Mołotowa, dla którego idealną kontrargumentacją 

stało się zestrzelenie 19 sierpnia 1946 r. nad Lublaną amerykańskiego 

samolotu wojskowego85. Do eskalacji wzajemnej niechęci, doszło na 

schodach Pałacu Luksemburskiego, gdzie wysuwane przez radzieckie-

                                                
78 P. Štih, V. Simonitti, P. Vodopivec, op. cit., s. 429.  
79 N. Troha, Komu Trst. Slovenci…, op. cit., s. 73.  
80 P. Żurek, op. cit., s. 31.  
81 W. Walkiewicz, op. cit., s. 166-167.  
82 Ibidem, s. 169.  
83 P. Żurek, op. cit., s. 39.  
84 Ibidem, s. 71.  
85 W. Walkiewicz, op. cit., s. 173. 
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go ministra groźby zrzucenia przez Amerykanów na Belgrad, Lublanę 

i Zagrzeb bomby atomowej86, spotkały się z wiarą w siłę partyzantki87. 

Powietrzny incydent stał się czynnikiem dyskwalifikującym Fe-

deracyjną Ludową Republikę Jugosławię na arenie międzynarodowej. 

Potwierdza to stosunek włoskiego rządu i angielsko-amerykańskiej 

administracji, które zaczęły postrzegać Triest, jako bazę jej impe-

rializmu88. Porównywalną antypatię okazywali również niechętni re-

żimowi Tito i jugosłowiańskim procesom politycznym mieszkający 

w mieście Słoweńcy, Serbowie i Chorwaci89. Obóz ten, wzbogacił sam 

Mołotow, który podczas rozmowy z Kardeljem wykrzyknął – „(…) Czy 

wam się wydaje, że każdy region musi mieć morze?”90. Odczuwalna ze 

wszystkich stron niechęć, zmusiła osamotnionego Kardelja do przy-

znającego Triestowi miano wolnego miasta kompromisu. Stratę miała 

w tym wypadku pokryć obietnica oddania Federacyjnej Ludowej Re-

publiki Jugosławii Gorycji91, której niedotrzymanie najlepiej oddają 

wypowiedziane przez radzieckiego ministra słowa – „(…) Co tak obsta-

jecie przy mieście, przy tym małym mieście, które nie ma żadnego zna-

czenia ani dla was, ani dla Włoch. Główną sprawą był Triest i tutaj 

otrzymaliśmy maksimum z tego, co mogliśmy dostać?”92. Za wspomi-

naną często przez Słoweńca informacją, kryło się utworzenie podlega-

jącego ONZ Wolnego Terytorium Triestu, który konferencja pokojowa 

podzieliła na zażądaną przez angielsko-amerykańską administrację 

strefę A oraz składającą się ze słoweńskiego Kopru i chorwackiego 

okręgu Buje jugosłowiańską część B93. Niesprawiedliwą dla FLRJ de-

cyzję, potwierdził natomiast zawarty 10 lutego 1947 r. jugosłowiańsko-

włoski traktat pokojowy. 

Przegraną w Rapallo i Paryżu kwstię Triestu, powszechna histo-

riografia często opisuje w kategoriach dyplomatycznych porażek. Teza 

ta, nie wymaga sprostowania, biorąc pod uwagę brak wsparcia dla 

Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Federacyjnej Ludowej 

Republiki Jugosławii państw z głosem decydującym i ich reakcję na 

                                                
86 N. Troha, Komu Trst. Slovenci…, op. cit., s. 92.  
87 P. Żurek, op. cit., s. 39. 
88 N. Troha, Komu Trst. Slovenci…., op. cit. 
89 Ibidem, s. 91-92.  
90 J. Pirjevec, op. cit., s. 291.  
91 P. Żurek, op. cit., s. 71-72.  
92 Ibidem, s. 72. 
93 Ibidem, s. 75. 
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naruszenie przez Amerykanów przestrzeni powietrznej. Słusznie 

uznawany za krzywdzący werdyt konferencji paryskiej, można również 

uznać za czynnik determinujący polityczno-ideologiczny konflikt 

z ZSRR, który zakończył się wykluczeniem Jugosławii z Kominformu 

i powstaniem Ruchu Państw Niezaangażowanych. Konsekwencją tego, 

była konieczność poszukania finansowego wsparcia w Stanach Zjedno-

czonych oraz nawiązanie pozytywnych relacji z państwami Europy 

Zachodniej. Taktyka ta, wymagała jednak kompromisów, które w przy-

padku Triestu oznaczały spektrum ustępstw na rzecz Włoch. Pierw-

szym, było podpisane w 1954 r. londyńskiego memorandum, które 

w praktyce potwierdzało międzynarodowy status portu i fakt podziału 

Krainy Julijskiej na strefę A i B z niewielkimi poprawkami na korzyść 

Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii. Na większą uwagę zasłu-

guje oczywiście zawarty w 1975 r. traktat z Osimo. Znoszącą Wolne 

Terytorium Triestu (sł. Svobodno tržaško ozemlje) umowę, można 

potraktować, jako wygraną przez Włochów normatywną wojnę i do-

wód politycznej dojrzałości Słoweńców. Pragmatyzm, który nakazywał 

jugosłowiańskiej stronie zrzec się pretensji do Triestu, był w tym wy-

padku konsekwencją zmian konstytucyjnych z 1974 r. oraz inwazyjnej 

dla gospodarki Socjalistycznej Republiki Słowenii polityki SFRJ. 
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Teresa Astramowicz-Leyk
 

 

 

Akcja „Wisła” – co pamięć notuje po 70. latach1 

 

 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wpływu Akcji „Wisła” 

na przekaz międzypokoleniowy w rodzinach objętych tym wydarze-

niem. Podstawowy problem badawczy zawiera się w pytaniach o to: 

Czy w przekazie międzypokoleniowym rodzin ukraińskich przetrwała 

pamięć o Akcji „Wisła”?; Jak do Akcji „Wisła” odnoszą się pokolenia 

ukraińskich rodzin, które znają te wydarzenia jedynie z przekazu? 

Podstawową metodą zastosowaną w badaniach jest metoda behawio-

ralna, a wykorzystaną techniką wywiad swobodny. 

Decyzję o „Akcji Wisła” podjęło Biuro Polityczne KC PPR 29 

marca 1947 r. Przyjmuje się, że akcja trwała od 28 kwietnia do końca 

lipca 1947 r., chociaż ostatnie wysiedlenia miały miejsce w 1950 r. Po-

legała ona na masowym wysiedleniu ludności cywilnej z terenów Pol-

ski południowo-wschodniej (obszary na wschód od Rzeszowa i Lubli-

na), głównie na tzw. Ziemie Odzyskane, która objęła Ukraińców, Boj-

ków, Dolinian i Łemków i mieszane rodziny polsko-ukraińskie. Akcja 

przeprowadzona została przez wojskowe i zmilitaryzowane oddziały 

struktur państwowych oraz agendy cywilne (Państwowy Urząd Repa-

triacyjny). Przesiedlenia objęły ok. 140 tysięcy osób (86 tys. z woje-

wództwa rzeszowskiego, 45 tys. z województwa lubelskiego i 10 tys. 

z województwa krakowskiego)2. 

                                                
 dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM, Instytut Nauk Politycznych, Uniwer-
sytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, e-mail: teresa.astramowicz@uwm.edu.pl 
1 Artykuł jest nieco zmienioną i uaktualnioną formą tekstu opublikowanego w języku 
angielskim: Action „Wisła” in the Intergenerational Communication, “Humanitarian 
Vision” 2017, nr 2, s. 81-84 [ISSN 2411-8060]. Z względu na aktualność poruszonej pro-
blematyki, zwłaszcza w regionie Warmii i Mazur, gdzie jak się szacuje mieszka 70-75 ty-
sięcy Ukraińców, opublikowanie go w języku polskim wydaje się celowe.  
2 Więcej na temat Akcji „Wisła” zob. m.in.: R. Drozd, Droga na Zachód. Osadnictwo 
ludności ukraińskiej na ziemiach zachodnich i północnych Polski w ramach akcji „Wi-
sła”, Warszawa 1997; Akcja „Wisła” 1947. Dokumenty i materiały, oprac. E. Misiło, 
Warszawa 2014; A.L. Sowa, Akacja „Wisła” w polskiej historiografii – aktualne pro-
blemy badawcze, [w:] J. Pisuliński (red.), Akcja „Wisła”, Warszawa 2003; I. Hałagida, 
Nieznane instrukcje MBP dotyczące akcji „Wisła”, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2004, 
nr 3/2, s. 359-364. 
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Akcja „Wisła” miała charakter polityczno-wojskowy, a jednym 

z jej celów było odcięcie Ukraińskiej Powstańczej Armii (dalej: UPA) 

od zaplecza. Masowa deportacja ludności ukraińskiej z terenów Polski 

południowo-wschodniej na Ziemie Zachodnie bez prawa powrotu od-

cinała oddziały UPA od zaopatrzenia. Akcja została przeprowadzona 

po przymusowym wysiedleniu ludności ukraińskiej do ZSRR w latach 

1944-1946. Jej autorami były władze komunistycznej Polski. Aktualnie 

w dyskusji o akcji „Wisła” pojawia się pogląd, że to działanie miało 

charakter czystki etnicznej przy zastosowaniu odpowiedzialności zbio-

rowej. Bez wątpienia był to konflikt polsko-ukraiński, którego źródła 

miały wielowiekowe przyczyny, a apogeum nastąpiło w czasie II wojny 

światowej. 

Często liczby ludności podajemy w przybliżeniu, w zaokrągleniu, 

a przecież los każdego człowieka jest ważny, jest istotny, bo każdy z nas 

i każdy z tych co się kryją pod danymi statystycznymi jest niepowta-

rzalny. W prezentowanym tekście autorka odwoła się do losu czterech 

rodzin (Czerepaniaków, Brewka, Orzechowskich i Brylów), które zo-

stały przesiedlone w ramach Akcji „Wisła” do dawnego województwa 

olsztyńskiego, a w sumie do województwa olsztyńskiego przyjechało 

155 transportów, które przywiozły 13372 rodziny, a 55089 osób, a tak-

że 9740 koni i 1692 krowy)3. 

Instrukcja regulująca warunki przesiedlenia dawała osobom 

podlegającym przesiedleniu zaledwie 2 godziny na spakowanie się 

i opuszczenie domów. Dobytek mógł być zabrany tylko taki, który mie-

ścił się na dwóch wozach konnych. Nie pozwalało to na załadowanie 

większych narzędzi, mebli, zapasów ziemniaków i zboża. Z konieczno-

ści zostawiano też część zwierząt hodowlanych4. 

Jeden z mężczyzn, który jako dziecko został dotknięty przesie-

dleniem wspomina, jak to 8 czerwca 1947 r. wczesnym rankiem 

w miejscowości, w której mieszkał wraz z rodziną pojawiło się polskie 

wojsko. Głowy rodzin spędzono na plac, gdzie oficer w randze majora 

odczytywał listę rodzin podlegających wysiedleniu. Gdy wyczytano 

nazwisko jego ojca – Eliasza Orzechowskiego – major powiedział, że 

ten ma zostać, bo ma polskie nazwisko i jest Polakiem. Wówczas jego 

                                                
3 R. Drozd, op. cit., s. 90-113, 173-183. 
4 A. Chojnowska, Operacja „Wisła”. Przesiedlenie ludności ukraińskiej na Ziemie Za-
chodnie i Północne w 1947 r., „Zeszyty Historyczne” 1992, nr 102, s. 44. 
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ojciec odpowiedział, że jest Ukraińcem i że tu nie zostanie. Na liście 

znajdowały się nazwiska rodzin czysto ukraińskich jak i mieszanych 

polsko-ukraińskich. Major rozkazał, by w ciągu 2 godzin wyczytani 

stawili się na placu razem ze swoim mieniem. Niektórzy do tego punk-

tu zbornego mieli 4 kilometry i mieli niewiele czasu na zabranie najpo-

trzebniejszych rzeczy. Wspomina: „W ciągu tych dwu godzin ojciec 

mój zdążył obrócić swoją furmanką dwa razy, zabierając trochę zboża, 

ziemniaków, mąki, odzieży i innego domowego sprzętu, niezbędnego 

chociaż do prymitywnego życia. Gdy ojciec przyjechał drugi raz na 

swoje gospodarstwo po swoje rzeczy, które zamierzał zabrać ze sobą na 

Zachód, to spolszczony przez matkę Polkę krewniak już wynosił różne 

rzeczy z naszego gospodarstwa. Mieszkaliśmy tylko przez płot”5. Inny 

rozmówca – Mikołaj Czerepaniak, który podczas wysiedlenia był 14-

letnim chłopcem wspomina, że przy akcji nie było obietnic powrotu na 

swoje ziemie. Niektórzy chcieli powrócić w rodzinne strony, ale był 

zakaz. Dom, w którym mieszkali jego rodzice zaczął rozbierać sąsiad, 

który był wójtem w gminie, ale władze zakazały mu dalszej rozbiórki 

i nakazały zabezpieczyć to co pozostało, gdyż dom ten był zabytkiem6. 

Z kolei na ziemi rodziny Brewka pobudowano kościół rzymsko-kato-

licki. 

Orzechowscy stawili się w punkcie zbornym w Radawie. Andrzej 

Orzechowski wspomina, że nocowali pod gołym niebem, bez namiotów 

czy plandek. Padał deszcz i nie było gdzie się przed nim schronić. 

Wśród spędzonej ludności były dzieci, w tym niemowlęta (m.in. jego  

9-miesieczny brat Roman). 9 czerwca żołnierze Wojska Polskiego (da-

lej: WP) kazali zabrać rzeczy i udać się do następnego punktu zborne-

go. „Organizatorzy akcji przesiedleńczej nie dali nam żadnej pomocy 

w transporcie. Ci, którzy mieli własne furmanki musieli pomagać tym 

ludziom, którzy ich nie mieli. Bywało, że na jednej furmance wiozło się 

mienie dwóch rodzin. Dużo rodzin, nie mających własnego transportu 

swoje mienie nieśli na własnych plecach lub ciągnęli na wózkach, jeśli 

ktoś je miał”7.  

Z Radawy mogli zabrać tylko jedną furmankę mienia. Kiedy na 

wóz ładowali kołyskę dla niemowlaka żołnierz kazał ją zrzucić i w to 

                                                
5 Andrzej Orzechowski, Akcja „Wisła” 1947 – jadę na Prusy, s. 15 [maszynopis]. 
6 Relacja Mikołaja Czerepaniaka z dn. 29.04.2017 r. udzielona autorce. 
7 Andrzej Orzechowski, op. cit., s. 15. 
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miejsce załadować pług do likwidacji ugorów. Wiele rodzin pozostawi-

ło w Radawie swoje mienie. Do następnego punktu zbornego szli 

w deszczu i błocie. 

Organizatorzy przesiedleń – strona rządowa – nie udzielała żad-

nej pomocy. Orzechowski wspominał: „Starsze, często niedołężne oso-

by szły pieszo z uwagi na brak miejsca na wozach, nie nadążały za 

tempem kolumny, nadanym przez konwojujących nas żołnierzy WP, 

stąd też często gubiły się w kolumnie. Powodowało to płacz, krzyki 

i nawoływania za poszukiwanymi, bliskimi ludźmi. (...) Ludzie byli już 

poważne zmęczeni, niewyspani i często niedożywieni, tym bardziej, że 

nikt nie wiedział dokąd nas pędzą i jak to długo będzie jeszcze trwać”8. 

Na mijanych pastwiskach brakowało trawy dla pędzonej zwie-

rzyny. Brakowało wody do picia także dla ludzi. W Grodzisku Dolnym 

(czwartego dnia podróży) podano im kilka razy zupę wojskową, „(...) 

ale suchego prowiantu nikt nie widział”9. Nie było też służby sanitar-

no-medycznej. „Nie było tam żadnych, nawet prowizorycznych toalet 

do mycia się i załatwiania potrzeb fizjologicznych”10. Podczas podróży 

Andrzej Orzechowski zachorował na malarię, na którą chorowały także 

inne osoby. Mimo zgłoszenia tego faktu wojskowym, nikt nie zareago-

wał”11. Z tą chorobą dotarł aż na miejsce przesiedlenia i dopiero po 

wielu tygodniach dzięki chininie otrzymanej od księży Werbistów 

z Pieniężna pozbył się choroby. Podczas postoju w Grodzisku Dolnym 

„(...) ubecy przeprowadzali rewizje wysiedleńców i dokonywali aresz-

towań podejrzanych im ludzi i wywożono ich do Centralnego Obozu 

Pracy w Jaworznie”12 (utworzonego w kwietniu 1947 r.). Tam też trafił 

ojciec drugiego z rozmówców Mikołaja Czerepaniaka. On sam jako 14-

latek zapamiętał, że pewnego dnia z transportu zabrano ojca i umiesz-

czono w obozie w Jaworznie, bo ktoś na niego doniósł. Po trzech mie-

siącach przyszła informacja, że ojciec nie żyje i do dzisiaj nie wiedzą co 

było przyczyną śmierci13. Nadzorujący transport żołnierze pilnowali 

przesiedleńców podczas postojów. Ludność ukraińska nie otrzymywała 

jedzenia. Żywili się tylko tym, co zdołali zabrać z domu. Kiedy stali na 

                                                
8 Ibidem, s. 16-17. 
9 Ibidem, s. 17. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem, s. 18. 
13 Relacja Mikołaja Czerepaniaka z dn. 29.04.2017 r. udzielona autorce. 
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stacjach nikt nie mógł do nich podchodzić. Podczas  transportu dziew-

czyny ukraińskie były bite i gwałcone przez żołnierzy14. 

Orzechowski wspomina, że po tygodniu od wypędzenia z do-

mów dopiero umieszczono ich w wagonach kolejowych. Ludzie byli 

przewożeni w takich samych wagonach co bydło i konie. W pierwszym 

i ostatnim wagonie byli uzbrojeni żołnierze. W kilku wagonach znaj-

dował się sprzęt rolniczy. „Przed załadowaniem nas do wagonów, kie-

rownictwo akcji dokonało dokładnego wymieszania rodzin, by z jednej 

miejscowości, często bliskie rodziny, pojechały w różne części tzw. 

Ziem Odzyskanych, odległe nawet o kilkaset kilometrów. Zgodnie z za-

leceniami władz, wagony na noc miały być zamykane (...)”15. Również 

tydzień w wagonach bydlęcych spędziła rodzina Czerepaniaków. Wy-

jeżdżali na początku maja 1947 r., w Skandawie byli 15 maja – miej-

scem rozładunku transportu był Kętrzyn. Podczas podróży Czerepa-

niakom żołnierze ukradli jałówkę16. 

Stacją docelową – wyładowczą dla Orzechowskich była Orneta, 

jeszcze pełna niemieckich napisów. Rodzina ta kilka dób spędziła na 

stacji w Ornecie. „Te pełne dwa tygodnie fatalnej podróży spowodowa-

ły to, że byliśmy wykończeni fizycznie i psychicznie, brudni, osłabieni 

i niedożywieni. Przez cały czas naszej podróży nie było nawet mowy 

o jako takim spaniu na swoich tobołach, na podłodze wagonu i prze-

bierania się. Nie było żadnej możliwości przestrzegania elementarnych 

zasad higieny osobistej, co sprzyjało powstawaniu różnych chorób, (...) 

wszawicy i świerzbu, których nie było czym zwalczać, gdyż nie otrzy-

mywaliśmy żadnych środków chemicznych od organizatorów akcji wy-

siedleńczej. Nie mało wśród nas było chorych, głównie osób starszych 

i dzieci”17. 

Miejscem przeznaczenia rodziny Orzechowskich był Dębowiec 

(wówczas gmina Pieniężno). Budynki gospodarstwa, do którego dosta-

li przydział z Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Ornecie było 

bardzo mocno zniszczone: „Jednorodzinny dom był w ogóle bez fasa-

dowej ściany i częściowo bez szczytowej. Na dachu nie było ani jednej 

dachówki. Tam, gdzie była fasadowa ściana, dach zwisał prawie do 

samej ziemi. Nie było w nim żadnych okien, trzon kuchenny rozwalony 

                                                
14 Ibidem. 
15 Andrzej Orzechowski, op. cit., s. 19. 
16 Relacja Mikołaja Czerepaniaka z dn. 29.04.2017 r. udzielona autorce. 
17 Andrzej Orzechowski, op. cit., s. 20. 
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całkowicie. (...) Na szczęście obora i stodoła zbudowane w 1939 r. były 

w możliwym stanie. Na podwórku wyrósł oset powyżej dwóch metrów. 

By wjechać na podwórze trzeba było go wykosić. Nasz przywieziony 

dobytek złożyliśmy w rogu ocalałego pomieszczenia po północnej stro-

nie. Była to kuchnia licząca około 16 metrów. Dwa pokoje po połu-

dniowej stronie były bez ściany. Posiłki nadal gotowaliśmy na trójnóż-

ku na podwórku, podobnie jak podczas całej podróży na Prusy”18. 

Mężczyźni nocowali w stodole, na poniemieckiej słomie pogryzionej 

przez myszy i szczury na sieczkę. Nie mieli żadnych łóżek. „Poniemiec-

kie zabrali osadnicy zza Buga i centralnej Polski, którzy tu przyjechali 

wcześniej, a resztę zabrała plaga szabrowników. Dlatego trzeba było 

robić prycze z desek oderwanych z jakiejś stodoły”19. 

Rodzina Czerepaniaków otrzymała do zasiedlenia mieszkanie w 

czworakach w Piskorzach. Mieszkanie nie było bardzo zniszczone, nie 

było w nim ani okien, ani drzwi. Domy w Piskorzach były już zamiesz-

kałe przez ludność z centralnej Polski. Mieszkała też jedna rodzina 

z Wileńszczyzny. Relacje sąsiedzkie dobrze się układały, ale zdarzyło 

się raz, że pod oknem Mikołaj Czerepaniak zastał sąsiada, który przy-

łapany był bardzo zmieszany i udał, że tylko tamtędy przechodził20. 

Orzechowscy chcąc zapewnić swojej rodzinie jako takie warunki 

na zimę zrobili domowymi sposobami remont. Posiłkowali się w tym 

deskami, gdyż cementu nigdzie nie było. Pojawiło się wiele proble-

mów, gdyż z powodu upływu czasu było już za późno na podstawowe 

prace na polu. „Na wiosenne siewy zboża było już za późno, tym bar-

dziej, że nie było nasion, i w tym czasie panowała susza, a gliniasty 

grunt nijak nie dał się orać. Po prostu pług nie chciał czepiać się ziemi. 

Z tej samej przyczyny nie dało się posadzić ziemniaków. Ojciec z wiel-

kim trudem zaorał i zasiał proso, które długo nie wschodziło z powodu 

posuchy, stąd nic dziwnego, że plony były marne. Bardzo ciężko było 

się nam pogodzić z tym, że tam na ojcowiźnie zostało tyle zasianego 

zboża i posadzonych ziemniaków i że nie ten będzie zbierał, kto powi-

nien”21. Orzechowski wspominał, że władza ludowa obdarowała jego 

rodzinę prawie 13 hektarowym polem, porośniętym przez osty. Trzeba 

było go zlikwidować i podjąć walkę, by ziemia jak najszybciej zaczęła 

                                                
18 Ibidem, s. 22. 
19 Ibidem. 
20 Relacja Mikołaja Czerepaniaka z dn. 29.04.2017 r. udzielona autorce. 
21 Andrzej Orzechowski, op. cit., s. 22-23. 
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wydawać tak potrzebne plony. Pola można było uprawić dopiero jesie-

nią, a zbiory mieć wiosną 1948 r. Panował głód, gdyż z UNRRA dosta-

wali zbyt mało jedzenia (i to tylko przez parę miesięcy bo pod koniec 

1947 r. UNRRA została rozwiązana). Uprawa roli obfitowała w wiele 

trudności. Z przekazu uczestników Akcji „Wisła” wynika, że władze 

niejednakowo traktowały przesiedleńców. „Nie wszyscy ludzie z akcji 

«W» mieli własne konie. By obrobić nadaną im ziemię musieli odra-

biać u tych gospodarzy, którzy je mieli. Repatrianci zza Buga i osadni-

cy z centralnej Polski otrzymywali je z UNRRA. Otrzymywali też zacie-

lone jałówki. Natomiast ludzie z akcji «W» podobnej pomocy w ogóle 

nie otrzymywali, mimo, że cały swój majątek zostawili na ojczystej 

ziemi, której właścicielem stało się polskie państwo”22. Chcąc się 

utrzymać do zbiorów w 1948 r. mężczyźni zatrudniali się w lesie lub 

udawali się na służbę do polskich osadników. Orzechowski z uznaniem 

i wielką sympatią opowiada o relacjach z osadnikami z Wileńszczyzny, 

gdyż te były bardziej ludzkie. Wspomina, że Ukraińcy dorabiający przy 

pracach dorywczych na przykład przy zbieraniu ziemniaków byli lepiej 

traktowani przez osadników z Wileńszczyzny niż przez tych z central-

nej Polski. Lepiej też ich karmili podczas prac polowych. Rodzina Cze-

repaniaków składała się z matki, czworga dzieci i dziadka (mąż kobiety 

zmarł w Jaworznie). Dziadek zmarł rok po przesiedleniu. 

Orzechowski wspomina, że „Po wysiedleniu nas na tzw. Ziemie 

Odzyskane wszyscy ludzie, a szczególnie w podeszłym wieku, bardzo 

tęsknili za swoją ojczystą ziemią, za swoimi wsiami, domami, cer-

kwiami i cmentarzami, na których na zawsze pozostawili tam pocho-

wanych swoich najbliższych”23. Babcia Andrzeja Orzechowskiego nie 

chciała opuszczać swojego domu w Cienkich. „Przez całą drogę płakała, 

nie chciała nic jeść i nie chciała z nikim rozmawiać. Po przyjeździe na 

Prusy, czyli na tzw. Ziemie Odzyskane, zawsze uciekała w tym samym 

kierunku, z którego przyjechaliśmy i ciągle trzeba było jej pilnować”24. 

Zmarła 30 września 1947 r. Z kolei Roman Brewka wspomina, że jego 

babcia Olechowa, gdy wprowadzono w Polsce stan wojenny (13.12. 

1981 r.) była przerażona i często mówiła, że „Znowu będą nas wywo-

                                                
22 Ibidem, s. 23-24. 
23 Ibidem, s. 37. 
24 Ibidem, s. 41. 
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zić”25. Igor Brewka dodał, że w nocy potrafiła wstawać i mówić, że dom 

się pali i że wkoło jest wojsko26. 

Przesiedleni w ramach Akcji „Wisła” mieli też uniemożliwione 

praktyki religijne, a przecież swoboda praktyk religijnych jest dla wie-

rzących częścią ich tożsamości. Pogrzeb babki Orzechowskiego odpra-

wił ksiądz rzymsko-katolicki z seminarium księży Werbistów w Pie-

niężnie. Orzechowski podkreśla w swoich wspomnieniach, że głód 

dzięki swojej pracy opanowali, ale dusza była niezaspokojona jeszcze 

przez wiele lat. Brakowało ośrodków kultu greko-katolickich i prawo-

sławnych. Igor Brewka podkreśla, podobnie jak Andrzej Orzechowski, 

że najtrudniej było przesiedleńcom z powodu braku możliwości kulty-

wowania obrządków religijnych. Jego dziadek jeździł aż do cerkwi do 

Chrzanowa k/Ełku27.  

Doświadczenia związane z przesiedleniem, w tym traktowanie 

przesz władze wywoływały liczne lęki i obawy. Bogumiła Brewka  

(z d. Czerepaniak) rocznik 1969 – wspomina, że rodzice bardzo długo 

nie rozmawiali w domu po ukraińsku. Czasami tylko między sobą po 

cichu rozmawiali w ojczystym języku. We wsi dobrze żyli ze wszystki-

mi, ale był strach. Pamięta z przekazu, że w transporcie dziewczyny 

były gwałcone i bite w wagonach. Nie tylko, że nie rozmawiało się 

o tym co spotkało starsze pokolenie, ale wręcz unikano tematów zwią-

zanych z przesiedleńczą traumą. Ale to co charakterystyczne rodzice 

mówiąc o przeszłości używali określeń „U nas w domu” i to oznaczało 

życie przed przesiedleniem. Rodzice wyznania grecko-katolickiego 

chodzili do kościoła rzymsko-katolickiego. Ponieważ w średniej szkole 

doznawała przykrości z powodu bycia Ukrainką swojej córce radziła, 

by nie mówiła w szkole, że jest Ukrainką28. O losach rodziców i Akcji 

„Wisła” dowiedziała się gdy miała 15-16 lat, czyli w połowie lat 80-tych 

XX wieku. Wtedy to rodzice zaczęli rozmawiać o Akcji „Wisła”. Miało 

to miejsce zwłaszcza podczas spotkań rodzinnych. Właściwie to były 

luźne rozmowy. Więcej o Akcji dowiedziała się od swego teścia. Igor 

Brewka twierdzi, że rodzice nie epatowali opowieściami o traumatycz-

nych przeżyciach. Jego babcia wręcz nie chciała o tym rozmawiać. 

Tylko najczęściej podczas świąt w rozmowach nawiązywano do tego co 

                                                
25 Relacja Romana Brewki z dn. 29.04. 2017 r. udzielona autorce. 
26 Relacja Igora Brewki z dn. 29.04. 2017 r. udzielona autorce. 
27 Ibidem. 
28 Relacja Bogumiły Brewki z dn. 29.04. 2017 r. udzielona autorce.  
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było „w domu”. Mówiono, że na przykład u nas z takim koszem szło się 

święcić, rosły takie grzyby, albo „a u nas nad rzeką”, „a u nas nad Sa-

nem”. I najczęściej w tych przekazach nawiązywano do tego co było 

dobre. O transporcie się nie mówiło29. To był temat bolesny i o nim 

milczano. Jego żona Katarzyna Brewka (z d. Bryl) miała 17-18 lat, gdy 

od swojej babci dowiedziała się o Akcji „Wisła”. Uważa, że nie każdy 

chciał o tym rozmawiać. To nie są tematy, do których sięgają przy oka-

zji świąt. Owszem obrzędowość była przekazywana, ale o samej akcji 

długo nie miała pojęcia. Babcia opowiadała, że jeden z jej braci został 

zastrzelony podczas transportu30. Opowiedziała jej także o przeżyciach 

podczas, gdy na ich tereny przyszedł front niemiecki i jak żołnierz 

niemiecki udał, że jej nie widzi, gdy ta się schowała z małym dziec-

kiem31. Dziadkowie Katarzyny Brewki zostali osiedleni w okolicach 

Bartoszyc, gdzie relacje z sąsiadami układały się bardzo dobrze. 

Igor Brewka przypomina reakcje rodziców, z których wynikało, 

że bardzo długo nie mogli w domu śpiewać nawet kolęd po ukraińsku. 

Donosili ci, co podsłuchiwali pod oknami. Żyli w niepewności. Igor 

podkreśla, że jego ziemie są tutaj, ale kiedy ojciec mówił „moje zie-

mie”, to odnosiło się to do tych, które zamieszkiwał przed przesiedle-

niem. Pamięta, że kiedy chodził do szkoły zdarzało się, że ktoś mu po-

wiedział „Ty Ukraińcu”. Wtedy on odpowiadał „Ty Polaku”. Szybko 

zauważył, że Ukrainiec nie ma żadnych praw. Stereotypy panowały nie 

tylko w szkole. Swoim dzieciom nie przekazuje na razie informacji 

o akcji „Wisła”. Przekazuje obrzędy, język. Kiedy w cerkwi była mowa 

o Akcji „Wisła” córka 7-letnia myślała, że to Ukraińcom zrobiła Rosja 

(jest świadoma tego, że teraz we wschodniej Ukrainie toczy się wojna 

z Rosją). Kiedy ojciec powiedział jej, że nie to zrobiła Polska, to po 

chwili milczenia zapytała: „Tato, ale ty wybaczysz Polsce?” Igor Brew-

ka dodaje, że nie ma żalu o to co się stało w pokoleniu jego rodziców 

i dziadków i nie oczekuje przeprosin. „Nie miałem takiego oczekiwa-

nia, by mnie ktoś przeprosił”32. 

Starszy o 19 lat brat Igora Roman Brewka (rocznik 1959) pamię-

ta,  że kiedy chodził do szkoły w latach 60-tych i 70-tych XX wieku 

rodzice nie mówili po ukraińsku. On nie zna dobrze ukraińskiego. 

                                                
29 Relacja Igora Brewki z dn. 29.04. 2017 r. udzielona autorce. 
30 Relacja Bogumiły Brewki z dn. 29.04. 2017 r. udzielona autorce.  
31 Ibidem. 
32 Relacja Igora Brewki z dn. 29.04. 2017 r. udzielona autorce. 
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Dzieci z pobliskiego PGR-u wołały za nim „Ty Ukraińcu” i rzucały ka-

mieniami. Nie mówiono, że mówi się po ukraińsku, tylko, że „po swo-

jemu”, a „po swojemu” mówiło się wtedy, gdy jechało się do dziadków. 

Na religię jeździło się raz na jakiś czas. Podkreśla, że „Każdy nacjona-

lizm czy to polski czy ukraiński jest niebezpieczny33. 

W prezentowanym tekście autorka przedstawiła  relacje spisane 

z życia czterech rodzin pochodzenia ukraińskiego. Z przekazu między-

pokoleniowego wynika, że ludność przesiedlana w wyniku Akcji „Wi-

sła” doświadczała wielu cierpień. Wspomnienia tych 4 rodzin jakby się 

uzupełniają.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że Akcja „Wisła” przetrwała 

w przekazie międzypokoleniowym rodzin ukraińskich. Jednak opowie-

ści o traumie z nią związanej nie były celem przekazu międzypokole-

niowego lecz występowały przy okazji luźnych rozmów w badanych 

rodzinach. Młodsze pokolenia, które znają jedynie z opowieści infor-

macje o wydarzeniach związanych z Akcją „Wisła” pamiętają o prze-

szłości rodziców i dziadków, ale tak jak i starsze pokolenia mówią 

o tym niechętnie i raczej starają się żyć współczesnością niż przeszło-

ścią. Można jednak zaobserwować niechęć i lęk przed postawami na-

cjonalistycznymi i to zarówno pojawiającymi się wśród Polaków jak 

i Ukraińców. 

Uzupełnienie do zakończenia: kiedy autorka uczęszczała do 

szkoły średniej (lata 1981-1985) mieszkała w jednym pokoju w inter-

nacie z koleżanką, która była Ukrainką, a która nigdy o tym nie wspo-

mniała. Koleżanka, jak wszystkie pozostałe uczennice w klasie uczęsz-

czała na lekcje religii do kościoła rzymsko-katolickiego. Dopiero 

w 2017 r. przyznała się do korzeni ukraińskich. Jej rodzina przyjechała 

także w ramach Akcji „Wisła”. Rodzice mieszkali w Suszu. W rozmowie 

po latach przyznała, że jej ojciec uczył ją języka ukraińskiego w tajem-

nicy przed otoczeniem. Również jej córkę nauczył języka dla nich oj-

czystego. Koleżanka brała ślub w kościele rzymsko-katolickim, ale 

córka w 2018 r. ślub wzięła w kościele greko-katolickim. Na pytanie 

o to kim się dzisiaj czuje odpowiada zdecydowanie Polką o ukraińskich 

korzeniach. 
  

                                                
33 Relacja Romana Brewki z dn. 29.04. 2017 r. udzielona autorce. 
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Ідейні витоки й причини сучасного російсько-

українського конфлікту на Донбасі 

 

 

Російсько-український конфлікт, який розпочався весною 

2014 року із анексії Російською Федерацією Криму та подальшою 

інспірацією сепаратистських рухів у Південно-Східній Україні, 

тісно пов’язаний із ідейним відродженням імперської ментально-

сті російського істеблішменту. Пошуки власної національної іден-

тичності, кризу якої спричинив розпад Радянського Союзу, після 

нетривалих спроб впродовж першої половини 1990-х років демо-

кратично-ліберальних перетворень, привели до відродження тра-

диційних для росіян імперських ідей нового слов’янофільства та 

євразійства. Дані світоглядні конструкції, які із 2000-х років ста-

ють домінантними серед кремлівського керівництва, повністю 

нівелюють українську державність, відновлену в 1991 році. Украї-

на в їх уявлені – це тимчасове політичне утворення, яке прирече-

не у майбутньому або бути у складі “могутньої” Росії, або розпас-

тися й стати джерелом нестабільності й радикального націоналі-

зму в Європі. 

Ідеологія нового слов’янофільства виокремлювала три рівні 

спільності народів колишнього СРСР. Найнижчий, з найменшою 

міцністю зв’язків, – це корінні народи Північного Кавказу, Закав-

каззя, Середньої Азії, Прибалтики та Молдови (за винятком При-

дністров’я). Другий рівень спільності – народи Поволжя, Уралу, 

Сибіру: вони хоч і не одне ціле з Росією, але мають з нею тісні 

культурні й побутові зв’язки; більшість цих народів ніколи не 

мала іншої державності, ніж російська. Найвищий рівень спіль-

ності, на переконання адептів східнослов’янської єдності, у Росії, 

Білорусі та України, оскільки ті – органічна спільнота і тому існу-

вати можуть тільки разом, в одній державі. Тому в інтересах Росії 

                                                
 dr Vasyl Banakh, Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska” (Ukraina) / Василь 
Банах, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри Історії, музеєзнавс-
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та російської нації відновлення державної єдності є доцільним 

лише із єдинокровними братами-слов’янами: білорусами та укра-

їнцями. У “державну єдність” з Росією інколи пропонується зара-

хувати також Придністров’я та Північний Казахстан, де слов’яни 

становлять більшість населення. З рештою країн СНД та Прибал-

тики слід підтримувати нейтральні та дружні міждержавні відно-

сини, а слов’яно-російське населення, яке там проживає, має бути 

повернене в Росію1. Українців розглядали як частину православ-

ної слов’янської цивілізації, створеної значною мірою завдяки 

злуці трьох східнослов’янських народів під керівництвом Росії2. 

Тому політика офіційного Києва, спрямована на дистанціювання 

від Москви, в перспективі не здатна подолати, на думку нових 

слов’янофілів, природне прагнення росіян, українців та білорусів 

до злагоди та єднання3. 

Письменник О. Платонов стверджував, що до російського 

народу належать “всі його географічні частини, в тому числі укра-

їнці та білоруси”. Він писав, що ще у ХІХ столітті ні в кого не ви-

никало сумнівів у належності їх до російської нації. “Подібно до 

Сибіру та Уралу, Україна і Білорусія складали єдину географію 

російського народу, цілісний братерський організм. Деякі мовні, 

етнографічні відмінності України та Білорусії пояснювалися осо-

бливостями їх історичного розвитку в умовах столітньої польсько-

литовської окупації”, – переконував О. Платонов. Розвиток украї-

нської державності, який спричинив зрештою проголошення не-

залежності України та намагання української еліти сформулюва-

ти власний національний проект, розцінюється ним не інакше, як 

“результат підривної роботи” спочатку австро-німецьких, а потім 

західних спецслужб з метою “розчленувати та послабити єдиний 

братерський організм Росії”. Сам факт існування держави Украї-

на, на переконання О. Платонова, має “штучний і тимчасовий 

                                                
1 С.О. Фомин Русский вопрос и будущее России, Москва 1996, с. 120. 
2 Є. Бистрицький та ін. (ред.), Політологія посткомунізму. Політичний аналіз 
посткомуністичних суспільств, Політична думка, Київ 1995, http://www.litopys. 
org.ua/polpost/pp.htm [12.12.2019]. 
3 О. Алексеев, Дорога в тупик, или энергия прорыва?, „Литературная Россия”, 
10 июля 1992. 
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характер”, оскільки це не відповідає “корінним духовним, істори-

чним та економічним інтересам людей цієї території”4. 

Важливим для розуміння ідеологічних претензій на Крим 

та частину Південно-Східної України, оформлених під час війсь-

кової агресії в 2014 році у кремлівський проект “Новоросії”, є міф 

про “історичну російську територію”. Так, прихильники нового 

слов’янофільства, не обмежуючись кордонами лише Російської 

Федерації, сприймали свою країну в межах значної частини істо-

рико-культурного простору старої царської Росії, потім – Радян-

ського Союзу5. Україна скористалася наслідками історичних зу-

силь Російської імперії, зовнішньополітичними успіхами СРСР і, 

таким чином, отримала “занадто багато” у процесі унезалежнення 

та перетворення умовних республіканських кордонів на державні. 

Радянська Україна отримала території, які ніколи не були істори-

чно українськими. Так, письменник К. Резніков переконував росі-

ян у тому, що більшовики подарували Україні багатющі землі 

Росії, які за розміром дорівнювали великій європейській державі. 

Серед них область Харкова на північному-сході – землю, що на-

лежала Росії ще в ХVІ ст., Новоросію і Північну Таврію з містами 

Одеса, Миколаїв, Херсон, Мелітополь – плід перемоги Росії над 

турками у ХVІІІ ст., а також весь Донбас, що здавна був землею 

козацького Війська Донського. Чотири східні промислові області 

України – Донецьку, Луганську, Дніпропетровську та Харківську, 

К. Резніков розглядав як ідеальний плацдарм для “відродження 

Донецько-Криворізької республіки зразка 1918 року”6. Окремим 

рядком у територіальному сприйнятті України стояла “Новоро-

сія”, в яку мала б входити Одеська область та Таврія, де “дуже 

активно відроджуються скіфи”7. 

Крим переважна більшість слов’янофілів сприймала як ро-

сійську історичну територію, що понад два століття належала 

                                                
4 О. Платонов, Мир русской цивилизации, „Литературная Россия”, 11 февраля 1994. 
5 Центральный архив общественно-политической истории Москвы (ЦАОПИМ), 
ф. 8716, оп. 2 (Общероссийская общественная организация “Политическая  партия 
“Демократический выбор России”), д. 13, с. 29. 
6 К. Резников, Украинцы и русские: идеология противостояния, Москва 1996, 
с. 138. 
7 О. Мусафирова, Станет ли Украина еще одним СНГ?, „Комсомольская правда”, 
3 февраля 1994, № 23, c. 23. 
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російській державі8. Місто Севастополь – це своєрідний код істо-

ричної пам’яті росіян, могутній культурний архетип, що ніколи не 

покине російської свідомості9. Вони намагалися відстояти кон-

цепцію т. зв. “царського дарунку”, заявляючи про юридичну не-

правомірність указу Президії Верховної Ради СРСР 1954 р. “Про 

передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР”10. 

Головний аргумент – згідно з тодішнью Конституцією такі рішен-

ня міг приймати лише вищий орган влади республіки – Верховна 

рада РРФСР11. 

Одним із ключових елементів так званої “російської весни” 

2014 р., кремлівської стратегії дестабілізації політичної й суспіль-

ної обстановки на українському Донбасі, став традиційний апро-

бований ще із XVIII століття заклик про захист росіян та російсь-

комовних мешканців регіону від насильницької українізації з бо-

ку українських націоналістів. В національній політиці незалежної 

України нові слов’янофіли бачили цинічне втілення в життя аси-

міляторської стосовно власних російських та російськомовних 

громадян політики. Дії офіційного Києва вони окреслювали по-

няттям “культуроциду” та “національно-культурного етноциду”. 

Характерними ознаками такої політики слов’янофіли називали: 

“похід проти російської мови”, “пограбування російської культури 

шляхом присвоєння значної її частини винятково українською 

культурою”, а також “привласнення, безпрецедентне за своїми 

масштабами, російської історичної пам’яті”, що було намаганням 

з боку України “в культурному відношенні розбагатіти за рахунок 

загальноросійської культури”12. 

Слов’янофіли запевняли в існуванні на Лівобережжі Дніп-

ра, Донбасі, в Причорномор’ї та Криму “своєрідної південноросій-

ської або східноукраїнської етнічної спільноти”, якій пророкува-

                                                
8 Б. Макеев, Проблемы Черноморского флота, „Мировая экономика и междуна-
родные отношения” 1993, № 8, с. 53. 
9 К. Плешаков, Крым: куда нас толкают глупые националисты, „Новое время” 
1993, № 31, с. 4-6. 
10 А. Крайний, Вам нужен второй украинский фронт?, „Комсомольская правда”, 
17 января 1992. 
11 А. Фишер, Голосовали единогласно как все…, „Аргументы и Факты”, май 1992. 
12 А. Гливаковский, “Империя зла” развалилась – что дальше?, Москва 1992, 
с. 104. 
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лася “наступальна українізація”13. “Харків і Донецьк, Дніпропет-

ровськ і Сімферополь, Луганськ і Сєверодонецьк, Миколаїв, Хер-

сон, Ізмаїл, не кажучи вже про Львів та Івано-Франківськ, звіду-

сіль несуться крики та стогін насильно асимільованих російських 

людей”, – писали К. Затулін та А. Севастьянов. Ініціаторами, ор-

ганізаторами та провідниками такої політики вони називали “аг-

ресивних українських націоналістів”, які роблять сьогодні погоду 

в Києві, оскільки Україна перейшла на їх бік у вузлових питаннях 

будівництва першої в історії української держави 14. 

Ведучи мову про російську етнічну меншину в Україні зага-

лом, новітні російські панславісти постійно підкреслювали, що у 

разі загострення російсько-українських взаємин “буде по-новому 

поставлено питання про 11 мільйонів росіян в Україні”. Більше 

того, відверта антиросійська політика незалежної України здатна 

спровокувати, на їх думку, реальну можливість дезінтеграції 

України на три або чотири держави15. 

На думку західних дослідників, етнічне перемішування у 

регіонах вздовж російсько-українського кордону разом із вели-

кою кількістю російських поселень у східних та південних регіо-

нах України спонукало частину російського політичного істеб-

лішменту, так само як і значну кількість росіян, повірити в те, що 

українська національність є фікцією, яка є лише виправданням 

незалежності України від Росії16. 

У пострадянській Росії, у середовищі культурної та політич-

ної еліти, окрім слов’янофільства були реанімовані євразійські 

ідеї. Наслідком розпаду Радянської імперії стало те, що Росія, за 

вдалим висловом дослідниці О. Пахльовської, без колоній та са-

телітів, без власної самоіндентифікації як “супернації” перестала 

себе розуміти17. Колишня наддержава змушена була визнати пе-

                                                
13 О. Алексеев, Что день грядущий нам готовит…, „Литературная Россия”, 
28 февраля 1992. 
14 К. Затулин, Российско-украинский договор: обман века, „Независимая газета”, 
26 января 1999. 
15 В.В. Разуваев, Геополитика постсоветского пространства, Москва 1993, с. 60. 
16 N. Melvin, Russians Beyond Russia. The Politics of National identity, Continuum 
International Publishing Group, 1995, р. 79. 
17 О. Пахлëвска, Неоевразизм, кризис русской идентичности и Украина (Часть 
первая), „Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. Русское 
издание” 2011, № 1, с. 49-86. 
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ремогу демократичного Заходу не лише в економічній площині, 

але й у цивілізаційному вимірі. Захід зумів створити глобально-

цивілізаційний інтеграційний проект в рамках Європейського 

Співтовариства й включити до його складу частину колишніх 

країн соцтабору, а в перспективі й православно-слов’янські Бол-

гарію та Сербію. На противагу цьому неоєвразійство спробувало 

запропонувати власний альтернативний цивілізаційний проект, 

спрямований в геополітичному вимірі проти однополярного захі-

дноцентричного світу18. Сутність відновленої євразійської конце-

пції можна звести до низки взаємозалежних висновків: сприй-

няття Євразії як особливої географічної, соціально-історичної та 

соціально-культурної цілісності, унікальної Євразійської цивілі-

зації; підтвердження об’єктивної готовності євразійських народів 

до різноманітних форм інтеграції; визнання єдиною перспекти-

вою для Євразії самостійного, без запозичень із зовні розвитку, 

який би спирався на національно-культурні традиції, цінності й 

досвід багатовікової взаємодії євразійських народів; синтез наці-

ональної ідентичності кожного окремого народу Євразії із загаль-

ноєвразійською ідентичністю19. 

Прихильники євразійства відкидали західний шляху розви-

тку, абсолютизували самобутність Росії, її особливу місію на тере-

нах Євразії і у світі. Росія поставала в контексті особливого куль-

турно-цивілізаційного цілого яке синтезує Схід і Захід, і водночас 

не є ні тим, ні іншим20. Письменник та публіцист С. Солдатов 

особливо наголошував на тому, що Росія – це самобутній, самодо-

статній культурно-історичний світ, який увібрав у себе багато 

цінностей Європи й Азії, здатний чинити могутній позитивний 

вплив на все людство21. 

В ідейних конструкціях нового євразійства не було місця 

для української державності та національної окремішності украї-

нців. Показовими стали погляди одного із засновників нового 

                                                
18 В.М. Банах, “Цивілізаційне” неоєвразійство в контексті інтеграції постра-
дянського простору, „Наукові зошити історичного факультету Львівського уні-
верситету” 2015, випуск 16, с. 40. 
19 В.А. Сендеров, Неоевразийство: реальности, опасности, перспективы, „Воп-
росы философии” 2004, № 6, с. 31.  
20 Р.М. Рукомеда, У контексті євразійської доктрини, „Політика і час” 2004, № 7, 
с. 57. 
21 С. Солдатов, Энергия и антиэнергия, „Литературная Россия”, 11 июня 1993. 
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євразійства О. Панаріна (1940 – 2003), який сам родом із Горлів-

ки Донецької області. Важливим кроком політичного втілення 

євразійської ідеї та водночас об’єднання пострадянського просто-

ру О. Панарін вважав “енергетику русифікації спільного євразій-

ського простору”, яка єдина здатна ефективно протистояти “ісла-

мізації, монгологізації, а у перспективі, можливо, китаїзації євра-

зійських терен”. “Ідея євразійського федералізму” – наступний 

етап політичної реалізації єдності пострадянських терен у межах 

проекту Росії-Євразії. В його основі федерація штатів-регіонів, які 

на противагу федерації етносів, сформовані без врахування етніч-

ної приналежності. “Євразійський федералізм” у певній мірі на-

гадував несумісне поєднання децентралістичного самоврядуван-

ня із імперським великодержавним централізмом. “Перед лицем 

західного виклику Росії потрібна концепція євразійського феде-

ралізму: не держав – держава повинна бути єдиною, а громадян-

ських спільнот – регіонів, які поєднають демократичні принципи 

автономії й самодіяльності з цивілізаційним принципом єдиного 

простору (конституційно-правового, економічного, інформацій-

но-освітнього, науково-технічного тощо)”, – писав О. Панарін22. 

При цьому вказувалося на необхідність загально євразійського 

представницького органу (“конгрес євразійського народу”), депу-

тати якого обиратимуться усім населенням Росії-Євразії23. “Герої-

чна аскеза” – стрижневий політично-національний компонент 

панарінського євразійського проекту. Суть її полягала у відмові 

російського народу від культивування власне російської націона-

льно-етнічної самобутності (малої писемної традиції за О. Панарі-

ним) з одного боку та “самовідмові усіх народів, що складають 

федерацію, від значної частини власного суверенітету, який нада-

ється верховній владі” з іншого. Головна мета “героїчної аскези”  

– побудова великої багатонаціональної держави у Євразії24. Запе-

речуючи для Росії-Євразії класичну інтерпретацію категорії “на-

род” у вузькому етнічному розумінні, мислитель вкладав у розу-

міння “євразійського народу” поняття про “суперетнічний синтез 

сусідських етнографічних спільнот, об’єднаних єдиним нормати-

                                                
22 А.С. Панарин, Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом 
и евразийством), Москва 1995, с. 245-247. 
23 Ibidem, с. 247. 
24 Ibidem, с. 152. 
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вним текстом – консенсусом з приводу базових цінностей”25. На-

томість існування національної свідомості окремих етносів (“мала 

писемна традиція”), які складатимуть надетнічну спільноту Росії-

Євразії допускається лише на місцевому фольклорно-етнографіч-

ному рівні (“екзистенціального переживання малої батьківщини” 

за О. Панаріним)26. Причина у недоліках народницької, етногра-

фічної замкнутості, пов’язаної із можливістю ізоляції від досяг-

нень світової цивілізації27. 

Таким чином, цивілізаційний проект Росії-Євразії у полі-

тичній площині був спрямований на вирішення насамперед про-

блеми інтеграції пострадянського простору. Дане завдання про-

понувалося вирішити шляхом створення євразійської федерації 

самоврядних “штатів-регіонів” при домінуванні сильної центра-

льної влади у Москві. Принцип національно-етнічної приналеж-

ності громадян потенційного державного утворення мало заміни-

ти формування особливої надетнічної євразійської ідентичності. 

Така постановка питання нагадувала реанімацію концепції єди-

ного “радянського народу” в СРСР з подальшим національним 

гнобленням республік у його складі. 

Саме “українське питання” найкраще відображало велико-

державницьку, імперську сутність цивілізаційного проекту Росії-

Євразії, запропонованого О. Панаріним. Мислитель категорично 

заперечував самостійний розвиток української державності, який 

суперечив як цивілізаційним основам “греко-православної писе-

мної традиції”, так і бажанням самих мешканців України, які, 

завдяки згубній етнічній політиці місцевих націоналістів, можуть 

опинитися поза месіансько-просвітницьким впливом великої ро-

сійської культури. Більш того, українці як неісторичний народ 

приречені або зійти на маргінес цивілізаційного прогресу й зник-

нути, або ж разом із іншими народами Росії-Євразії розбудовува-

ти майбутнє унікальної євразійської цивілізації, відчуваючи себе 

громадянами могутньої імперії, яка на рівні з іншими вершить 

                                                
25 А.С. Панарин, Реванш истории: Российская стратегическая инициатива 
в ХХІ веке, Москва 2005, с. 169. 
26 А.С. Панарин, Евразийский проект в миросистемном контексте, „Восток” 
1995, № 2, с. 73. 
27 А.С. Панарин, Реванш истории…, op. cit., с. 168. 
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долі світу. Платою за такий статус мала б стати рішуча відмова від 

розбудови власної національної державності й ідентичності28. 

Спробою реалізації в практичній площині євразійських ідей 

стала концепція Євразійської Співдружності (ЄС). У 1992 році 

з ініціативи Демократичного Руху Реформ (ДДР) було винесено 

на обговорення “Хартію євразійської співдружності”, яка перед-

бачала створення ЄС. В основі задуму лежало збереження постра-

дянського простору на демократичних цінностях, оскільки звіль-

нення від пут радянської унітарності, на переконання авторів Ха-

ртії, не вимагало розриву історично сформованих зв’язків між 

людьми. “Народи чекали, – говорилося в проекті, – не знищення 

спільної вітчизни, а її демократичного реформування, створення 

громадянського суспільства, основаного на згоді та взаємному 

інтересі”. У розділі Хартії під назвою “Основи євразійської спіль-

ноти” доводилося, що територія колишнього СРСР являє собою 

історично сформований “Серединний материк”, який помітно 

відрізняється як від Західної Європи, так і від країн, які лежать на 

Південний-Схід. Фактично це “континент-батьківщина”, доля 

якого невіддільна від долі кожного з її народів. Концепція Хартії 

базувалася на уявленні про переплетення історичних призначень 

євразійських народів, яке створило сплав їх культур, виробило 

спільну систему ціннісних орієнтацій – єдиний духовний простір, 

що є частиною загальнолюдської культури. Його руйнування не-

минуче призведе до вбогості всіх євразійських етносів та негатив-

но позначиться на духовному розвитку людства загалом. Звідси 

робився висновок про те, що подальше усвідомлення народами 

Євразії збігу своїх корінних інтересів та належності до спільноти 

ширшокого масштабу здатне відкрити дорогу до еволюції Спів-

дружності Незалежних Держав (СНД) у міждержавний та міжна-

ціональний Союз нової якості – Євразійську Співдружність як 

“особливу цивілізацію”. 

Практичні механізми утворення ЄС передбачали підписан-

ня на основі Хартії “Договору про принципи співробітництва, 

досягнення громадянського миру та національної згоди”. Наступ-

                                                
28 В.М. Банах, “Цивілізаційне” неоєвразійство в контексті інтеграції постра-
дянського простору, „Наукові зошити історичного факультету Львівського уні-
верситету” 2015, вип. 16, с. 48-49. 
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ним етапом мало б стати затвердження Хартії та Договору Уста-

новчим з’їздом уповноважених представників незалежних дер-

жав. ЄС вважався б створеним, якщо обидва документи ратифіку-

вали вищі законодавчі органи не менше трьох самостійних дер-

жав. У своїй повсякденній діяльності ЄС передбачав координацію 

міжнародної політики із збереженням права на окремі міжнаро-

дні зносини суб’єктів об’єднання, утворення спільного ринку, 

військ стратегічного призначення та прикордонних військ. Най-

вищими керівними органами мали б стати Міжпарламентська 

асамблея та Рада Президентів (Голів Держав)29. 

З-поміж інших країн-учасниць СНД Хартію запропонували 

підписати й Україні. 24 листопада 1992 р. українська сторона від-

повіла відмовою, мотивуючи своє рішення тим, що нові об’єднан-

ня пострадянських країн на даному етапі, як альтернатива СНД 

недоречні. Кроки на відновлення будь-якого сурогату СРСР по-

рушують Акт про державну незалежність України, прийнятий 

Верховною Радою 24 серпня 1991 р.30 

Незважаючи на невдачу проекту, ідея Євразійської Спів-

дружності не полишала євразійців упродовж усіх 1990-х років. 

Так, організацію “Євразійського Союзу” та посилення об’єднавчих 

процесів між колишніми радянськими республіками пропонува-

лося розпочати з наповнення новим змістом та активізацією вза-

ємних зв’язків між спілками письменників, художників, компози-

торів тощо. Причиною таких міркувань став висновок про те, що 

“вирішальним фактором інтеграції є інтелігенція”, яка власне 

і формує громадську думку31. Зважаючи на те, що первинна наці-

ональна ідея повинна бути насамперед ідеєю консолідації, зби-

рання, об’єднання, саме тому усвідомлення своєї євразійської суті 

з погляду генетики, матеріальної культури, світогляду мало б до-

помогти російському суперетносу перестати відштовхувати від 

себе власні складові частини. Замість цього в нього зявиться мо-

жливість консолідувати себе на всьому пострадянському просторі, 

використовуючи нові джерела духовної та біологічної пасіонарно-

                                                
29 Российский государственный архив социально-политической истории (далі: 
РГАСПИ), ф. 661, оп. 1 (Демократическая партия России), д. 84, с. 75, 76, 77. 
30 Ibidem, д. 84, с. 62. 
31 “Евразийский Союз”: идея, проблемы, перспективы (“круглый стол”), „Социа-
льно-политические исследования” 1995, № 1, с. 23. 



303 

сті32. “Партія російської єдності та злагоди” (ПРЄЗ) С. Шахрая 

виступила з ініціативою укладення конфедеративної угоди з дер-

жавами СНД. В заяві зазначалося, що така угода практично реа-

лізовувала б ідеї утворення Союзу євроазіатських держав. Проект 

Конфедеративної угоди, розроблений С. Шахраєм, передбачав 

створення Конфедеративного економічного співтовариства, Обо-

ронного Союзу, Генеральної політичної ради, Ради безпеки та 

Суду конфедеративного об’єднання. Для вироблення відповідного 

документа пропонувалося створити міжнародну робочу групу, в 

яку б увійшли представники держав та громадських організацій. 

С. Шахрай від себе особисто та від імені партії висловив готов-

ність узяти активну участь у роботі такої групи. “Ця ініціатива, – 

визнав він, – моральна та політична компенсація з мого боку як 

учасника біловезьких процесів”. Разом з тим С. Шахрай пропону-

вав визнати непорушність кордонів СНД та підтвердити закон-

ність біловезьких домовленостей33. 

У жовтні 1994 року було затверджено, а у травні 1996 року 

доповнено “Перспективний план інтеграційного розвитку СНД” 

складений під помітним впливом євразійської ідеології. Глави 

держав СНД домовилися спільно виробити шляхи співпраці та 

тісної взаємодії, котрі мали б, у випадку вдалої їх реалізації, впро-

довж 1994–1997 років перетворити Співдружність у більш тісний 

союз держав-учасниць. Така спілка мала можливість перерости у 

майбутньому, згідно намірів творців плану, у певне протодержав-

не утворення. Планувалося розпочати формування Митного, 

Платіжного, Валютного союзів; загального ринку товарів, капіта-

лів, послуг і робочої сили тощо; у військовій галузі передбачалася, 

зокрема, спільна охорона зовнішнього кордону СНД за допомо-

гою об’єднаних військ. Було задекларовано намір створити коор-

динуючі органи щодо культурного, наукового й освітнього спів-

робітництва у рамках Співдружності. Врешті пропонувалося ра-

зом узгоджувати зовнішньополітичну діяльність34. 

                                                
32 Ю. Тавровский, Три круга новой идеологии, „Независимая газета”, 8 сентября 
1999. 
33 С.Г. Турунок, Сергей Михайлович Шахрай, „Кентавр” 1995, № 2, с. 104-120. 
34 К.І. Грищенко (ред.), Перспективний план інтеграційного розвитку Співдру-
жності незалежних держав: зібрання чинних міжнародних договорів України: 
офіційне видання, т. 4. кн. 2, Київ 2004, с. 408-418; Б.І. Тарасюк (ред.), Перспек-
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Україна чи радше “українське питання”, об’єднувало нових 

російських слов’янофілів й євразійців. Реанімуючи традиційні 

українофобські реляції крайніх російських націоналістів про по-

літичне українство, як польську чи австрійську урядову інтригу в 

контексті ворожої антиросійської урядової політики, нові російсь-

кі слов’янофіли й євразійці розробили концепцію, яку умовно 

можна назвати „своя” Україна та „інша” Галичина. 

„Своя” Україна, як її подавали російському обивателю – це 

частина спільного із Росією-Євразією православного цивілізацій-

ного світу або невід’ємна складова „східнослов’янського ядра”, яка 

спроможна існувати винятково у „братерському” політичному 

союзі із Кремлем. Згубним для „своєї” України завжди був етніч-

ний націоналізм, що апріорі спрямований на руйнування україн-

сько-російської єдності, ворожа російському православ’ю Греко-

Католицька Церква, зіпсована впливом Заходу тощо. Націоналіс-

тичний світогляд „своїй” Україні насаджувався, всупереч волі 

самих мешканців, радикальними націоналістами Галичини, яка, 

будучи історично під згубним впливом Західного світу, стала „ін-

шою”, ворожою до істинних цінностей, пов’язаних із „російським 

світом”35. 

 

Висновки 

Отже, після розпаду СРСР російські інтелектуали шукали ар-

гументи для нової російської ідентичності в традиційних для суспі-

льно-політичної думки Росії імперських світоглядних течіях – сло-

в’янофільстві та євразійстві. У відродженому новому російському 

слов’янофільстві акцент перемістився на “східнослов’янську” єдність 

росіян, українців та білорусів, які відтепер повинні скласти одну 

державу та націю, аби зберегти власну культурну самобутність та 

спільно протистояти згубному впливу Заходу. Ідеологія євразійства 

оберталася довкола суджень про самобутність Росії як особливого 

цивілізаційного феномену, “серединного континенту” між Європою 

                                                                                                     
тивний план інтеграційного розвитку Співдружності незалежних держав у 
1996–1997 рр.: зібрання чинних міжнародних договорів України: офіційне видан-
ня, т. 6. кн. 1, Київ 2006, с. 474-495. 
35 В.М. Банах, „Своя” Україна та „інша” Галичина у російській громадській думці 
1990-х рр., „Вісник Національного університету «Львівська політехніка»” 2013, 
№ 752, с. 193. 
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та Азією, єдиною гідною противагою західній цивілізації. Для євра-

зійців географічне розташування та масштаби, вся хода поперед-

ньої історії і, головне, власна національна самосвідомість визнача-

ють долю Росії як супердержави, Євразійської імперії. Обидві ідео-

логії, взяті на озброєння російськими політичними партіями та 

владою, не сприймали українську державність, відроджену в 1991 

році. Україна та її незалежне існування в рамках міжнародно ви-

знаних кордонів станом на 1991 рік, стояла на заваді реанімації 

імперських амбіцій Росії. Відтак вона мала або зникнути, як геопо-

літична реальність, або повністю перебувати під контролем Кремля 

в проекті “російського світу”. 
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Natalia Hennig 

 

 

„Potwory historii same podchodzą pod nasze domostwa”  

– czyli językowa kreacja wojny w prozie wspomnieniowej 

Agnieszki Osieckiej 

 

 

Jedna z pierwszych zapisanych przez Agnieszkę Osiecką kart 

nosi datę 27 grudnia 1945 r. i stanowi stworzony przez dziewięciolatkę 

opis okupacji niemieckiej1. Wątek, jak pisze A. Zieniewicz - „(…) dzie-

ciństwa i młodości w kraju, gdzie nowe życie wyrasta spomiędzy ruin, 

a entuzjazm odbudowy miesza się z pamięcią okupacji, śladami woj-

ny”2, będzie przez Osiecką podejmowany wielokrotnie. Zarówno we 

wspomnianych diariuszach, jak i piosenkach (m.in.: Żegnaj mi, Kra-

kowie, Wtedy wrócą moje pieśni, Pieśń powrotu do domu, Płaczmy 

razem wrogu mój, Krzesany, Miasteczko Bełz, Deszcze niespokojne). 

Temat ten pojawi się również w tomach prozy wspomnieniowej 

(Szpetni czterdziestoletni, Galeria potworów), czy wywiadzie rzece 

przeprowadzonym z samą sobą (Rozmowy w tańcu). Należy pamiętać, 

że na sposób jego ujęcia w poezji wpływ miał kontekst artystyczny  

– część wymienionych tekstów stanowią tłumaczenia wierszy Morde-

chaja Gebirtiga napisane dla Teatru Atelier, jeden inspirowany był 

serialem telewizyjnym. Natomiast w przypadku prozy wspomnienio-

wej, autorka nie była ograniczona żadnymi odgórnymi założeniami, 

takimi jak telewizyjna/teatralna koncepcja całego dzieła. Poruszenie 

owego wątku leżało tylko w gestii jej wyborów twórczych. Na potrak-

towanie zagadnienia, wpływać natomiast mogła sytuacja polityczna  

– Szpetni czterdziestoletni powstawali w atmosferze niepokoju, w sta-

nie wojennym, Galeria potworów w czasie zmiany ustrojowej i dąże-

nia Polski ku demokracji. Dlatego szczególnie interesujące wydaje się 

porównanie obrazów wojny, wyłaniających się z tych dwóch pozycji, 

a konkretnie – z ich języka. 

 

                                                
 mgr Natalia Hennig, Uniwersytet Gdański, e-mail: natalia.hennig@phdstud.ug.edu.pl 
1 Z. Turowska, Agnieszki. Pejzaże z Agnieszką Osiecką, Warszawa 2000, s. 7. 
2 A. Zieniewicz, Ukryta autobiografia. Agnieszki Osieckiej dzienniki ze środka stulecia, 
[w:] A. Osiecka, Dzienniki 1945-1950, Warszawa 2013, s. 7. 
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Osiecka mawiała, że kiedy przymknie powieki, w jej wyobraźni 

pojawia się „(…) mapa naszego języka. Tu są gdzieś te rzeczowniki, tu 

te czasowniki, wiszą z boczku gdzieś te przyimki, te zaimki. Wszystkie 

obroty są między nimi możliwe”3. I dodawała – „(…) Potem widzę te 

części mowy i te części zdania i to jest moja ojczyzna”4. Tym bardziej 

zasadna wydaje się więc analiza języka autorki i odpowiedź na pytanie 

– jaka językowa kreacja wojny wyłania się z jej prozy wspomnienio-

wej? Kreację językową zdefiniowała T. Skubalanka, określając nią „(…) 

całokształt procesów językowych, stworzonych przez twórcę tekstu, 

w pewnym celu, określony byt fikcjonalny, będący cząstką wizji arty-

sty”5. Jaki więc obraz wojny został wykreowany za pomocą języka obu 

pozycji? Czy jest odmienny w zależności od przyjętej perspektywy 

czasowej? Jak jest wartościowany? 

 

Językowa kreacja wojny w Szpetnych czterdziestoletnich 

W swojej pierwszej książce wspomnieniowej Osiecka nie po-

strzega wojny, jako jednolitego doświadczenia, kładzie nacisk na odrę-

bność w odczuwaniu czasów okupacji ze względów geolokacyjnych. 

Podstawowe rozróżnienie zawiera się w podziale na stolicę oraz Kra-

ków. Krakowianin w czasie wojny jest przede wszystkim tułaczem 

(jego słownikowa definicja brzmi – „(…) człowiek, który nie ma stałego 

miejsca zamieszkania, nie mający domu, schronienia”6). Kluczowym 

pojęciem wydaje się tu kategoria domu, na którą nacisk kładzie też 

Osiecka. Krakowianin-tułacz, wracając po wojnie w swoje strony, prze-

de wszystkim powraca też do rodzinnych czterech ścian: „(…) wyobraź-

my sobie na przykład krakowianina, który po tułaczce wojennej wraca 

do swojego miasta. Zastaje on zmiany niewyobrażalne, okaleczenia 

potworne, ale... miasto żyje. Rozstrzelano mu ojca, ale matka jest, od-

nalazła się, jutro wraca na Sławkowską. Ukradziono z salonu Matejkę, 

ale Kossak wisi. Sprzedano złote lorgnon i kapelusz dziadka, ale nie 

ruszone kalosze czekają w przedpokoju, i krakowianin jeszcze dziś 

wyjdzie w nich na A-B”7. 

                                                
3 G. Pieczuro, Agnieszka, TVP 1989. 
4 Ibidem. 
5 T. Skubalanka, Językowa kreacja Jacka Soplicy (Księdza Robaka), [w:] idem, Mickie-
wicz, Słowacki, Norwid. Studia nad językiem i stylem, Lublin 1997, s. 20. 
6 E. Sobol (red.), Mały słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1995, s. 959. 
7 A. Osiecka, Szpetni czterdziestoletni, Warszawa 1985, s. 207. 
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„Zmiany”, które zastaje są synonimicznie nazwane „okaleczenia-

mi” oraz połączonez epitetami „niewyobrażalne” i „potworne”. Meta-

morfoza miasta jest więc tak duża, że aż trudna do objęcia myślą i jed-

nocześnie jednoznacznie negatywnie wartościowana. Jej odczucie po-

lega głównie na dotkliwym doznaniu braku, wyrażonym przez czasów-

niki: „rozstrzelano”, „ukradziono” i „sprzedano”. Zastosowanie form 

bezosobowych powoduje, że sprawcy krzywd są odhumanizowaną, 

bezimienną masą. Przeszłość jest tu jednak zderzona ze stanem obec-

nym, w którym nadal istnieją zapamiętane sprzed wojny elementy 

miasta, czy domu, co zostało podkreślone przez zestawienie wspomi-

nanych form bezosobowych czasownika z formami w czasie teraźniej-

szym: „żyje”, „jest”, „wisi” oraz „czekają”. Obecna chwila i to, co ocalało 

jest więc konkretne, namacalne, przeżywane tu i teraz. 

Co tworzy krakowski dom, będący najważniejszą potrzebą każ-

dego powojennego tułacza? Są to zarówno najbliższe osoby („matka”, 

„ojciec”), jak i przedmioty („kapelusz”, „kalosze”, „lorgnon”). Wskaza-

nie na ich konkretne umiejscowienie („z salonu”, „w przedpokoju”) 

podkreśla istnienie podstawowych pomieszczeń, które nie legły w gru-

zach. W szczególny sposób zostały też przytoczone nazwy własne: „Ko-

ssak” oraz „Matejko”. Zastosowana tu metonimia, polegająca na użyciu 

nazwiska malarza w znaczeniu obrazu, podkreśla rolę sztuki i tradycji 

w domu krakowianina. Natomiast „kalosze” mają dla powracającego 

tułacza wartość sentymentalną – to pamiątka po dziadku, której nie 

tylko udało się przetrwać wojenne zniszczenia, ale nadal może być 

użytkowana. Warto zauważyć, że obuwie zostało tutaj spersonifiko-

wane przez zastosowanie czasownika „czekają” – a więc spodziewają 

się przybycia swojego człowieka, są wiernym, ale też stałym elementem 

domu. Ich nieprzerwane trwanie i rodzaj przywiązania to bezcenne 

wartości po pełnych niestałości i strat czasach wojny. Uwagę zwraca 

również sposób wymienienia omówionych elementów: po przecinku, 

bez zbędnych opisów, praktycznie pozbawione wartościujących epite-

tów (z wyjątkiem „złotego” lorgnonu, jednak przymiotnik zdaje się tu 

bardziej uzasadniać sprzedaż przedmiotu, niż stanowić o jego wartości 

dla tułacza). Wszystkie więc składowe są tak samo istotne. Ostatnią 

częścią domu, sankcjonującą jego istnienie, jest adres. W przytoczo-

nym fragmencie jest to wyrażenie przyimkowe „na Sławkowskiej”. 

Nazwa ulicy jest tu jednak umowna i stanowi raczej synekdochę, 
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występuje jako znak wszystkich miejsc zamieszkania nadal obecnych 

na pełnej zniszczeń powojennej mapie. Tylko adres bowiem umożliwia 

powrót, wyznacza jego cel („matka jest, odnalazła się, jutro wraca na 

Sławkowską”).  

Krakowianie nie tylko odnajdują to, co przetrwało, ale również 

próbują ocalać pamięćo tym, co zniknęło na zawsze. A szczególnie – 

„o miasteczkach Schulza”. Co stało się z nimi w czasie wojny? Ich los 

jest tak opisywany: „(…) Może było tak: jest zima czterdziestego dru-

giego albo trzeciego roku. Jakieś małe nieszczęsne miasteczko na kre-

sach. Przed chwilą wywieziono ostatnich Żydów. Ostatni krzyk brzęczy 

jeszcze w gołych konarach. Na opustoszałym rynku coś błyszczy: to 

potłuczone lusterko na zawsze już nieobecnej dziewczynki”8. 

Co wiadomo o wydarzeniach w żydowskich miasteczkach? Przy-

taczana data nie jest dokładna, zastosowanie wyrażenia „czterdzie-

stego drugiego lub trzeciego roku” podkreśla, że opisywane zdarzenia 

miały miejsce nieustannie. Podana została natomiast precyzyjnie pora 

roku – „zima”, a więc okres chłodu, nieurodzaju, w którym świat przy-

rody zamiera. Osiecka, opisując żydowskie miasteczko, stosuje podob-

ne zabiegi językowe, co przy kreowaniu obrazu powojennego domu. To 

miejsce również naznaczone jest pustką, wyrażaną przez epitety: „gołe” 

(konary), „opustoszały” (rynek), wyrażenie „na zawsze nieobecna” 

(dziewczynka). Sprawcy i tego nieszczęścia zostali odczłowieczeni 

poprzez użycie formy bezosobowej „wywieziono”. Jest jednak pewna 

różnica w obu obrazach – w przypadku tego miasta nie ma już nic do 

ocalenia. Na ratunek opisywanego świata jest już za późno, co 

podkreśla dwukrotnie z rzędu użyty przymiotnik „ostatni” (Żydzi, 

krzyk). Jedyny ślad po jeszcze przed chwilą istniejącej społeczności to 

„potłuczone lusterko” – symbol nieszczęścia9. A jednak jest ktoś, kto 

potrafi na kanwie własnych wojennych doświadczeń zachować pamięć 

o „miasteczkach Schulza”. To krakowscy artyści: „(…) Ale i tę śmierć 

sztuka krakowska jakoś oswoiła i uczyniła przedmiotem poezji. (…) 

Może to wątek dla naszego tematu poboczny, ale niesłychane ważny: 

Schulz przetrwał nie tylko w Schulzu i nie tylko w Kantorze, którego 

rodowód z Schulza jest znany. Schulz przechował się w drobniutkich, 

potocznych poczynaniach artystów krakowskich (…). 

                                                
8 Ibidem, s. 208. 
9 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2003, s. 1493. 
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Nadchodzi wieczór, nadlatuje sroka. Zwabiona blaskiem bły-

skotki, unosi jeden lśniący okruszek [potłuczonego lusterka] i niesie go 

daleko, daleko aż pod Kraków. Tam, moszcząc gniazdo, gubi okruch, 

i znajduje go... kto? Nie wiem. Może Andrzej Bursa, może Zygmunt 

Konieczny, może Wiśniak. Przecierają znalezione szkiełko i widzą 

w nim, jak we śnie, odłamki z miasteczek Schulza. Skąd bowiem ta 

nuta tęskna w śpiewie Ewy, skąd Piotra płaszcz jak z chasydzkich 

skrzydeł uczyniony, skąd przygarbienie Krzysia Litwina i skąd wreszcie 

– Hucuł? (...)”10. 

Żydowski świat przetrwał więc w „poezji”. Jej definicja słowni-

kowa to „(…) ogół utworów literackich pisanych wierszem”11. Osiecka 

rozszerza ją, uważa, że można ją dostrzec także w „drobniutkich, po-

tocznych poczynaniach artystów”. Forma deminutywna „drobniutkie” 

podkreśla, że są to zachowania ledwie zauważalne, jedynie co zabar-

wione kulturą polskich Żydów. Autorka wpisuje ocalone fragmenty ży-

dowskiego świata w artystyczne życie Krakowa, za pomocą rzeczowni-

ków: „nuta”, „płaszcz” i „przygarbienie”.  

„Nuta” została zestawiona z epitetem odwołującym się do tra-

dycji judaistycznej „tęskna”, ponieważ jednym z nurtów muzycznych, 

charakterystycznych zwłaszcza dla wczesnego judaizmu, są psalmy, 

w tym błagalne oraz żałobne, często wykonywane bez akompaniamen-

tu instrumentalnego12. Wybitny skrzypek M. Guttman zauważa, że 

wspólnym elementem dla utworów żydowskich są stale występujące 

elementy smutku i radości13. Natomiast „płaszcz” – będący częścią po-

równania „płaszcz jak z chasydzkich skrzydeł uczyniony”, stanowi bez-

pośrednie odwołanie do kultury żydowskiej poprzez zastosowanie epi-

tetu „chasydzki” oraz pośrednie, przez nawiązanie do motywu baśni 

i kabały żydowskiej, opowiadającej o sposobie na otrzymanie przez 

człowieka skrzydeł dzięki spaleniu ksiąg14. Ostatni leksem odnosi się 

do pewnego stereotypu związanego z wyglądem zewnętrznym („przy-

                                                
10 A. Osiecka, Szpetni…, op. cit., s. 208. 
11 Poezja, [w:] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/poezja.html 
[9.01.2020]. 
12 M. Borkowska, Muzyka żydowska jako fuzja elementów folklorów źródłowych, 
„Okolice. Rocznik Etnologiczny” 2013, t. II, s. 107. 
13 F. Lech, Guttman: Czym jest muzyka żydowska, https://culture.pl/pl/artykul/gut-
tman-czym-jest-muzyka-zydowska-wywiad [9.01.2020]. 
14 I.L. Perec, Opowiadania chasydzkie i ludowe, Wrocław 1997, s. 9-10. 
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garbienie”15). Z jednej strony są to więc ledwo dostrzegalne ogniwa 

charakterystyczne dla kultury żydowskiej, z drugiej – bardzo konkret-

ne i z łatwością percypowane przez zmysły. 

W kreacji świata, w którym przenika się artystyczne życie po-

wojenne z przedwojennym życiem polskich Żydów, dużą rolę odgry-

wają też nazwy własne: „Ewa”, „Piotr” (Demarczyk oraz Skrzynecki, 

co można wywnioskować z kontekstu, czyli następnych pojawiających 

się nazwisk przedstawicieli Piwnicy pod Baranami), „Zygmunt Ko-

nieczny”, „Krzysiek Litwin”, „Wiśniak”, „Andrzej Bursa”. Przytoczenie 

imion i nazwisk krakowskich artystów pełni ważną funkcję – uwidacz-

nia wpływ wojennych wydarzeń na życie i twórczość przedstawicieli 

pokolenia '56, jakie reprezentują.  

Czym była więc wojna dla krakowian? Jaki jej obraz można zre-

konstruować na podstawie powyższej językowej analizy? Czasem „tu-

łaczki”, po której jednak udało im się odnaleźć dom. Dom pełen boles-

nych wyrw, ale jednak – ocalony, co podkreślają głównie formy cza-

sownikowe zestawione na zasadzie przeciwieństwa oraz rzeczowniki 

konkretne. Krakowianin pozostaje w żałobie po tym, co stracone i sta-

ra się, by przetrwała choć pamięć o minionym. Najlepszym na to 

sposobem staje się sztuka. 

A w jaki sposób wojna odbierana była przez warszawiaków? Czy 

również miała wpływ na ich artystyczne postawy? Odpowiedź daje 

poniższy cytat: „(…) Nasza sytuacja, sytuacja warszawska, była zupeł-

nie inna. Pewnego dnia, po upadku Powstania wygnano nas z miasta. 

Kiedy wróciliśmy, miasta nie było. Krótka historia, prawda? Toteż nasz 

dowcip, nasz smutek, nasza praca i odpoczynek, były całkiem inne. 

W Krakowie co drugi człowiek wyglądał tak, jakby miał ciotkę. W War-

szawie byli tacy, co nie mieli nikogo. Trudno przecie opłakiwać krew-

nych, których się nie miało. (…) Potwory historii podchodzą pod same 

nasze domostwa, jak rozbestwione dziki zimą. Domostwa walą się nam 

na głowę, nim zdążymy otynkować ściany. Ścianom wyrastają uszy, za-

nim zawiesimy święte obrazy. W Warszawie straszy nawet za dnia!”16. 

Wojna dla mieszkańca stolicy, nie jest już tułaczką. To „upadek”, 

„krótka historia”, której centralnym wydarzeniem była banicja. War-

                                                
15 Zob. K. Meroń, Historia wykluczania Żydów ze społeczeństw europejskich, „Nigdy 
Więcej” 2010, nr 18, https://www.nigdywiecej.org/pdf/pl/pismo/18/27_historia_wy-
kluczenia.pdf [10.03.2010]. 
16 A. Osiecka, Szpetni…, op. cit., s. 207. 
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szawiacy zostali do niej zmuszeni, co obrazuje bezosobowa forma 

czasownika „wygnano”, która jednocześnie ponownie nie wskazuje na 

konkretnych sprawców. Gdy istniała już możliwość powrotu – czekało 

jedynie dojmujące uczucie samotności, co zostało podkreślone nega-

cjami: „nie było” (miasta), „nie mieli” (nikogo), „nie miało się” (krew-

nych).  

Również w kreacji wojennej, czy też tuż powojennej Warszawy, 

pojawia się kategoria domu, nazwanego tu „domostwem”. Jak powin-

no wyglądać? Najważniejszym jego elementem będą „ściany” (rze-

czownik ten pojawia się aż dwa razy z rzędu), dom jest przedmiotem 

troski człowieka, który dba o jego wygląd, co podkreśla epitet „otynko-

wane”. Chronić powinny go „święte obrazy”. Stworzenie domostwa jest 

jednak syzyfową pracą, skazaną na porażkę, co wyraża czasownik 

w czasie teraźniejszym: „walą się” (ściany) oraz konstrukcja ze spójni-

kiem „zanim”, podkreślającym, że katastrofa nastąpi szybciej, niż uda 

się odbudować dom („nim zdążymy, zanim powiesimy”). Wspomniane 

„święte obrazy” zostają zderzone z „uszami” wyrastającymi ze ściany. 

„Domostwo” więc zostaje ożywione, staje się wynaturzone, budzi prze-

rażenie. Jednocześnie odwołanie do tej części ciała może być zabie-

giem aluzyjnym, przywodzącym na myśl podsłuch – Szpetni czterdzie-

stoletni powstają przecież w stanie wojennym. 

Wojna zabrała warszawiakom wszystko, łącznie z nadzieją na 

odbudowę tego, co stracili. Jest więc jednoznacznie negatywnie warto-

ściowana poprzez: utożsamienie jej z „potworami historii”, dokonanie 

animalizacji – porównanie do nieobliczalnego, dzikiego zwierzęcia 

(„dzik”) i zastosowanie epitetu „rozbestwiony”. Doświadczenie wojny 

i straty w tak kompletnym wymiarze, ma ogromny wpływ na miesz-

kańców stolicy: „(…) My, warszawiacy, jesteśmy cali z gazety, od stóp 

do głów dzisiejsi i stale na dziś. Zamiast grzebać się pod gruzami, 

rozejrzeliśmy się wkoło i zarechotaliśmy Wiechem, zaklęliśmy Hłaską, 

zakrzyczeliśmy STS-em, rozkochaliśmy się w Gombrowiczu”17. 

Warszawscy artyści zbudowali więc swoją tożsamość w kontrze 

do „grzebania się pod gruzami”, czyli do bolesnej przeszłości. Warto 

zwrócić uwagę na polisemiczność czasownika „grzebać się”, który 

można rozumieć, jako robienie czegoś długo, dokładne przeszukiwanie 

                                                
17 Ibidem, s. 208. 
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czegoś lub w sensie pochówku18 – w tym przypadku, w połączeniu z za-

imkiem zwrotnym, pochówku samego siebie. Gruzy, będące metoni-

mią czasu przedwojennego, stanowią dla warszawiaków swoistą pułap-

kę. Wybierają więc nie żałobę, czy upamiętnianie minionej epoki (jak 

Kraków), ale pełne silnych emocji życie. Na czym polega, najlepiej 

oddają zastosowane czasowniki: „zarechotaliśmy”, „zaklęliśmy”, „za-

krzyknęliśmy”, „rozkochaliśmy”. Na uwagę zasługuje nie tylko ich zna-

czenie, ale też forma 1 os. lmn., która sprawia, że te cztery czasowniki 

można traktować jak pokoleniowy manifest. Zwłaszcza że są one 

zestawione z nazwami własnymi, takimi jak: „Hłasko”, „STS”, „Wiech”, 

„Gombrowicz”. Dwie pierwsze odnoszą się do jednego z ważniejszych 

pisarzy pokolenia '56 oraz znanego teatru kabaretowego, tworzonego 

przez tę samą generację. Natomiast „Wiech” był satyrykiem i felieto-

nistą, czerpiącym z gwary warszawskiej, który stanowił inspirację dla 

młodych, powojennych artystów. Podobnie „Gombrowicz” – pisarz, 

którym pokolenie '56 było zafascynowane. 

Jaka jest najważniejsza wartość dla młodych artystów? Odpo-

wiedź jest wyrażona w leksemach: „dziś” i „dzisiejszość”. Rola teraź-

niejszości została podkreślona przez wyrażenie „cali z gazety”. Codzie-

nne pisma opierają się na bieżących wydarzeniach, tak samo jak życie 

młodych ludzi w powojennej Warszawie. Pozbawieni przeszłości, kon-

centrowali się na teraźniejszości. Osiecka, kreując obraz wojny, a prze-

de wszystkim jej wpływu na swoje pokolenie, odnosi się głównie do 

świata artystycznego, to jemu poświęca najwięcej uwagi. Jednak zna-

lazło się też miejsce na refleksję o całym społeczeństwie: „(…) Jakże to 

miasto się odchamia... Ileż tu pereł, złota, bzu... Jakże ta ziemia wojny 

wchłania, jakby nie było wojen tu!... Tłuścieją zady naszych aut, maleją 

stópki naszych dam i nawet gdyby Wojski grał, nie grałby piękniej niż 

ja gram. Pachną perfumy znanych firm – jest Nina Ricci, Antilope...  

– I najmodniejszy grają film – i pod krawatem chodzi chłop. ...Jest 

więcej szczęścia i bon tonu... – Melancholicy do analiz! … Jeśli pan 

doktor będzie w domu – to powie, że za dużo palisz. – Zaraz po wojnie, 

pan pamięta, telefoniczna książka – to taka była w pasie cienka, jak 

ważka albo wstążka (...)”19. 

                                                
18 Grzebać się, [w:] E. Sobol (red.), Mały słownik…, op. cit., s. 240. 
19 A. Osiecka, Szpetni…, op. cit., s. 8. 
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Leksem „wojna” w przytoczonym fragmencie występuje w 2 na 3 

użycia w liczbie mnogiej, co można interpretować jako: I i II wojnę 

światową, jako różne wydarzenia o charakterze zbrojnym (powstania, 

wojny), czy zbiór indywidualnych dramatów wynikających z konfliktu 

zbrojnego. Nie jest jednak istotne, które rozumienie byłoby prawidło-

we, ponieważ pamięć o nich szybko mija, co podkreślają czasowniki: 

„nie było” oraz „wchłania”. Druga nazwa czynności nasuwa też skoja-

rzenie z ziemią wchłaniającą krew poległych, co zwiększa dramatyzm 

w przedstawieniu wojny. Powojenne społeczeństwo nie chce o tym pa-

miętać, zamiast tego woli się „odchamiać”. Symbolami tego procesu 

są: „perły”, „złoto”, „bzy”, „perfumy”, „krawat”, „bon ton”, „szczęście”  

– a więc rzeczowniki o pozytywnych konotacjach, często przywołu-

jących na myśl luksus i elegancję. Efekt wartościujący wzmacniają 

nazwy własne znanych zagranicznych marek: „Antilope”, „Nina Ricci”, 

epitety: „najmodniejszy”, „znane”, „piękniej” oraz odwołanie do 

polskiej kultury („Wojski”). Dodatkowo oddziałują one na zmysły 

(powonienia – perfumy; wzroku – moda; słuchu – gra na rogu). 

W tym potoku leksemów oddających wykwintność, stylowość, afir-

mację życia, pojawiają się pewne niespodziewane przerywniki, wyrazy 

budzące zgoła odmienne skojarzenia: wspomniany kolokwializm 

„odchamiać” oraz „zady”, „tłuścieją”, „chłop”. To dzięki nim iluzja ide-

alnego powojennego świata zostaje rozbita. Okazuje się on być po-

wierzchowny, niedelikatny, dbający o pozory i lekceważący jednostki 

wrażliwsze („melancholicy do analiz”). To one pamiętają jeszcze, jak 

cienka była „książka telefoniczna”, która stanowi tu metonimiczne 

odwołanie dla konkretnych osób zmarłych podczas wojny. Książka jest 

personifikowana („w pasie cienka” – co nasuwa skojarzenia z talią 

człowieka) oraz animalizowana („ważka”), co jeszcze dobitniej pod-

kreśla wojenne straty. Paradoksalnie, więcej bólu sprawia ta obecna, 

gruba jak „biblija” lub „encyklopedia”: (…) – Teraz to gruba jest 

biblija... Encyklopedia pana Trzaski!... – Tylko że z dala ją omijam  

– bo bardzo brak mi paru nazwisk...”20. 

Pokolenie '56 najdotkliwsze straty poniesie bowiem nie tylko 

w czasie wojny, ale również w latach późniejszych. Antynomiczne zde-

rzenie odżywającego, piękniejącego po wojnie świata ze świadomością 

straty podkreśla dramatyzm sytuacji i poczucie dotkliwego osamotnie-

nia tych, którzy nadal żyją. 

                                                
20 Ibidem. 
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Osiecka w Szpetnych czterdziestoletnich, pisząc o wojnie, sku-

pia się głównie na jej wpływie na swoje pokolenie. Dostrzega trzy 

grupy, na które lata konfliktu odcisnęły odmienne piętna: krakowskich 

i warszawskich artystów oraz resztę (nie-melancholijnego) społeczeń-

stwa. Centralną kategorią w opisie wojny staje się ocalały lub utracony 

dom. Rachunek strat nie jest abstrakcyjny ani metaforyczny. Dzięki 

zastosowaniu dużej liczby rzeczowników zmysłowych, są one bardzo 

realne. Animalizacje, porównania oraz epitety o nacechowaniu nega-

tywnym wartościują wojnę jako zjawisko pejoratywne, a cytując autor-

kę, wprost „potworne”. Jego wpływ na pokolenie jest jednak nieza-

przeczalny, co sugeruje używanie z bardzo wysoką częstotliwością 

nazw własnych (nazwisk i nazw instytucji), będących ważnymi dla po-

kolenia '56.  

 

Dekada później, czyli językowa kreacja wojny  

w Galerii potworów 

Druga książka wspomnieniowa Osieckiej rozpoczyna się od opi-

su wojny. Nie są to jednak lata 1939-1945, lecz dużo odleglejsze, się-

gające czasów starożytnych. Autorka parafrazuje legendę o wojnie Sa-

lamanki z Fenicjanami, podczas której Salamandczycy, nie chcąc się 

poddać w walce, dobrowolnie się utopili, by zginąć z godnością. Ich 

postawa jest wartościowana jednoznacznie pozytywnie poprzez za-

stosowanie takich epitetów, jak: „bohaterscy” (mężowie), „nieugięte” 

(niewiasty), „dzielna i bitna” (dziatwa). Historia o Hiszpanach jest 

punktem wyjścia do wojennej opowieści rodzinnej o babci Kazi: „(…) 

Zgoła inaczej postąpiła moja babcia Kazia. Na widok Niemców wkra-

czających do Warszawy oświadczyła, co następuje: – Kaszę mam, a po 

słoninę będę jeździła aż do Karwczewia. Jak powiedziała, tak uczyniła. 

Nie dała się zabić, nie wpadła w łapankę i do '45 roku zapuszczała się 

aż pod Piotrków”21. 

Stoi ona w wyraźnej opozycji do legendy, co uwidacznia się 

w sferze językowej. Bohaterki Salamanki to „nieugięte niewiasty”, na-

tomiast główna postać opowieści rodzinnej określana jest zwyczajnie 

„babcią Kazią”. Salamandczycy z piwnic wydobywają „skarby”, Kazia 

najwyżej ceni „kaszę” i „słoninę”. Hiszpanie zamieszkują miasto okra-

szone epitetem „prześliczna” – babcia Kazia porusza się między „War-

                                                
21 A. Osiecka, Galeria potworów, Warszawa 2004, s. 7.  
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szawą”, „Karczewiem” i „Piotrkowem”, do których nazw Osiecka nie 

dodaje żadnego określenia. Historia babci nie jest wzniosła, jednak jest 

w niej pewna imponująca niezłomność, wyrażona krótkimi zdaniami: 

„nie dala się zabić”, „nie wpadła w łapankę”. W przeciwieństwie do 

Salamandczyków więc – zachowała życie. Doświadczenie babci Kazi 

zostało przekazane dalej: „(…) Tę poglądową lekcję historii zgłębiały 

następnie jej córki: Maria i Barbara. (…) Ten wątek przetrwania jest 

w naszej linii kobiecej bardzo silny”22. 

Wojna zostaje więc sprowadzona do „poglądowej lekcji historii”, 

która jest lekcją „przetrwania”. Korzystają z niej jednak wybiórczo  

– tylko kobiety z rodziny i przekuwają na swoje życie, niezależnie od 

typu zawirowań historycznych, z którymi przyjdzie im się mierzyć. 

Agnieszka Osiecka takie słowa wkłada w usta swej mamy, córki babci 

Kazi, opisując jej – częściowo odziedziczone – lęki: 
„(…) Spokojna ja nie jestem przed jedenastym listopadem w tym 

roku. 
Cukier mam, 
mąkę mam, 
ale herbaty i kartofli, 
nic takiego... 
W pięćdziesiątym szóstym, 
kiedy była ta historia z Węgrami, 
to ludzie aż potem po domach chodzili.  
 Pani weźmie olej... 
 Pani weźmie kaszę... 
Tośmy się aż śmiały.  
Albo w czterdziestym czwartym: 
pół torby rodzynków nam zostało. 
Jeszcze wujek żył. 
Teraz inaczej. 
Nogi bolą. 
Byle ten jedenasty minął, 
to już do świąt jakoś zejdzie. 
Dalej nie patrzę”23. 
 

Wojna wprowadziła w życie rodziny niepokój, który jest pod-

kreślony przez szyk przestawny w pierwszym wersie: „spokojna to ja 

nie jestem”. Jej widmo jest nieustannie obecne, co oddają przytaczane 

daty: „czterdziesty czwarty”, „pięćdziesiąty szósty”, „jedenasty listopa-

                                                
22 Ibidem. 
23 Ibidem, s. 8. 
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da”. Na czas zagrożenia bohaterka patrzy głównie przez pryzmat co-

dzienności – przede wszystkim jedzenia niezbędnego do przeżycia: 

„cukier”, „mąka”, „herbata”, „kartofle”, „olej”, „kasza”. Rzeczowniki 

konkretne w tak dużym nagromadzeniu wskazują głównie na biolo-

giczny aspekt funkcjonowania człowieka w czasie wojny. Zaspokojenie 

podstawowych potrzeb jest niezbędne do przetrwania.  

Obraz wojny wyłaniający się z języka Galerii... jest lakoniczny. 

Wpływ konfliktu zbrojnego ogranicza się tym razem do rodziny. Jedy-

ne nazwy własne odnoszą się do najbliższych („Maria”, „Barbara”, „Ka-

zia”). Wojna oddziałuje na ludzi w sferze najbardziej podstawowych 

potrzeb życiowych (wyrażonych nagromadzeniem rzeczowników kon-

kretnych) oraz na płaszczyźnie emocji – głównie strachu/niepokoju, co 

zostaje oddane przede wszystkim szykiem przestawnym oraz zaprze-

czeniem „nie jestem spokojna”. Osiecka nie stosuje już też podziałów 

geolokacyjnych. Sięga za to po humorystyczne w swoim wydźwięku 

antynomiczne zderzenie legendy o Salamance z własną historią rodzi-

nną. Obraz wojny wykreowany w Galerii... jest osobisty, dotyczy jej 

prywatnego życia (o czym świadczą zaimki „moja”, „nasza”). 

Kreacje konfliktu wojennego stworzone przez Osiecką znacząco 

się różnią, w zależności od przyjętej perspektywy. W Szpetnych cztery-

dziestoletnich, pisanych w latach 1981-1982, dominuje wątek jego 

wpływu na całe pokolenie (wyrażone chociażby czasownikami w pierw-

szej osobie liczby mnogiej), a szczególnie na kręgi artystyczne, co zo-

staje podkreślone licznymi nazwami własnymi. Natomiast w Galerii 

potworów (1988-1992) Osiecka odnosi się głównie do życia prywatne-

go, opisując historię wojenną swej babci oraz jej znaczenie dla dalsze-

go życia kobiet z rodziny. W obu przypadkach jednak za wojną kryją 

się konkretne problemy, osoby, materialne straty, czy potrzeby – pod-

kreślane przez zastosowanie rzeczowników zmysłowych. Znamienne 

jest też, że Osiecka poświęca wojnie dużo więcej miejsca w Szpetnych 

czterdziestoletnich pisanych 35-36 lat po jej zakończeniu oraz jedno-

cześnie w stanie wojennym. Natomiast w drugiej książce wspomnie-

niowej z lat przemian ustrojowych wątek ten jest jedynie wspomniany 

i to w bardziej osobistym kontekście. 

Osiecka kreuje więc różnorodny obraz wojny, zarówno pod 

względem geolokacyjnym, jak i jej oddziaływania na różne kręgi spo-

łeczne. Zwraca uwagę głównie na większe ośrodki (Warszawa, Kra-
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ków), a wpływ konfliktu na ludzi przedstawia, dzieląc antynomicznie 

społeczeństwo na dwie grupy: artystów oraz pozostałą część narodu; 

poświęca też osobne fragmenty losom kobiet. Nie skupia się jednocze-

śnie na przeżyciach z lat 1939-1945, nie pojawiają się rozbudowane 

obrazy okupacji, obozów pracy (w którym pisarka przebywała z rodzi-

cami jako dziecko), czy Powstania Warszawskiego (które również prze-

żyła w stolicy). Nacisk jest kładziony na wojnę jako czynnik mający 

moc kształtowania osobowości tych, którzy jej doświadczyli. Sposób, 

w jaki wojna dotknęła ludzi oraz ile im odebrała – wpływa na ich funk-

cjonowanie w powojennym już świecie. Niektórzy skupiają się na te-

raźniejszości, inni odwrotnie – przez odwoływanie do przeszłości pró-

bują ocalić pamięć o tym, co zostało zniszczone, w jeszcze innych za-

korzenia się niepokój i wola przetrwania. Niezależnie jednak od tych 

różnic – wojna odciska na ich dalszym życiu piętno. Jej obraz został 

więc wykreowany przede wszystkim jako pierwsze ważne doświadcze-

nie generacyjne Pokolenia'56. 
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Tomasz Słapczyński 

 

 

Population migration in the situation  

of international conflicts 

 

 

Introduction 

International conflicts are an undesirable phenomenon, they in-

troduce destabilization and threats to people living in areas affected by 

these conflicts. In such areas there may be a shortage of food, drinking 

water or running water. There are often shortages of fuel or electricity, 

which in modern times is a big impediment for both the individual 

and the whole society. People cannot function like they did in peace. 

There is also the possibility of introducing a state of emergency or 

curfew. In addition, conflict areas may be characterized by a shortage 

of proper medical care or an impoverished educational offer. And fi-

nally, the most important, such areas are dangerous because of the 

activities carried out there and the possibility of damage to health or 

life as well as the loss of material things and mental injuries caused by 

contact with violence. In conflict areas, services including justice may 

not work properly. All this means that people decide to leave their own 

homes and escape the situations described above. That is why giving 

a special status to such people is to protect them from harm and injus-

tice that may occur in conflict areas. The international community is 

trying to remedy this type of problem through a special international 

policy governed, among others, by international agreements. And that 

is why the institution of a refugee, stateless person or migrant is so 

important from the point of view of those aggrieved by conflicts. 

 

Migrant and Refugee – definition 

An important definition connected with migration is migrant. 

There is no legal and universal definition but some international or-

ganizations, media and authorities define, understand and use it. 
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 Migrants are persons who seek for better life condition in another 

place, but they have no treat in the homeland. They are usually seek-

ing asylum and better economic situation in new places. The domain 

of the UN, says that: “We need to ensure that the human rights of mi-

grants are respected. At the same time, we also need to provide an 

appropriate legal and operational response for refugees, because of 

their particular predicament and to avoid diluting state responsibili-

ties towards them”1. UNHCR describes refugees and migrants sepa-

rately, to show clearly reasons about the causes and character of refu-

gee movements. This is necessary because of obligations owed to refu-

gees under international law. The factors leading people to move can 

be complex. Often the causes are multi-faceted. Migrants may move to 

improve their lives by finding work or in some cases for education, 

family reunion, or other reasons. People who leave their countries for 

these reasons would not usually be considered as refugees under in-

ternational law. Another difference between migrants and refugees is 

that migrants are protected by international human rights law, which 

is connected with the ordinary protection for human beings. The hu-

man rights are fundamental but right for migrants is also very im-

portant. It protects foreigners in a lot of areas. Another term connect-

ed with people movement is forced migration. Sometimes it is used by 

social scientists as a general term, which describes many kinds of 

movement, both across international borders and inside a single coun-

try. In the past, the term has been used to describe people, who have 

been displaced by environmental disasters, conflict or development 

projects. Forced migration is not a legal definition2. 

The definition of refugees by UN3 Agency, states that they are 

“persons who are outside their country of origin for reasons of feared 

persecution, conflict, generalized violence, or other circumstances that 

have seriously disturbed public order and, as a result, require interna-

tional protection”4. Early classics, who work in political science area 

on refugee subject, were focused on the convention and its history, 

                                                
1 The UN Refugee Agency Website, http://www.unhcr.org/en-us/news/latest/2016/3/ 
56e95c676/refugees-migrants-frequently-asked-questions-faqs.html [3.12.2019]. 
2 Ibidem. 
3 United Nations Organization Website, http://www.un.org/en/index.html [3.12.2019].  
4 G. Goodwin-Gill, J. McAdam, The Refugee in International Law, 3rd ed., Oxford Uni-
versity Press, Oxford 2007, p. 5-8. 
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especially Weis 1995, Robinson 1953 and Grahl-Madsen 1972, more 

contemporary view can be found in bibliography. Today refugee pro-

tection is governed by a combination of international law, human 

rights, regional agreements and national laws. The actors include sin-

gle persons, states, international organizations, non-governmental 

organizations (NGOs), companies and smugglers5. The term “national-

ity” according to the Geneva Convention also refers to the ethnic or 

linguistic group. Persecution against this background may consist in a 

hostile attitude against such minorities. The term “specific social 

group” usually includes people of similar origin, customs or social 

status. In addition, the fear of persecution for this reason often com-

bines with fear of persecution for other reasons, such as race or reli-

gion. To sum up, the fear of persecution must be justified and because 

of this fear, the person cannot or does not want to take advantage of 

the protection offered by his country of origin, to be able to obtain 

refugee status. This inability may be caused by civil war, riots or re-

fusal of the state to provide protection to such a person. The third 

condition mentioned above is the lack of exclusion clauses against the 

person applying for the refugee status6. 

The refugee definition can be found in the 1951 UN Convention 

and regional refugee instruments also in UNHCR’s7 Statute. Like was 

mentioned, refugees are specifically defined and protected group in 

international law. They cross national borders to look for safety in 

nearby countries. This is internationally recognized as refugees with 

access to assistance from states, UNHCR, and organizations. It is dan-

gerous for them to return homeland, if they return they can meet 

deadly consequences. Article 14 of the Universal Declaration of Hu-

man Rights creates the right for everyone to seek and enjoyable asy-

lum. However, the definition wasn’t so understandable and do not 

have really clear content. The provisions of the 1951 Convention, in-

cludes the basic international norm in respect of which all measures 

for the protection and treatment of refugees are assessed. According to 

this principle, refugees cannot be expelled or returned to situations in 

which their life or freedom would be threatened. States have the pri-

                                                
5 Ibidem, p. 7-13. 
6 B. Kowalczyk, Polish asylum system, Wroclaw 2014, p. 214-217. 
7 UNHCR – The UN Refugee Agency. 
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mary responsibility for this protection. UNHCR works closely with 

governments help them and assist with solving the problem. The 1951 

Convention and its 1967 Protocol was a legal base to save millions of 

lives but this law is not perfect and sometimes fails8. 

The Fourth Geneva Convention protects civilians, including 

those in occupied territory. Then, it was concerned with combatants 

only, not with civilians. The events of World War II showed the disas-

trous consequences the fact that civilians were not protected by the 

convention. The Convention adopted in 1949 takes account of the ex-

periences of World War II. It contains a short section concerning the 

general protection of civilians in war. It was very important for civil-

ians in occupied territory9. 

Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Per-

sons in time of War of 12 August 1949 includes in part III Status and 

Treatment of Protected Persons, in  section II – Aliens in the Territory 

of a Party to the Conflict in Article 44 VII. Chapter, named Refugees. 

The Article 44 says that “In applying the measures of control men-

tioned in the present Convention, the Detaining Power shall not treat 

as enemy aliens exclusively on the basis of their nationality de jure of 

an enemy State, refugees who do not, in fact, enjoy the protection of 

any government”10. 

We can also describe asylum-seekers as a people who “have 

sought international protection and whose claims for refugee status 

have not yet been determined, irrespective of when they may have 

been lodged”. As internally displaced persons we can describe them as 

people or groups of individuals who have been forced to leave their 

homes or places of habitual residence, in particular as a result of, or in 

order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalised 

violence, violations of human rights, or natural or man-made disas-

ters, and who have not crossed an international border. For the pur-

poses of UNHCR's statistics, this population only includes conflict-

                                                
8 The UN Refugee Agency Website, http://www.unhcr.org/en-us/news/latest/2016/3/ 
56e95c676/refugees-migrants-frequently-asked-questions-faqs.html [3.12.2019]. 
9 https://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/ 
overview-geneva-conventions.htm [3.12.2019]. 
10 Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Persons in time of War of 
12 August 1949 part III Status and Treatment of Protected Persons, section II – Aliens 
in the Territory of a Party to the Conflict Article 44 VII. Refugees. 
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generated IDPs to whom the Office extends protection and/or assis-

tance. Returned refugees are former refugees who have returned to 

their country of origin spontaneously or in an organized fashion but 

are yet to be fully integrated. Such return would normally only take 

place in conditions of safety and dignity. And at last stateless per-

sons are defined under international law as persons “who are not con-

sidered as nationals by any State under the operation of its law. In 

other words, they do not possess the nationality of any State. UNHCR 

statistics refer to persons who fall under the agency’s statelessness 

mandate because they are stateless according to this international 

definition, but data from some countries may also include persons 

with undetermined nationality”11. 

The data shown by UNHCR in this year shows the highest levels 

of displacement on record in 2017. About 65.6 million people around 

the world have been forced out from home. Among this numbers there 

is  nearly 22.5 million refugees, half of them are under the age of 18. 

There are also about 10 million of stateless people who have been de-

nied a nationality and access to basic rights. Rights like education, 

healthcare, employment and freedom of movement. In 2017 nearly 20 

people are forcibly displaced every minute as a result of conflict or 

persecution. This statistics shows that there is a lot of to do to help 

people in need. The main reason for the movement of refugees is 

mostly armed conflicts in the world and political crises and also un-

democratic governments. Those data were created by full-time statis-

ticians in UNHCR's Field Information and Coordination Section. They 

track the number of people forced to escape from homes when a major 

displacement crisis erupts. This is very important because public opin-

ion get to know this and is able to predict how many people need help. 

Staff of Information and Coordination Section employs 10 966 work-

ers, around 87 percent are working in the field, terrain. They work in 

130 countries, with staff based in a mixture of regional and branch 

offices and sub and field offices. They work to help the displaced, spe-

cializing in a wide range of disciplines, including legal protection, ad-

ministration, community services, public affairs and health. This help 

actions are funded by voluntary contributions, with 87 per cent from 

governments and the European Union. Three per cent comes from 

                                                
11 http://popstats.unhcr.org/en/overview [3.12.2019]. 
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other inter-governmental organizations and pooled funding mecha-

nisms, while a further nine per cent is from the private sector, includ-

ing foundations, corporations and the public. Additional they receive a 

limited subsidy from the UN budget for administrative costs, and ac-

cept in-kind contributions, including items such as tents, medicines 

and trucks. UNHCR was launched annual budget of US$ 300,000 in 

1950. Annual budget rose to more than US$ 1 billion in the early 1990s 

and reached a new annual high of US$ 7.7 billion in 2017. UNHCR has 

programme that support continuing operations and supplementary 

programme to cover emergencies, for example in Syrian crisis last 

years. We can always say that the budget is not big enough, but it’s still 

a lot, another problem is that a lot of cost are created by administra-

tive. Data resource are used by all partners to respond to the needs of 

refugee populations. UNHCR’s Statistics Database “provides data, 

reports and other information essential for field operations. It also 

carries statistical reports on people of concern – refugees, asylum 

seekers, returned refugees, the internally displaced and stateless peo-

ple. Detailed information on country of asylum, place of origin, gen-

der, age, location and legal status of refugees is available”12. 

 

International administration – UNHCR 

The basic regulation, as was mentioned on the beginning, is an 

agreement and adoption of the text of the Geneva Convention preced-

ed the reception on December 14, 1950, by the UN General Assembly 

of the Statute of the High Office UN Commissioner for Refugees. The 

UN, had a three-year mandate for the implementation of specific 

tasks, after which was to be terminated. The mandate was prolonged 

many times. The UN General Assembly abolished the requirement to 

renew the mandate every few years. The statute specifies the basic 

functions and tasks of the High Commissioner and the rules organiza-

tion of the Office. The High Commissioner is responsible for the man-

agement and supervision UNHCR offices. He directs the work of the 

agenda with the help of Deputy High. The catalog of EU administra-

tion tasks is broad and usually defined in a non-exhaustive way.  The 

UNHCR structure also includes regional offices, representative offices, 

                                                
12 The UN Refugee Agency Website, http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html 
[3.12.2019]. 
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branches and regional offices. UNHCR's activities in individual coun-

tries are directed by Representatives of High Commissioner. There are 

also Regional Representatives of the High Commissioner, who are 

responsible for coordinating activities in a specific region, including 

several countries (f.e. Central Europe). From 1959, the Commissioner 

has been assisted by advisory body – Executive Committee of the Of-

fice of the UN High Commissioner for Refugees Affairs. The office of 

the UN High Commissioner for Refugees is involved directly on pro-

tection of refugees and as a leading and coordinating subject. There 

are various activities in the main areas related to a permanent solution 

to the problem, such as resettlements, integration in the host country 

and voluntary returns refugees. They also cooperates with various 

entities: states, organizations international and regional, non-

governmental organizations. It has control competences in the appli-

cation of the Geneva Convention, which gives a wide range of powers: 

consultations on draft acts, issuing soft law acts after legally guaran-

teed participation, in an individual procedure granting refugees status. 

UNHCR is entitled to take various activities listed in § 8 of the Statute, 

including contribute to the process of concluding and ratifying inter-

national conventions to supervise their implementation, concluding 

special agreements with to improve the situation of refugees and limit 

their number, information activities and cooperation with govern-

ments. Pursuant to § 6 of the Statute, the powers of the High Commis-

sioner fall under the so-called historical refugees and mandatorial 

refugees. The UN has expanded the UNHCR’s mandate and the re-

sponsibilities of this organization by obliging to protect different 

groups of people not covered by the provisions of binding internation-

al acts. The acts established in 1957 by the Committee have a similar 

effect. The term internal refugee is in practice applied to people who 

were forced to leave their country of origin due to civil war or natural 

disasters, as well as people who left their place of residence, but still 

remain in the territory of a country.  
 

EU administration created to help refugees 

The wide definition of administration, which is to ensure the 

implementation of law and the implementation of policies adopted at 

the level of the Union, is defined as a set of various institutions and 
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bodies, consisting of national and EU components13. Thus, one can 

speak about two general principles characterizing the administration: 

separateness and cooperation. The principle of separateness defines 

the structure of the European administrative order, and the principle 

of cooperation – its functional aspect. 

Another act which protects refugees is also provided by regional 

government organizations. One of the first regional organizations un-

dertaking activities for refugees and regulating their legal situation is 

the Europe Council established in 1949. The issue of refugees ap-

peared on the forum of this organization already at the first session of 

the Parliamentary Assembly in 1949. It is worth mentioning that the 

Council of Europe was the only European organization that undertook 

initiatives for the harmonization of asylum policies and practices until 

the mid-1970s. Almost all major regional organizations have emerged 

specialized institutions dealing with the problem of refugees. The 

Council of Europe established: 

 Ministerial Conference of Migration – these meetings serve 

developing direct contacts between interested ministers from coun-

tries Member States and the development of the organization's direc-

tion in the period next 2-3 years. 

 Committee of Migration, Refugees and Demography of the 

Parliamentary Assembly (Committee of Migration, Refugees and De-

mography) – the commission presents reports, which serve as a basis 

for adoption by the Parliamentary Assembly resolutions and recom-

mendations, organizes thematic meetings for representatives of states 

Council of Europe members; 

 The European Committee of Migration (CDMG) is the main 

intergovernmental body responsible for migration issues, including 

refugees. The Committee conducts research, implements special pro-

grams, organizes conferences. It is responsible for preparing meetings 

of responsible ministers for migrations. 

 Ad hoc Committee of Experts on Legal Aspects of Territorial 

Asylum, Refugees and Stateless Persons (CAHAR) – it has important 

legislative functions, preparing draft legal acts (resolutions and con-

                                                
13 M. Dyl, A. Paczkowska-Tomaszewska, R. Stankiewicz, M. Wierzbowski, Outline of the 
system of entities acting in the European Union, [in:] Administrative entities, Warsaw 
2011, p. 558-668. 
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ventions) submitted then to the Committee of Ministers of the Council 

of Europe14. 

In practicional way, organs of the European Union and the 

Council of Europe they created a big program of helping refugees, who 

comes from Middle East and African countries. The program was cre-

ated to implement it in all Europe union countries but after the “crisis” 

some countries refused to accept refugees and participate in the pro-

gram, which shook the common policy. Another important fact was 

that most of so called “first contact countries”, were not prepared for 

so big amount of the refugees, such as Italy and Greece. Most of the 

refugees want to live in reach western countries which can support 

them social help. In that case Germany welcomes a lot of refugees also 

France. New countries such as Poland Hungary, Bulgaria don’t want to 

help refugees because of a lot of reasons, mostly by economic and in-

tern security problems. 

In addition, the Committee aims to harmonize legal provisions 

and practices in the Member States in the field of asylum policy. It also 

gathers information on the influx of refugees to states. Member States 

twice a year organizes meetings of representatives of states for the 

purpose working out a common position on refugee issues and justice 

in respect of fundamental rights and the various legal systems and 

traditions of the Member States and in the context of this provision 

should be interpreted, in particular as regards the depth of interfer-

ence of EU regulation into Member States legislation. Although the 

measures are to lead to a “common policy” in the field of asylum, 

based on solidarity between Member States and fair to third-country 

nationals, it must be remembered that matters in the area of freedom, 

security and justice are shared competences with the Member States 

(Article 4 (2) (j) TFEU15) and implemented must comply with the 

principles of subsidiarity and proportionality. In relation to the word-

ing of the TEC after the Amsterdam reform, significant changes are 

visible in the current Treaty bases. Article 78 paragraph 1 TFEU 

stresses the desire to pursue a 'common policy' in the field of asylum, 

                                                
14 Council of Europe Website, https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-
action-plan-on-protecting-refugee-and-migrant-children-and-high-level-meetings 
[3.12.2019]. 
15 Treaty on the Functioning of the European Union, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT [3.12.2019]. 
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subsidiary protection and temporary protection, the aim of which is to 

grant an appropriate status to every third-country national who re-

quires international protection. The obligation to comply with the 

principle of non-refoulement gained the nature of a commitment un-

der the Treaty, not only from international obligations of states or 

customary law. Moreover, this principle of refugee law covers all forms 

of protection, and not only the status regulated by the Geneva Conven-

tion. The convention will continue to form the basis and pattern of 

compatibility of the common Union policy. In addition, art. 78 para-

graph 1 refers to “other relevant treaties”, among which the European 

Convention, the Convention against Torture of 1984 and the Conven-

tion on the Rights of the Child of 1989 are mentioned. Adoption of 

secondary law instruments in this field respects the so-understood 

international refugee law, which at the same time sets limits for EU 

regulations. “Any instrument of secondary law which is contrary to the 

aforementioned treaties does not fulfill the condition of its proper 

adoption and should be considered to be contrary to primary law” 127. 

The subjective scope of treaty regulation includes, as before, “third 

country nationals”, i.e. persons who are not citizens of the Union with-

in the meaning of art. 20 para. 1 TFEU. For the purposes of Title V 

TFEU, stateless persons were razed to them. Citizens of EU Member 

States may enjoy protection in other Member States only on the prin-

ciples set out in the Protocol on the right of asylum for citizens of the 

Member States of the European Union, attached to the EC Treaty, and 

now to the TFEU. In 2013 Common European Asylum System (CEAS) 

was erected. This legal act regulates refugees laws in the territory of 

EU. It is a fundamental right for people migrating on the territory of 

the EU, but interpretative inaccuracies raise many problems for the 

Member States. 

According to the United Nations High Commissioner for Refu-

gees, “the number of refugees and internally displaced persons has 

reached the highest level since the Second World War in 2015. With 

over 60 million refugees”16. A large percentage of them flee from Syria. 

Almost 11 million Syrians have left their homes since the outbreak of 

                                                
16 https://www.raptim.org/focus-ngos-organizations-that-help-refugees/ [3.12.2019]. 
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war in March 2011. Now, in the sixth year of the war, about 13.5 mil-

lion need humanitarian aid inside the country17. 

The structure of the administration involved in foreigners pro-

tection is multi-leveled and complicated. For example the EU admin-

istration specialized in matters of asylum was developing gradually, 

mainly from the need to support and coordinate the activities of EU 

Members. Main reason of it existence is monitoring progress in im-

plementing law. In matters refugee law is also created by the interna-

tional administration (global) – UN High Commissioner for Refugees. 

Formal organizations internationally belong to the global administra-

tion and sometimes they execute certain tasks in imperious (adminis-

trative and non-administrative) form the national administration. 

Between authorities there are different legal dependencies operating 

on these levels, mainly of a functional nature: cooperation, coordina-

tion, control and supervision.  

 

The Treaty of Lisbon and refugee policy 

At its meeting in Brussels on 17-18 June 2004, the European 

Council expressed its conviction that it was time to start the next stage 

in the process of creating an 'area of freedom, security and justice' and 

obliged the Commission to prepare proposals for a new program for 

the coming years. The Commission already in 2000 drew attention to 

the fact that such an ambitious program, which is the construction of 

the second stage of Common European Asylum System(WESA), can-

not be implemented on the basis of art. 63 TWE18. The legal basis for 

the second stage was to become the new Constitutional Treaty120. 

Finally, the activities undertaken to build the next, second stage of 

WESA (completion was planned for the end of 2012) are based on the 

Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) 121. The 

political assumptions of the second stage122 were included in the 

Hague Program of 200412, the European Pact on Immigration and 

Asylum, adopted by the European Council on 17 October 2008124 and 

the Stockholm Program of 200912. The legal basis is Art. 78 TFEU. It 

                                                
17 The UN Refugee Agency Website, http://www.unhcr.org/non-governmental-organi-
zations.html [3.12.2019]; https://www.raptim.org/focus-on-ngos-27-organizations-that 
-help-refugees/ [3.12.2019]. 
18 Treaty of European Community, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ 
?uri=CELEX%3A12002E%2FTXT [3.12.2019]. 
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is included in Chapter 2 ('Policies on border control, asylum and im-

migration') of Title V ('Area of Freedom, Security and Justice') of Part 

Three of the TFEU. It is an extension of art. 67 TFEU, stating that 'the 

Union is an area of freedom and security. In the light of the Treaty 

(and the political documents mentioned), the EU's overall policy on 

the creation of WESA now has two dimensions. The first – internal – 

boils down to further harmonizing and / or harmonizing the laws of 

the Member States in the field of asylum and solidary cooperation 

between states in this regard. As regards the scope of harmonized law 

in the internal dimension of WESA, it should be stated that it encom-

passes competence, material law and procedural matter. In these are-

as, the Union now has the basis to harmonize national law at its cho-

sen level, it is not limited – as before – to setting minimum standards. 

Authorizations to take legislative action are included in art. 78 para-

graph 2 lit. a-f TFEU: The European Parliament and the Council, act-

ing in accordance with the ordinary legislative procedure, adopt 

measures concerning the Common European Asylum System cover-

ing: (a) a uniform status of asylum for third-country nationals, valid 

throughout the Union; (b) a uniform status of subsidiary protection 

for third-country nationals who, without being granted European asy-

lum, need international protection; (c) a common system of temporary 

protection for displaced persons, in the event of a massive inflow; (d) 

common procedures for the granting and withdrawal of a uniform 

status of asylum or subsidiary protection; (e) criteria and mechanisms 

for determining the Member State responsible for examining a request 

for asylum or subsidiary protection; (f) standards concerning the con-

ditions for the reception of applicants for asylum or subsidiary protec-

tion. 'As pointed out by S. Peers, despite the use of the word “com-

mon”, “uniform” in the TFEU, the Union is not obliged to fully har-

monize the law in the field of asylum. These provisions should be in-

terpreted in such a way that the EU institutions still have the option 

(no longer obliged) to continue the harmonization of the law at the 

level of minimum standards, although in this context the possibility of 

determining more favorable regulations by the state becomes anoth-

er19. 

                                                
19 S. Peers, EU Justice and Home Affairs Law, 3rd ed., Oxford University Press, 2011, 
p. 308-309. 
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Non-government organizations 

Like was mentioned before, there is a lot of international organ-

izations, especially non-government, which are helping refugees. UN, 

Red Cross, Red Crescent etc. Non-government organizations (NGOs) 

are entities that are independent of public administration and their 

activity is not for profit. They operate in the form of associations or 

foundations. They are registered in the Special Registers, from which 

one can find out who is on the board and when the organization was 

established. Informal groups are groups of people who share a com-

mon goal, acting for specific people. Such organizations arise quite 

spontaneously, often in response to a specific problem, socio-political 

situation. Informal initiatives are not registered. In fact non-

government organizations play a key role in helping migrants, refu-

gees in the procedure, and recognized refugees. NGOs provide for-

eigners with psychological, legal and translation assistance, organize 

language courses, and integration activities. International organiza-

tion which support refugees in this areas are for example: Syrian 

American, Medical Society, Karam Foundation, Sunrise USA, Islamic 

Relief USA, Project Amal Ou Salaam. The NGO are coordinating and 

supporting refugees often with UN cooperation20. 

In addition, they conduct advocacy activities; try to bring about 

changes in the law to improve the situation of some society groups. 

They are for example monitoring the applicable law and its application 

by the central and local government administration. Organizations are 

often a first aid point for refugees. For foreigners going to another 

country can be difficult. Organizations are places where newcomers 

can go to get help in their refugee procedure, talk to a psychologist and 

find out how to find a job or an apartment. Organizations themselves 

also go out to the needy, for example by organizing projects and meet-

ings in refugee centers. Organizations should, in principle, comple-

ment the activities of the government administration, in practice, 

however, many of the duties that fall under the responsibility of the 

government, falls on the third sector. Unfortunately, despite the activi-

ties that are necessary to provide refugees with a minimal sense of 

                                                
20 The Huffington Post Website, https://www.huffingtonpost.com/yasmin-nouh/syrian-
refugee-relief-organizations_b_8142492.html [3.12.2019]; https://www.raptim.org/fo-
cus-on-ngos-27-organizations-that-help-refugees/ [3.12.2019]. 
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security, the organizations themselves do not get virtually any help 

from the state. 

 

Conclusions 

The paper aimed to describe the real way of how western world 

is helping refugees. Sometimes international law obligation is not 

enough to convince society that accepting refugees is a right and good 

decision, and then may be the problem witch society dissatisfaction. 

The disquisition is focused mostly on institutions which serve help for 

refugees. The focus was put on the issues on how countries and organ-

izations use legislation tools. It should be emphasized that this prob-

lem is important and western world do a lot for refugees. We can ob-

serve it in amount of budget of UN responsible for helping refugees. 

There is a lot to do, because some process are not perfect and maybe 

the support is going sometimes in wrong place or is not as big as need-

ed. But it is really important that international community is trying to 

do a lot for people who suffer and need help. Some countries don’t 

want to help because they afraid about internal security and economi-

cal problems, but most developed countries support refugees and it’s 

a very good practice for humanity. 
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Від суперництва до проксі-воєн: 

особливості двосторонніх турецько-саудівських відносин 

 

 

В останні роки політичний дискурс приділяє щораз більше 

уваги двостороннім турецько-саудівським відносинам. Вони ви-

вчаються в контексті повалення режиму єгипетського президента 

М. Мурсі, спроби державного перевороту в Туреччині 2016 р., дов-

готривалої блокади Катару, вбивства журналіста Дж. Хашкаджі, 

конкуренції за вплив на держави Африканського Рогу та низки 

інших гострих проблем. Зберігаючи наразі доволі міцні економі-

чні відносини, Саудівська Аравія та Туреччина мають напружені 

та нестабільні політичні взаємини. Взаємодію цих держав нині 

визначає жорстка конкуренція за лідерські позиції в сунітському 

мусульманському світі. 

Хоч Туреччина та Саудівська Аравія мають багато спільних 

інтересів у регіоні, точки взаємовигідної співпраці, однак після 

початку „Арабської весни” вони перейшли на антагоністичні по-

зиції як актори близькосхідної політики. Така поляризація не 

відповідна інтересам обох країн, сприяє наростанню геополітич-

ної турбулентності в регіоні. І Туреччина, і Саудівська Аравія зна-

чно уразливіші до економічних та безпекових викликів, перебу-

ваючи у протилежних таборах близькосхідної політики1. Нинішня 

напруга у двосторонніх взаєминах дозволяє говорити про факти-

чне ведення неоголошеної „холодної війни” Туреччини (у спілці 

з Катаром) із блоком більшості країн-учасниць Ради співробітни-

цтва арабських держав Перської затоки за лідерства Саудівської 

Аравії. Наростанню напруги сприяє військова присутність Туреч-

                                                
 mgr Dariia Nikolaieva, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Odeski Uniwersytet 
Narodowy im. Ilji Miecznikowa (Ukraina) / Дарія Ніколаєва, aспірантка кафедри 
міжнародних відносин факультету міжнародних відносин, політології та соціології 
Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, e-mail dasha_nik2008@ 
ukr.net 
1 T. Köse, Normalization of Turkish-Saudi relations key to regional stability, „Daily 
Sabah” 2019, 9 Jun. 
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чини на півночі Сирії, співпраця з Росією, Іраном, Катаром, полі-

тика Туреччини щодо Республіки Кіпр та континентального ше-

льфу цієї держави та розлогий перелік інших подразливих чин-

ників. 

Напруга помітна не лише на рівні політичної еліти, а й у 

ставленні двох народів один до одного. Наприклад, за результа-

тами опитування, проведеного американським аналітичним цент-

ром Pew Research Center2, з-поміж досліджуваних мусульмансь-

ких держав турецькі респонденти висловили найбільш негативне 

сприйняття саме Саудівської Аравії: лише 26% опитаних (дані 

2013 р.) засвідчили позитивне ставлення до цієї держави (ще 

у 2007 р. цей показник був зафіксований на рівні 40%)3. 

Хоча дипломатичні відносини між Турецькою Республікою 

та Королівством Саудівська Аравія встановлені ще у 1932 р., краї-

ни не проявляли інтересу до співпраці аж до кінця 1960-х років. 

Причиною цього, припускаємо, було те, що світська керівна еліта 

Туреччини більше прагнула до стратегічних та економічних зв’яз-

ків зі Заходом, ніж з арабським світом. Ситуація почала змінюва-

тися, коли у 1969 р. Туреччина приєдналася до Організації іслам-

ського співробітництва, штаб-квартира якої знаходиться в Саудів-

ській Аравії. Активізації співпраці сприяла й ініціатива Туреччи-

ни у 1975 р. налагодити відносини з Організацією звільнення Па-

лестини. Відносини Туреччини та Саудівської Аравії продовжили 

еволюціонувати у 1980-х роках, однак погіршилися у 1990-х ро-

ках, коли Саудівська Аравія зайняла сторону Сирії у кількох її 

суперечках з Туреччиною (найперше, розподіл водних ресурсів)4.  

Згадані злети та падіння в турецько-саудівських двосторон-

ніх відносинах почасти були й наслідком політичної нестабіль-

ності в Туреччині, зокрема кількох військових заколотів (1971, 

1980 рр.)5. Двосторонні відносини демонстрували тенденцію до 

                                                
2 Saudi Arabia’s Image Falters among Middle East Neighbors, https://www.pewre-
search.org/global/2013/10/17/saudi-arabias-image-falters-among-middle-east-neigh-
bors/ [29.01.2020]. 
3 A. Kogut, J. Bell, Saudi Arabia’s Image Falters among Middle East Neighbors. Mixed 
Views of Saudi Influence, Record on Civic Freedoms, Washington 2013. 
4 J. Jongerden, Dams and Politics in Turkey: Utilizing Water, Developing Conflict, 
„Middle East Policy” 2010, no. 17(1), pp. 137-143. 
5 Timeline: A history of Turkish coups, https://www.aljazeera.com/news/europe/2012/ 
04/20124472814687973.html [31.01.2020]. 
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поліпшення, коли при владі в Туреччині були ті партії, які відчу-

вали тісні культурні та релігійні зв’язки з мусульманськими дер-

жавами-сусідами. Після того, які військові усунули такі партії від 

влади, відносини між Туреччиною та Саудівською Аравією йшли 

на спад. 

У 2002 р., після приходу до влади в Туреччині Партії спра-

ведливості та розвитку, Р.Т. Ердоганом пріоритетом було визна-

чено вибудовування міцних відносин з арабськими, мусульмансь-

кими сусідами. Вторгнення США до Іраку у 2003 р. та наслідки 

зміни балансу сил у регіоні зблизили Туреччину та Саудівську 

Аравію: обидві держави були занепокоєні можливим зростанням 

зовнішньополітичного впливу Ірану. Туреччина та Саудівська 

Аравія солідаризувалися у прагненні стримувати вплив Ірану в 

Сирії та Лівані. Результатом такого потепління відносин Туреч-

чини та Саудівської Аравії стала низка візитів на найвищому рів-

ні: тодішній король Саудівської Аравії Абдалла ібн Абдель Азіз 

Аль Сауд у серпні 2006 р. став першим лідером цієї держави, який 

від 1966 р. відвідав Туреччину з офіційним візитом6 і повторив 

візит у наступному році. У свою чергу Р.Т. Ердоган чотири рази як 

прем’єр-міністр у 2009‒2011 роках здійснив офіційні візити до 

Саудівської Аравії. Тогочасні взаємини короля Абдалли ібн Аб-

дель Азіз Аль Сауда та прем’єр-міністра Р.Т. Ердогана були доста-

тньо дружніми. Доказом цього може слугувати факт відзначення 

Саудівською Аравією турецького президента у 2010 р. високою 

відзнакою – Міжнародною премією короля Фейсала в номінації 

„Служіння ісламу”7. 

Контакти на найвищому державному рівні сприяли акти-

візації між Туреччиною та Саудівською Аравією бізнес-контактів 

та інвестицій. Турецький експорт текстилю, металів та інших ви-

робів до Саудівської Аравії зріс із 397 млн дол. США у 2000 р. до 

3,6 млрд дол. США у 2012 р. Саудівські підприємці, які не почува-

ли себе бажаними у США та Європі після подій 11 вересня 2001 р., 

розглядали Туреччину як один з привабливих бізнес-напрямків. 

                                                
6 R. Qusti, M.G.A. Khan, King Abdullah To Make Historic Visit To Turkey, https:// 
www.arabnews.com/node/282954, [28.12.2019]. 
7 C. Murphy, Saudi award to Turkish prime minister signals deepening strategic ties, 
https://www.csmonitor.com/World/Global-News/2010/0310/Saudi-award-to-Turkish-
prime-minister-signals-deepening-strategic-ties [08.01.2020]. 
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Відносини між Туреччиною та Саудівською Аравією різко 

змінили характер від 2011 р., з початком „Арабської весни”, в ході 

якої були повалені уряди Тунісу, Єгипту та Лівії. Туреччина та 

Саудівська Аравія підтримували протилежні сторони революцій-

них протистоянь. Якщо уряд Р.Т. Ердогана вітав революції та їх 

нові уряди, то влада Саудівської Аравії розглядала їх як дестабілі-

заційні8. Прикладом такої незгоди з протестувальниками може 

слугувати той факт, що Саудівська Аравія разом з іншими держа-

вами Перської затоки скерувала війська до Бахрейну, щоб при-

гнітити протести в цій країні.  

Напруга між Туреччиною та Саудівською Аравією в ході 

„Арабської весни” досягла апогею, коли М. Мурсі, тісно пов’яза-

ний з політичним рухом „Братів-мусульман”, переміг на перших 

постреволюційних президентських виборах у Єгипті (червень 

2012 р.). Р.Т. Ердоган виступив на підтримку М. Мурсі та „Братів-

мусульман”. Останні, попри свій нелегальний статус, одразу поча-

ли відігравати помітну роль у політичному житті Єгипту, що ви-

кликало занепокоєння найперше Саудівської Аравії та ОАЕ. Ці 

країни мають довготривалу історію ворожнечі з „Братами-мусуль-

манами” й остерігалися, що зміцнення позицій цього руху в Єгип-

ті сприятиме його піднесенню й в країнах Перської затоки.  

Відтак, розрив між Туреччиною та Саудівською Аравією по-

силився після військового перевороту в Єгипті 2013 р., який усу-

нув від влади президента М. Мурсі. Прем’єр-міністр Р.Т. Ердоган 

рішуче засудив таку зміну влади та надав притулок членам „Бра-

тів-мусульман” на території Туреччини. Водночас Саудівська Ара-

вія (спільно з ОАЕ, Оманом та Кувейтом) запропонувала9 значну 

фінансову допомогу (12,5 млрд дол. США, а також нафту), щоб 

зміцнити новий режим військових у Єгипті. Відтак військовий 

переворот у Єгипті 2013 р. посилив розлам мусульманського світу. 

Втім, на цьому етапі розриву відносин між Туреччиною та Саудів-

ською Аравією допущено не було. І тоді, і опісля (кейси Катару 

(2017) та Дж. Хашкаджі (2018), до яких ми звернемося далі), сто-

                                                
8 Saudi Arabia and the Arab spring: absolute monarchy holds the line, „The Guardian” 
2011, 30 Sep. 
9 D. Hearst, Why Saudi Arabia is taking a risk by backing the Egyptian coup, „The 
Guardian” 2013, 20 Aug. 

https://www.theguardian.com/profile/davidhearst


339 

рони робили такі публічні кроки, які попри все запобігли розір-

ванню двосторонніх взаємин. 

Відносини Туреччини та Саудівської Аравії також були піді-

рвані у 2014 р. діями Саудівської Аравії, спрямованими проти 

набуття Туреччиною статусу непостійного члена Ради безпеки 

ООН10. Ще одним поворотним моментом у відносинах Туреччини 

та Саудівської Аравії була спроба державного перевороту в Туреч-

чині липні 2016 р. Ця подія „обростала” непідтвердженою інфор-

мацією про те, що цей заколот фінансували союзники Саудівської 

Аравії, зокрема ОАЕ. 

Однією з найболючіших ліній розламу між Саудівською 

Аравією та Туреччиною стало оголошення низкою країн Близько-

го Сходу (Бахрейн, Єгипет, Ємен, Лівія, Маврикій, Мальдіви ОАЕ, 

Саудівська Аравія) в червні 2017 р. економічної блокади Катару та 

розриву дипломатичних відносин з цією державою. Вочевидь, 

згадані країни у своєму тиску на Катар не очікували, що Туреччи-

на так швидко знайде достатню мотивацію для надання допомо-

ги. Торговельні, інвестиційні та інші зв’язки Туреччини зі Саудів-

ською Аравією та ОАЕ були значно більші за обсяги тодішньої 

співпраці з Катаром. На це, здавалося б, Туреччина мала б зважи-

ти, приймаючи рішення підтримати Катар в умовах оголошення 

йому своєрідного остракізму. Однак Р.Т. Ердоган знайшов стра-

тегічну мотивацію віддати перевагу розвитку зв’язків із Катаром. 

Щоб мінімізувати потенційні втрати зв’язків зі Саудівською Ара-

вією та ОАЕ, турецький президент міг обмежити підтримку Ката-

ру дипломатичною та словесною підтримкою. Однак він ініціював 

повномасштабну економічну та військову допомогу, яка уможли-

вила повномасштабне протистояння Катару спрямованій проти 

нього блокаді. Незважаючи за політику Туреччини щодо Катару, 

Саудівська Аравія та ОАЕ нині залишаються потужними торго-

вельними партнерами Туреччини у регіоні Перської затоки: на 

них припадає 70% загального експорту Туреччини до регіону. 

Проте така зовнішньополітична активність Туреччини 

викликала негативні її оцінки як актора близькосхідної політики. 

                                                
10 B. Avni, Turkey loses U.N. security council seat in huge upset, https://www.news-
week.com/venezuela-malaysia-angola-new-zealand-win-un-council-seats-277962 
[9.12.2019]. 
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Так, кронпринц Саудівської Аравії М. ібн Салман Аль Сауд під час 

свого візиту до Єгипту у березні 2018 р. зарахував Туреччину до 

„трикутника зла” (Туреччина – Іран – Ісламська держава). Він 

звинуватив Анкару в спробі відновити халіфат, який був ліквідо-

ваний майже сто років тому під час краху Османської імперії. Са-

удівська Аравія озвучує занепокоєння активною взаємодією Ту-

реччини з Іраном на рівні керівників збройних сил щодо врегу-

лювання громадянської війни в Сирії. 

Наступним чинником загострення взаємин Туреччини та 

Саудівської Аравії став інцидент зі зникненням (убивством) у жо-

втні 2018 р. Дж. Хашкаджі (Хашоґґі) ‒ колумніста видання The 

Washington Post, опозиціонера, критика спадкового кронпринца 

Саудівської Аравії М. ібн Салмана Аль Сауда. Ще 2017 р. журна-

ліст виїхав до США, остерігаючись можливих репресій саудівської 

влади. З Дж. Хашкаджі зв’язок був втрачений  саме після його 

візиту до дипломатичної установи Королівства Саудівська Аравія 

в Стамбулі11. Власне від часу резонансного інциденту з Дж. Хаш-

каджі Туреччина активізувала критику Саудівської Аравії. Туре-

цькі високопосадовці, зокрема президент Р.Т. Ердоган, озвучили 

гіпотези: саудівські агенти убили журналіста, розчленували його 

тіло та винесли за межі дипломатичної установи; замовники 

вбивства Дж. Хашкаджі пов’язані зі спадковим кронпринцом Са-

удівської Аравії М. ібн Салман Аль Саудом.  

Ще до початку офіційного слідства очевидним було бажан-

ня турецької влади використати інцидент зі зникненням журналі-

ста в інформаційній боротьбі проти Саудівської Аравії. У відповідь 

Саудівська Аравія ледь не вдалася до вислання посла Турецької 

Республіки. Турецька стратегія була спрямована на те, щоб ство-

рити сильний тиск на саудівського монарха та основних зовніш-

ньополітичних союзників Саудівської Аравії. В ситуації з вбивст-

вом Дж. Хашкаджі Р.Т. Ердоган постав у нетрадиційній для себе, 

як неоавторитарного лідера, ролі захисника прав людини та віль-

них медіа. Вочевидь, тиском на Саудівську Аравію Туреччина пра-

гнула завдати репутаційних втрат саудівському монарху та домог-

                                                
11 Саудівська Аравія спершу заперечувала факт смерті журналіста, однак згодом 
визнала: Дж. Хашкаджі помер, проте випадково, внаслідок бійки. За це невдовзі 
було засуджено п’ятьох обвинувачених до смертної кари, а ще трьох ‒ до 24 років 
позбавлення волі. 
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тися припинення блокади Катару. Зауважимо, що цей трагічний 

інцидент увів у політичний дискурс новотвір „убивча диплома-

тія”. 

Останнім часом у саудівських медіа почали озвучуватися 

застереження щодо відвідин Туреччини туристами з країн Близь-

кого Сходу з міркувань безпеки12. Заголовки публікацій на тлі 

вбивства Дж. Хашкаджі містили тези на взірець: „Не їдьте в Ту-

реччину”, „Туреччина не є безпечна” і под. Офіційні дипломатич-

ні установи Саудівської Аравії в Туреччині ширили інформацію 

про зростання випадків крадіжок паспортів і дрібних злочинів 

у знакових туристичних локаціях. Ця тактика спрацювала: за да-

ними туристичного урядового відомства Туреччини тільки за пер-

ші п’ять місяців 2019 р. чисельність туристів зі Саудівської Аравії 

знизилася на понад 30% у порівнянні з аналогічним періодом 

2018 р. Водночас туристи зі Саудівської Аравії дуже цінні для Ту-

реччини, позаяк вони витрачають у середньому на добу 500 дол. 

США, що значно перевищує витрати європейських туристів. Та-

кож піддані Саудівської Аравії становлять значну частку інве-

сторів та покупців нерухомості, особливо на курортах Туреччини. 

Так, від 2012 р. піддані Саудівської Аравії можуть володіти усіма 

видами нерухомості в Туреччині; це унормовано окремим зако-

ном (Turkish Foreign Nationalities Act 2012). 

Наведемо приклад, як за допомогою нових медіа форму-

ються антитурецькі настрої у Саудівській Аравії. Н. Мадхалі, за-

сновник саудівської IT-компанії „Eker Co”, який має понад 630 

тисяч підписників у Twitter (https://twitter.com/naifco), був серед 

тих впливових користувачів, які формували громадську думку, 

висуваючи неформальні звинувачення проти Туреччини. Зокре-

ма, Н. Мадхалі озвучив пропозиції для туристів зі Саудівської 

Аравії їхати до інших локацій, де проживає мусульманська біль-

шість (Азербайджан, Боснія та ін.)13. 

Кампанія з бойкоту Туреччини набула розмаху завдяки 

широко поширюваному відео, в якому губернатор округу Ер-Ріяд 

відмовився прийняти чашку кави відомої турецької торгової мар-

                                                
12 A. Chopra, Khashoggi fallout: Saudi holidaymakers urged to shun Turkey, https:// 
news.yahoo.com/khashoggi-fallout-saudi-holidaymakers-urged-shun-turkey-
023543790.html [19.12.2019]. 
13 Див.: https://twitter.com/naifco/status/1130440880513572864 [12.12.2019]. 
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ки „Kurukahveci Mehmet Efendi”14. Також відзначимо, що на еко-

номічному фронті ведеться тонка кампанія. Наприклад, очільник 

торгово-промислової палати Ер-Ріяда застеріг саудівських підп-

риємців від ведення бізнесу з турецькими партнерами з огляду на 

прогнозовані інвестиційні ризики та нестабільну безпекову ситу-

ацію. Упродовж 2019 р. турецькі товари блокувалися у портах 

Саудівської Аравії. Турецька сторона схарактеризувала такі дії, як 

введення Саудівською Аравією латентного ембарго на турецький 

експорт15. Раніше такі вантажі, як фрукти та овочі в термін до 

двох діб проходили всі необхідні митні процедури. Блокування 

саудівською стороною проявилося у зволіканні пропуску таких 

товарів до аж до місяця часу, допоки товар не псувався. 

Оскільки з-поміж країн Близького Сходу саме Саудівська 

Аравія є одним з найбільших інвесторів Туреччині, то Туреччину 

непокоїть зменшення саудівських інвестицій, особливо в час еко-

номічної нестабільності. Втім, далеко не усі саудівські підприємці 

згортають свої проєкти з Туреччиною. Наприклад, у квітні 2019 р. 

саудівською компанією SAK було оголошено плани інвестувати до 

100 млн дол. США у сільське господарство, охорону здоров’я та 

готельний сектор Туреччини16. Сільське господарство Туреччини 

інвестується найперше, адже понад 80% своїх потреб у харчах 

Саудівська Аравія задовольняє завдяки експорту. Частина саудів-

ських підприємців, яка перебуває на позиціях співпраці з Туреч-

чиною, уважає, що політичні чинники не повинні ускладнити 

економічну співпрацю. 

Зростання партнерства Саудівської Аравії зі Загонами на-

родної оборони (YPG) ‒ національною армією Сирійського Курди-

стану загрожує подальшою ескалацією напруги в турецько-саудів-

ських відносинах. Це зумовлене тим, що турецька влада розгля-

дає Робітничу партію Курдистану, Загони народної оборони най-

більшими загрозами безпеці Турецької Республіки. Якщо раніше 

                                                
14 Посилання на відео: https://www.yenisafak.com/en/video-gallery/life/sassy-saudi-
prince-refuses-to-drink-turkish-coffee-2200318 [12.12.2019]. 
15 R. Soylu, „Secret embargo”: Saudi Arabia stops Turkish exports from entering 
kingdom, https://www.middleeasteye.net/news/secret-embargo-saudi-arabia-detains-
turkish-trucks-containers [12.12.2019]. 
16 C. Caglayan, Saudi-based SAK plans $100 mln Turkey investments despite tense ties, 
http://news.trust.org/item/20190416160220-ucnry/ [17.11.2019]. 
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звинувачення щодо підтримки Загонів народної оборони Туреч-

чина спрямовувала, найперше, щодо ОАЕ, то нині розширила 

країни, яким адресовані звинувачення, Саудівською Аравією.  

Саудівську Аравію непокоїть розширення політичних та 

економічних інвестицій в країнах т. зв. Африканського Рогу з мо-

тиву конкуренції з країнами Перської затоки. Найперше, мова 

про Сомалі17. Туреччина збільшила свою військову присутність на 

суданському острові Суакін, щоб встановити плацдарм в Червоно-

му морі. Також Туреччина відкрила військову базу в Судані. Від-

значимо активність Туреччини щодо Ефіопії, комерційні інвести-

ції в яку переважають інвестиції в Сомалі та Судан. Туреччиною 

не ігнорується навіть невелика держава Республіка Джибуті18. 

Саудівська Аравія за підтримки низки близькосхідних країн 

засудила втручання Туреччини у справи Лівії. 02.01.2020 р. туре-

цький парламент підтримав розміщення військ у Лівії, де є двов-

ладдя, для підтримки уряду національної згоди лівійського 

прем’єр-міністра Ф. аль-Сарраджа19 (цей уряд підтримує ООН). 

Є припущення, що активізація Туреччини щодо Лівії зумовлена її 

бажаннями зміцнити свої позиції в Середземному морі. Ще 

28.11.2019 р. Р.Т. Ердоган та Ф. аль-Саррадж уклали угоду про 

співпрацю та морські кордони, за якою самовільно провели мор-

ський кордон у Середземному морі, ігноруючи нафтогазові кон-

тинентальні шельфи Кіпру та Греції. Відтак, Туреччина може 

опиратися на угоди з Лівією при проведенні геологорозвідуваль-

них робіт на шельфі найперше Кіпру. У цьому контексті відзна-

чимо, що Саудівська Аравія розглядає Кіпр союзником у протидії 

активізації діяльності Туреччини в Середземномор’ї. Фактично 

Саудівська Аравія проводить регіональну політику стримування 

Туреччини у регіоні Середземного моря шляхом посилення дво-

сторонніх відносин з Кіпром. 

                                                
17 S.А. Mansour, Y.Y. Ahmed, Saudi Arabia and UAE in the Horn of Africa Containing 
Security Threats from Regional Rivals, „Contemporary Arab Affairs” 2019, no 12(3), 
pp. 99-118. 
18 Z. Vertin, Turkey and the New Scramble for Africa: Ottoman Designs or Unfounded 
Fears?, https://www.lawfareblog.com/turkey-and-new-scramble-africa-ottoman-desi-
gns-or-unfounded-fears [10.01.2020]. 
19 Ф. аль-Сарадж змагається за владу зі силами генерала Х. Хафтара, що базується 
на сході Лівії. Останнього підтримують, найперше, Саудівська Аравія, ОАЕ та 
Єгипет. 
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Протистояння між Туреччиною та Саудівською Аравією 

вийшло й на рівень культури. Наприклад, у листопаді 2019 р. на 

саудівському приватному телеканалі MBC розпочата трансляція 

15-серійного серіалу „Королівство вогню” („Kingdoms of Fire”, 

„Mamlakaat Al-Nar”). Фільм зображає османів як тиранічних оку-

пантів, які століттями руйнували арабський світ. Ця кінострічка 

певною мірою символізує мінливі відносини між Туреччиною та 

арабським світом. Офіційна позиція Р.Т. Ердогана та керівної 

Партії справедливості та розвитку полягає в відстоюванні думки, 

що османське панування навпаки принесло користь арабам, а на 

Близькому Сході почався розбрат саме після вислання османів. 

Турецькі коментатори серіалу „Королівство вогню” уважають, що 

ця кінострічка є частиною антитурецького плану Саудівської 

Аравії, ОАЕ та Єгипту: метою є зобразити османів як окупантів в 

арабському регіоні в минулому з натяком, що нинішня регіональ-

на політика Туреччини слугує тій же цілі20. 

Отже, відносини Туреччини з Саудівською Аравією розви-

ваються в умовах надзвичайно нестабільного, динамічного та 

взаємозалежного стратегічного ландшафту Близького Сходу. Ту-

реччина та Саудівська Аравія мають багато спільних інтересів 

у регіоні Близького Сходу, точки потенційного співробітництва, 

але після початку „Арабської весни” у них відмінні геополітичні 

пріоритети. Така поляризація не відповідає інтересам двох країн, 

ускладнює досягнення стабільності у регіональному порядку. 

Обидві країни вразливіші до економічних та безпекових загроз, 

коли вони перебувають у протилежних таборах. Нині очевидними 

є значні перешкоди для нормалізації турецько-саудівських відно-

син. Фактично розгортається „холодна війна” між Туреччиною, 

підтримуваній Катаром, та Саудівською Аравією за підтримки 

ОАЕ, Єгипту та низки інших держав. У сценаріях взаємин Туреч-

чини та Саудівської Аравії очікується ведення ними проксі-воєн 

(proxy war) ‒ „посередницьких воєн”, коли держави воюють не 

безпосередньо, а стаючи на стороні третіх країн (підтримка їх 

                                                
20 S. Idiz, Turkish-Saudi animosity spills over into cultural sphere, https://www.al-mo-
nitor.com/pulse/originals/2019/11/turkey-saudi-arabia-animosity-spills-over-cultural-
sphere.html [29.12.2019]. 
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фінансами, кадрами, технікою тощо). Такими третіми країнами, 

найперше, є Лівію, Судан21. 

Очевидно, що метою Саудівської Аравії є обмеження регіо-

нального впливу Туреччини та її державного лідера Р.Т. Ердога-

на. Це робиться як через економічні важелі (наприклад, згортан-

ня частини інвестиційних проєктів), так і через впровадження 

механізмів, за допомогою яких мінімізуватиметься роль Туреччи-

ни в ісламських питаннях. Саудівська Аравія вважає, що Туреч-

чина в особі Р.Т. Ердогана зайшла задалеко в підриві її іміджу на 

міжнародній арені через обвинувачення представників політич-

ної еліти у причетності до вбивства журналіста Дж. Хашкаджі. 

Водночас за такої несприятливої атмосфери у двосторонніх 

відносинах Туреччина навряд прагнутиме подальшого погіршен-

ня стосунків зі Саудівською Аравією як одного з головних інвес-

торів Туреччини. В умовах фінансової кризи в Туреччині виве-

дення саудівських інвестицій матиме відчутний дестабілізаційний 

вплив на турецьку економіку та фінансову систему. Туреччина все 

ще має чимало очікувань у відносинах зі Саудівською Аравією: 

посилення підтримки палестинців проти Ізраїлю, послаблення 

блокади проти Катару, поступки у питанні ізоляції Ірану, допомо-

га у впливі на екстремістські угруповання у сирійській провінції 

Ідліб, тиск на єгипетські еліти, фінансовані Саудівською Аравією 

тощо. 
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