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Marek Bodziany
1
 

WSTĘP 

 Kryzys i wojna to dwa zjawiska, które od wieków są przedmiotem zaintere-

sowania nie tylko świata nauki, ale również opinii publicznej. O ile wojna docze-

kała się precyzyjnej interpretacji, tak pojęcie kryzys społeczny wciąż jest interpre-

towane niejednoznacznie. W etymologicznym ujęciu pojęcie kryzys stanowi okres 

przełomu, przesilenie, decydujący zwrot, a także okres załamania. Sprowadzając je 

na grunt społeczny, należy w uproszczeniu przyjąć, że dotyczyć będzie wszelkich 

napięć społecznych i konfliktów skumulowanych w czasie na poziomie mikro  

i prowadzących do przeobrażeń systemowych, przyjmujących wielokrotnie formy 

nagłych zrywów, buntów i demonstracji niezadowolenia na makro poziomie.  

Do cech kryzysu społecznego zaliczamy osłabienie więzi międzyludzkich, 

anomię, utratę spójności strukturalnej i (nie)ład społeczny, a także osłabienie kon-

troli społecznej. Na poziomie makro kryzys społeczny może być stanem, który raz 

zapoczątkowany, pozostaje przez długi czas nierozwiązany. To tylko wycinek 

problemów związanych z tym zjawiskiem, bowiem każdy z nich ma swoją we-

wnętrzną architekturę, źródła i skutki. (Nie)ład społeczny jest sztandarowym przy-

kładem kryzysu makroskali, przejawiającego się załamaniem struktur społecznych, 

ich spójności i trwałości, a także zanikiem aksjologicznych elementów życia, które 

wraz z ustaniem kontroli społecznej mogą doprowadzić społeczeństwo do utraty 

podstaw moralnych bytu.  

Bez względu na swoje źródła poznawcze wszystkie definicje kryzysu mają 

jedną wspólną cechę, mianowicie podkreślają kumulację negatywnych zjawisk, 

prowadzących do zmian jakościowych w danej rzeczywistości społecznej. Z tak 

rozumianym pojęciem koresponduje definicja kryzysu moralnego, sformułowana 

przez J. Mariańskiego
2
. Jednym z zagadnień, na które autor zwraca uwagę, jest 

utrata poczucia różnicy między dobrem a złem, która pojawia się w wyniku osła-

bienia podnoszonej już kontroli społecznej i poczucia groźby sankcji za własne 

czyny. Oznacza to, że społeczeństwa uwikłane w kryzys popadają w stan anomii, 

dysfunkcji społecznej, wynikającej z traumatycznych doznań, zaskoczenia zmianą 

swojego położenia, braku perspektyw na „normalność” i niepewności o przy-

szłość. W takich sytuacjach dochodzi do reakcji obronnej, występującej pod róż-

                                                           
1
 Marek Bodziany – podpułkownik Wojska Polskiego, doktor socjologii, adiunkt w Wydziale Nauk o Bez-

pieczeństwie, pełniący obowiązki Kierownika Zakładu Socjologii Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lą-

dowych, Redaktor Naczelny Wydawnictwa WSOWL oraz Redaktor Naukowy Zeszytów Naukowych Ru-

chu Studenckiego. 
2
 J. Mariański, Wstęp, [w:] J. Mariański (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Kraków 2002, 

s. 12. 
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nymi postaciami. Jedna z nich przyjmuje formę poszukiwania alternatywy na brak 

owej „normalności”, odejścia od powszechnie uznawanych zasad życia społeczne-

go oraz ładu aksjo-normatywnego i popycha ludzi ku przestępczości, korupcji oraz 

wielu innym patologiom społecznym
3
. Reakcje obronne przyjmują również formę 

buntu, swoistego „krzyku” rozpaczy o zmianę swojego położenia, a kiedy stają się 

buntami o charakterze rewolucji, wielokrotnie dochodzi do niekontrolowanych 

zachowań i utraty podnoszonego już poczucia różnicy pomiędzy tym, co dobre  

i dopuszczalne społecznie, a tym, co złe i nieakceptowalne w normalnych warun-

kach bytu. 

Taki typ kryzysu społecznego jest najbardziej drastyczny, ponieważ rodzi 

ryzyko pojawienia się nieprzewidzianych skutków. Po pierwsze nie daje pewności 

zmiany negatywnego położenia zbuntowanej części społeczeństwa, po drugie ro-

dzi zagrożenie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się fali buntów, po trzecie, 

daje swobodę działania ludziom i grupom społecznym, czerpiącym korzyści z de-

stabilizacji ładu społecznego i rodzi zagrożenie powstania nowego, jeszcze bar-

dziej dotkliwego dla społeczeństwa stanu. Taki stan w konsekwencji daje prze-

słanki do powstawania nowych kryzysów o jeszcze dotkliwszych skutkach. 

Spójrzmy więc na ten drugi typ kryzysu – na bunty mas i rewolucje z per-

spektywy współczesnych przemian, jakie obserwujemy na Ukrainie, w Państwach 

Arabskich i w Azji. Obecnie panuje pogląd, że główną przyczyną wszystkich re-

wolucji na świecie był kryzys finansowy w USA z 2007 i 2008 roku, który po-

pchnął gospodarki narodowe wielu państw do recesji i stał się „iskrą na proch” do 

wzniecenia niepokojów społecznych nie tylko w państwach podążających drogą 

demokracji (Grecja, Ukraina), ale również tam, gdzie dyktatury przez wiele lat by-

ły niezagrożone, jak w Libii, Egipcie i w Syrii.  

Obecnie najtrudniejszą kwestią jest możliwość dokonania miarodajnej kal-

kulacji liczby rewolucji, do jakich doszło na świecie po zakończeniu Zimnej Woj-

ny. O ile dość precyzyjnie skalkulowano liczbę konfliktów i wojen w latach 1990-

2014 (było ich około 100 różnej skali i o różnym zasięgu), tak liczba rewolucji  

i drastycznych przemian społeczno-ustrojowych jest nadal niedoszacowana. Praw-

dopodobnie wynika to z braku możliwości doboru uniwersalnych dla wszystkich 

przemian na świecie, kryteriów kwalifikacji do rangi kryzysu o charakterze rewo-

lucji czy chociażby buntu. Analizując tylko okres 2008-2015, widzimy pewien 

ciąg współzależnych od siebie zdarzeń, które pozwalają na odważną tezę, że od 

momentu, gdy załamał się rynek finansowy w USA, mamy do czynienia z kryzy-

sem „hybrydowym” o międzynarodowej skali i trudnych do wyznaczenia grani-

cach czasowych rozwiązania go. Taki stan rzeczy wskazuje jednoznacznie, że po-

dobnie jak w przeszłości, również obecnie najistotniejszym czynnikiem wszelkich 

                                                           
3
 P. Sztompka, Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność, 

„Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 14-15. 
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przemian jest sfera ekonomiczna, bowiem społeczeństwa „uwięzione w klatce 

ubóstwa”, żyjące na granicy egzystencjalnej wegetacji, podnoszą bunt i dochodzi 

do zmiany władzy. Przykładem są społeczeństwa Państw Arabskich, które jak 

„kostki domina”, jedno po drugim wznieciły „Arabską Wiosnę”, w nadziei na po-

prawę własnego losu. Skutki tych jakże spektakularnych przemian do dziś nie są 

możliwe do przewidzenia, jednak istotne jest to, że bunty mas pojawiły się jako 

efekt drastycznej pauperyzacji poziomu życia, wzrostu stopy bezrobocia – nawet 

do poziomu 30% w zależności od państwa – inflacji i powiększenia się nierówno-

ści społecznych. Problemy ekonomiczne nałożyły się na boom demograficzny  

w Państwach Arabskich, który doprowadził w większości z nich do kongestii w 

możliwościach pozyskania pracy zarobkowej. Wysokie wskaźniki dzietności osią-

gające w latach 80. ponad 5 a w 90. ponad 3 dzieci na jedną kobietę w wieku roz-

rodczym, wpłynęły na niekorzystny układ demograficzny, gdzie niemal połowę 

społeczeństwa stanowili ludzie młodzi, wielokrotnie wykształcenie, bez szans na 

godne życie. Mamy więc do czynienia z ekonomicznym źródłem kryzysu społecz-

nego skorelowanym z niekorzystną strukturą społeczną i układem demograficz-

nym. 

Rozpatrując wybrane państwa uwikłane w turbulentne przemiany, nasuwa 

się wniosek, że w wielu przypadkach zryw ku „lepszemu” nie do końca przyniósł 

oczekiwane skutki. Dziś można z całą stanowczością stwierdzić, że nie spełnił się 

„sen o demokracji” w Egipcie, gdyż społeczeństwo zderzyło się z realiami wolne-

go rynku i utratą kurateli państwa, której demoralizujące skutki są nadal widoczne 

i skutecznie hamują reformy. Obserwujemy też narodziny nowego typu dyktatury 

świetnie rozwijającej się pod hasłami demokracji i budującej elitę władzy podobną 

do tej, którą stworzył Mubarak.  

Bardziej drastyczne w skutkach okazały się rewolucje w Libii i w Syrii, któ-

re przerodziły się w wojny domowe. Skutkiem wojny domowej w Libii było prze-

jęcie większości terytorium przez rebeliantów, a sam Kaddafi został nie tylko oba-

lony, ale zabity, co po upublicznieniu informacji w dniu 23 października 2011 r. 

wzbudziło ogromną euforią nie tylko wśród Libijczyków, ale na całym świecie
4
. 

Państwo to jest sztandarowym przykładem braku solidarnosci społeczeństwa. Li-

bijska państwowość jest dziś nadal fasadowa i nieudolna, jest efektem nie tylko 

oczekiwań społeczeństwa nieprzygotowanego do budowania praworządności, ale 

również efektem presji społeczności międzynarodowej. Nadal istnieje ogromne 

zagrożenie wzniecenia fali buntów wynikających z braku jednolitych celów poli-

tyki wewnętrznej i nieformalnej decentralizacji władzy. Obalenie reżimu ma po-

ważne konsekwencje dla całego regionu Afryki Północnej. Muammar Kaddafi, 

który był orędownikiem idei panafrykańskiej, stał się swoistym przywódcą na kon-

tynencie. Wraz z jej upadkiem zakończył się etap tworzenia przez Kaddafiego Unii 

                                                           
4
 K. Czajkowska, A. Diawoł-Sitko, op. cit. s. 199. 
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Afrykańskiej – organizacji regionalnej, budowanej na wzór Unii Europejskiej. 

Obecna sytuacja i brak silnego mocarstwa w regionie może zahamować proces 

politycznej integracji kontynentu afrykańskiego, albowiem Libia pokrywała 15% 

budżetu organizacji. Oznacza to, że destabilizacja Libii wpłynie na wzrost niepo-

kojów w innych państwach Afryki, m.in. w Darfurze, Nigrze, Czadzie i Somalii). 

Kaddafi osobiście angażował się na rzecz działań pokojowych i rozwoju w Liberii, 

Sierra Leone i na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Pozostawał także gwarantem pokoju 

w Mali. Upadek dyktatury Kaddafiego przyczynił się również do eskalacji napięć 

m.in. w Sudanie, gdzie coraz częściej dochodzi do ostrych starć między muzułma-

nami z północy, a chrześcijanami z południa. 

Podobnie jak w Libii, Syryjska rewolucja jest przykładem zepchnięcia pań-

stwa i jego społeczeństwa ku całkowitemu upadkowi. Wewnętrzne walki pomię-

dzy siłami rządowymi, siłami Wolnej Armii Syrii – WAS i ugrupowaniami prois-

lamskimi, jak Syryjski Front Islamski oraz Syryjski Front Wyzwolenia Islamu czy 

siłami Państwa Islamskiego, a także niestabilna sytuacja międzynarodowa w rela-

cjach z Izraelem i Turcją sprawiają, że region w otoczeniu geograficznym Syrii 

stał się obok Ukrainy i Donbasu najbardziej konfliktogennym obszarem na świe-

cie. Co istotne, rewolucja doprowadziła do kryzysu społecznego na skalę niespo-

tykaną. Zniszczenia wojenne, ludobójstwo, anarchia i zapaść ekonomiczna już dziś 

sytuują Syrię wśród państw, które upadły. Jaki los spotka społeczeństwo tego pań-

stwa? Dziś trudno na to pytanie odpowiedzieć, gdyż bierność społeczności mię-

dzynarodowej i przyzwolenie na rozprzestrzenianie się skutków wojny i ludobój-

stwo poddaje pod wątpliwość skuteczność organizacji międzynarodowych, prze-

widzianych do utrzymania i zapobiegania tego typu zjawiskom.  

Dwa lat wojny domowej przyniosło porażający bilans, mianowicie w wyni-

ku konfliktu do końca 2012 roku życie straciło ponad 120 tys. ludzi, a cztery mi-

liony utraciły dach nad głową, a dwa miliony uciekły z kraju
5
. Obecnie bilans ten, 

choć nadal niemiarodajny kształtuje się jeszcze bardziej drastyczny, bowiem sza-

cuje się je na 215 tys. zabitych, w tym również dzieci. Dokładne dane podają, że  

w ciągu czterech lat wojny w Syrii zginęło 215 518 osób, w tym 66 109 cywilów, 

w tym 10 808 dzieci
6
. Po stronie syryjskich rebeliantów, w tym bojowników kur-

dyjskich, jest 39 227 ofiar śmiertelnych. Natomiast ugrupowania dżihadystyczne, 

jak Front al-Nusra (syryjski odłam Al-Kaidy), czy ugrupowanie zbrojne Państwo 

Islamskie (związane niegdyś z Al-Kaidą, ale od którego ta się ostatnio odżegnuje) 

- straciły w sumie 26 834 ludzi
7
. Inne dane precyzują bardziej szczegółowo bilans 

                                                           
5
 Arabska Wiosna trzy lata później, http://swiat.newsweek.pl/arabska-wiosna-ludow-kraje-arabskie-rezimy-

rewolucje-newsweek-pl,artykuly,277211,1.html [dostęp z dnia: 12.03.2015] 
6
 Wojna w Syrii pochłonęła ponad 215 tysięcy ofiar śmiertelnych. Wśród nich są tysiące dzieci, 

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1399392,Wojna-w-Syrii-pochlonela-ponad-215-tysiecy-ofiar-

smiertelnych-Wsrod-nich-sa-tysiace-dzieci [dostęp z dnia: 10.05.2015] 
7
 Ibidem. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Syryjski_Front_Islamski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Syryjski_Front_Wyzwolenia_Islamu
http://swiat.newsweek.pl/arabska-wiosna-ludow-kraje-arabskie-rezimy-rewolucje-newsweek-pl,artykuly,277211,1.html
http://swiat.newsweek.pl/arabska-wiosna-ludow-kraje-arabskie-rezimy-rewolucje-newsweek-pl,artykuly,277211,1.html
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1399392,Wojna-w-Syrii-pochlonela-ponad-215-tysiecy-ofiar-smiertelnych-Wsrod-nich-sa-tysiace-dzieci
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1399392,Wojna-w-Syrii-pochlonela-ponad-215-tysiecy-ofiar-smiertelnych-Wsrod-nich-sa-tysiace-dzieci
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wojny, mianowicie po stronie sił prorządowych zginęło 46 138 żołnierzy, w tym 

30 662 członków milicyjnych sił obrony kraju, 674 członków Hezbollahu, szyic-

kiej radykalnej organizacji z Libanu, oraz 2 727 członków szyickich milicji przy-

byłych z innych krajów, a niezidentyfikowanych pozostaje 3 147 ofiar śmiertel-

nych
8
. 

Analizując skutki buntu mas w Państwach Arabskich, nasuwa się wniosek, 

że mają one różnorodny przebieg, mimo że doszło do nich w większości przypad-

ków na gruncie niezadowolenia z poziomu życia i działań władz. Można odnieść 

subiektywne odczucie, że oprócz Syrii w większości z nich przemiany w jakimś 

stopniu odniosły oczekiwany skutek. Biorąc pod uwagę sam fakt obalenia władz  

i zmianę systemów, oczywiście jest to prawdą, jednak dynamika zmian, do jakich 

wciąż dochodzi w Państwach Arabskich, pozwala na tezę, że do prawdziwych 

buntów jeszcze w nich dojdzie. Na refleksję zasługuje również „cisza” medialna  

w tym zakresie, która zdaje się wynikać z przekierunkowania priorytetów mediów 

na zainteresowanie innym kryzysem, mianowicie na Ukrainie.  

Obecnie ten zakątek świata jest najbardziej newralgiczny, ponieważ stanowi 

potencjalne źródło konfliktu nie tylko o zasięgu regionalnym, lecz i światowym. 

Aby dokonać obiektywnej i zarazem syntetycznej oceny przyczyn obecnej sytuacji 

Ukrainy, należy podjąć się analizy czynników wewnętrznych i zewnętrznych, któ-

re posiadają swoje podłoże historyczne. Należą do nich uwarunkowania geogra-

ficzne i przeszłość historyczna Ukrainy, od lat pozostającej pod silnymi wpływami 

wcześniej ZSRR, a obecnie Rosji, jak również skutki przemian społeczno-

ustrojowych, jakie dokonały się w tym państwie po Zimnej Wojnie i w ramach 

„Pomarańczowej Rewolucji”. Osobnym polem rozważań są czynniki ekonomicz-

ne, które – podobnie jak w przypadku Państw Arabskich – popchnęły społeczeń-

stwo do buntu mas. Przypadek ukraiński pokazuje, jak państwo i jego obywatele, 

nieprzygotowani do realiów demokracji i gospodarki rynkowej, wpadli w pułapkę 

uzależnienia się od wpływów gospodarki światowej.  

Abstrahując od ekonomicznych czynników, warto podkreślić, że symbolem 

przemian na Ukrainie są dwa wydarzenia, mianowicie „Pomarańczowa Rewolu-

cja” (21 listopada 2004 – 23 stycznia 2005) i rewolucja na Majdanie. Jego symbo-

lika wiąże się z odłożeniem decyzji przez Prezydenta Wiktora Janukowycza  

o podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, co doprowadziło do 

fali protestów, do których doszło 21 listopada 2013 r. w Kijowie
9
. Niepokoje spo-

łeczne na Majdanie to tylko niewielki wycinek kryzysu na Ukrainie. Dalsze wyda-

rzenia doprowadziły do interwencji Rosji i aneksji Krymu, a następnie do hybry-

dowego konfliktu z Rosją o Donbas. Prawdziwy kryzys zdaje się dopiero nastąpić, 
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ponieważ trudno przewidzieć, do jakich kroków zdolny jest Władimir Putin. Panu-

je też pogląd, że Ukraina upadnie i może się już nie podnieść z gruzów rewolucji. 

Stanie się enklawą biedy, korupcji, walki o wpływy Rosji z państwami Unii Euro-

pejskiej i być może polem konfrontacji sił Rosji z NATO
10

. 

Przedstawione przykłady buntów i rewolucji pokazują, w jak niestabilnym 

świecie żyjemy, jak kruchy jest ład społeczny i jak łatwo zmieniać nawet najbar-

dziej skostniałe i despotyczne systemy przy pomocy czynników społecznych. Pod-

sumowując, pragnę potraktować ten wstęp jako preludium do głębszych analiz, 

zawartych w niniejszym tomie i ukierunkować uwagę nie tylko na przemiany  

w Państwach Arabskich i na Ukrainie, ale też na inne problemy, wpływające na 

szeroko pojmowany kryzys społeczny, z jakim mamy do czynienia niemal każde-

go dnia. 

*** 

W imieniu zespołu redakcyjnego pragnę wyrazić szczere podziękowania re-

cenzentom niniejszej publikacji, Panu Profesorowi Jackowi Sroce i Panu Profeso-

rowi Januszowi Świniarskiemu, za okazaną wyrozumiałość w ocenie i cenne uwa-

gi merytoryczne. 

Marek Bodziany 
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WYDARZENIA NA UKRAINIE – REWOLUCJA XXI WIEKU 

Streszczenie: Referat zwiera informacje dotyczące przyczyn i rozwoju kryzysu na Ukrai-

nie na przełomie 2013 i 2014 roku, a także jego wpływu na bezpieczeństwo Europy. 

Słowa kluczowe: kryzys ukraiński, aneksja Krymu, bezpieczeństwo europejskie 

WSTĘP 

Niewielu mogło przewidzieć, że Europa na przełomie 2013 i 2014 roku sta-

nie się świadkiem wydarzeń, które w sposób jednoznaczny zaburzą spokój i ład na 

starym kontynencie. Wydarzenia te dotyczą sytuacji na Ukrainie, począwszy od 

momentu rezygnacji przez jej ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza  

z podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE do chwili obecnej. Wydarzenia, któ-

rych skutkiem jest wzrost napięcia politycznego i militarnego pomiędzy Ukrainą  

i Rosją, ale również pomiędzy Rosją i Europą Zachodnią oraz Stanami Zjednoczo-

nymi.  

Artykuł jest wynikiem studiów i analizy doniesień prasowych, publikacji 

oraz wywiadów. Zawarto w nim okres, poczynając od wydarzeń, które miały miej-

sce jeszcze przed planowana datą podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE po-

przez wydarzenia na Majdanie, których skutkiem było obalenie prezydenta Janu-

kowycza i ustanowienie Rządu Tymczasowgo, aż do wydarzeń związanych  

z aneksją Krymu przez Rosję.  

Z racji zmian, jakie cały czas zachodzą na Ukrainie, przedstawiono również 

aktualną sytuację w państwie ukraińskim i przewidywania co do jej dalszego roz-

woju.  

1. POCZĄTKI REWOLUCJI 

21 listopada 2013 roku to data, która zostanie szczególnie zapamiętana 

przez naród ukraiński na zawsze – jako dzień, w którym rozpoczęto zdecydowaną 

walkę o lepsze życie. O przyszłość, która powinna oznaczać integrację ze struktu-

rami europejskimi (UE) i transatlantyckimi (NATO).  

Ukraina już od dłuższego czasu podejmowała z różnymi skutkami działania 

zmierzające do zmian. Wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. W 2007 

roku rozpoczęły się rozmowy pomiędzy UE a Ukrainą. Planowano, że prezydent 
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Wiktor Janukowycz podpisze umowę o partnerstwie z UE 28 listopada 2013 roku 

w Wilnie, jednak do wydarzenia tego nie doszło
12

. 

Założenia tej umowy miały zapewnić Ukrainie: 

 pobudzenie gospodarki poprzez eksport usług i towarów do UE; 

 ułatwić prowadzenie firm na Ukrainie; 

 wprowadzić zdecydowaną walkę z korupcją.  

Prawdopodobnie naciski Rosji na Janukowycza, między innymi w postaci 

gróźb podwyższenia cen gazu oraz gróźb, że zbliżenie Ukrainy z Unią Europejską 

zakończy bliższą współpracę gospodarczą z Unią Celną, do której należy Rosja, 

Białoruś i Kazachstan, spowodowały podjęcie decyzji o odroczeniu podpisania 

umowy stowarzyszeniowej z UE.  

Nie ulega wątpliwości, że zapowiadane przez Rosję działania oznaczałyby 

poważny cios dla ukraińskiej gospodarki, która jest silnie powiązana z rynkami 

państw tworzących wspomnianą Unię Celną.  

Decyzje podjęte przez prezydenta Ukrainy oraz jego rząd, dotyczące odło-

żenia podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE, doprowadziły do fali prote-

stów, które rozpoczęły się 21 listopada 2013 roku w Kijowie. 

Protesty te zaczęły wybuchać na terenie całej Ukrainy, a ich głównym ce-

lem miało być odsunięcie prezydenta od władzy, stworzenie nowego rządu oraz 

doprowadzenie do demokratycznych wyborów prezydenckich. Celem nadrzędnym 

stała się poprawa sytuacji w państwie. 

Początkowo demonstracje miały charakter pokojowy. Z czasem jednak, 

kiedy milicja zaczęła brutalnie rozpędzać protestujących na kijowskim Majdanie, 

spowodowało to, że do Kijowa zaczęły zjeżdżać rzesze protestujących. Demon-

strantów przybywało, a władza za wszelką cenę nie chciała dać za wygraną i pod 

byle pretekstem (np. budowy lodowiska) pacyfikowała protestujących przy wyko-

rzystaniu milicji oraz oddziałów specjalnych Berkut
13

.  
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Rys. 1. Logotyp Berkutu 

Źródło: http://www.berkut.pl/ [dostęp z dnia 23.04.2014]. 

Działania te doprowadziły do coraz to brutalniejszej walki z protestującymi, 

a w konsekwencji do śmierci wielu osób, zarówno po stronie protestujących, jak  

i milicji. Tym samym rewolucja na Ukrainie rozpoczęła się na dobre. 

2. PRZEBIEG WYDARZEŃ 

2.1. Wydarzenia na Majdanie i ich skutki 

Jak już wspomniano powyżej, protesty rozpoczęły się od zgromadzenia 

niewielu ludzi na placu Niepodległości, który jest centralnym placem Kijowa,  

a który to został ochrzczony mianem Euromajdanu. Protestujących z dnia na dzień 

przybywało. Do ich szeregów dołączyły partie opozycyjne oraz zwykli obywatele, 

którzy również byli za zbliżeniem Ukrainy do Unii Europejskiej. Raz po raz  

w mediach pojawiały się informacje o nowych miejscach, gdzie zbierają się prote-

stujący, którzy domagają się wznowienia rozmów, mających doprowadzić do pod-

pisania umowy stowarzyszeniowej. Fala protestów zaczęła obejmować coraz 

większą część kraju. Oprócz Kijowa do demonstracji doszło również w Łucku, 

Doniecku, Użhorodzie, Charkowie oraz Iwano-Frankiwsku.  

Po kilku dniach protestów na Majdanie doszło do pierwszej pacyfikacji  

i walki z oddziałami specjalnymi Berkut, podczas której zatrzymano 35 osób,  

a kilkadziesiąt innych zostało rannych. Władze później tłumaczyły, że wiec zlikwi-

dowano, bo jego uczestnicy przeszkadzali służbom komunalnym w przygotowa-

niach do świąt i budowie lodowiska – tłumaczy brutalną akcję milicja. Milicja 

przybyła na Majdan Niepodległości na wezwanie służb komunalnych Kijowa
14

. 

Brutalna akcja milicji spowodowała kolejne nasilenie i wzrost liczby prote-

stujących. Już następnego dnia według szacunkowych danych w demonstracji na 
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placu Niepodległości w Kijowie (Majdanie) wzięły udział setki tysięcy osób. Od 

tamtej pory „rewolucja” zaczęła nabierać tempa. Protestujący zaczęli zajmować 

budynki rządowe, domagając się ustąpienia prezydenta Wiktora Janukowycza.  

W czasie trwania protestów wznowione zostały rozmowy dyplomacji UE  

z prezydentem Ukrainy, dotyczące podpisania umowy, jednak na skutek później-

szych wydarzeń ostatecznie Unia Europejska 15 grudnia zawiesiła rozmowy  

z Ukrainą.  

Odpowiedzią niejako na te działania było spotkanie, do którego doszło  

17 grudnia, kiedy spotkał się Wiktor Janukowycz z prezydentem Rosji Władymi-

rem Putinem w Moskwie. Podczas tego spotkania podpisano porozumienie ws. 

zniesienia ograniczeń handlowych pomiędzy Rosją a Ukrainą.  

Sytuacja stawała się coraz bardziej zaostrzona i napięta. Codziennie docho-

dziło do starć z milicją. Zdarzały się sytuacje, kiedy milicja brutalnie atakowała 

przypadkowe osoby. W kraju zaczęto porywać, torturować, a nawet zabijać osoby 

związane z Euromajdanem.  

22 grudnia 2013 roku na kijowskim placu Niepodległości ponownie zebrało 

się 100 tys. osób, domagających się podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią 

Europejską oraz wcześniejszych wyborów prezydenckich i parlamentarnych. 

Ogłoszono również powstanie ponadpartyjnego ruchu społecznego o nazwie 

„Ogólnonarodowe Zjednoczenie Majdan”.  

Styczeń i pierwsza połowa lutego 2014 roku to okres ciągłych demonstracji 

opozycji zarówno w Kijowie, jak i w innych miastach Ukrainy. To również czas 

prowadzenia negocjacji przez dyplomacje Unii Europejskiej z prezydentem Janu-

kowyczem. 

18 lutego 2014 w godzinach porannych w Kijowie deputowani opozycji za-

blokowali trybunę parlamentu, domagając się włączenia do porządku obrad gło-

sowania nad przywróceniem konstytucji z 2004 roku, która ograniczyłaby upraw-

nienia prezydenta Wiktora Janukowycza. Do głosowania jednak nie doszło, co 

spowodowało, że demonstranci z Majdanu rozpoczęli marsz na parlament, który 

został zablokowany przez jednostki specjalne milicji.  

Sytuacja pod parlamentem doprowadziła do radykalizacji protestów  

w Kijowie. Dochodziło do walk w różnych rejonach miasta. Zapłonęły opony, bu-

telki z benzyną, funkcjonariusze MSW ostrzeliwali z dachów rejon walk z broni 

gładkolufowej, a według strony opozycyjnej także z broni ostrej. Eskalacja wyda-

rzeń doprowadziła do podjęcia przez stronę rządową decyzji o ataku przez siły mi-

licyjne na Euromajdan.  

Pierwszy atak został odparty przez majdanowców. Milicja używała broni 

gładkolufowej, od której zginęło 15 demonstrantów. Po ponad dwóch godzinach 

szturmu Berkut zajął część Majdanu. Od północy Kijów stał się miastem zamknię-

tym.  

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Og%C3%B3lnonarodowe_Zjednoczenie_Majdan&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Ukrainy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Ukrainy


M. Bodziany 

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, A. Kotasińska, Z. Abou Saleh 

 
15 

 

Po północy Berkut rozpoczął drugi szturm na Majdan. Milicjanci przerwali 

kolejną barykadę opozycjonistów. Około godziny 2:00 w nocy miało miejsce spo-

tkanie liderów ukraińskiej opozycji z prezydentem Janukowyczem. Nie zakończy-

ły się one porozumieniem. Prezydent odmówił zakończenia szturmu Majdanu  

i zażądał ewakuacji placu. Janukowycz twierdził, że opozycja próbowała przejąć 

władzę siłą.  

W związku z wydarzeniami na Ukrainie USA nałożyły sankcje wizowe na 

około 20 osób odpowiedzialnych za użycie siły przeciwko protestującym. Z kolei 

Wysoka Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych, Catharine Ashton, poprosiła mini-

stra spraw zagranicznych Polski, Radosława Sikorskiego, by udał się na Ukrainę  

z misją dyplomatyczną. Towarzyszyli mu politycy z Niemiec i Francji –  

Frank-Walter Steinmeier oraz Laurent Fabius. Dyplomaci udali się do Kijowa 

późnym wieczorem 19 lutego 2014 roku. Wcześniej doszło do kolejnych rozmów 

liderów opozycji z członkami rządu. Podczas nich, tuż przed godziną 23:00, za-

warto rozejm, który zapobiegł kolejnemu szturmowi na Majdan. Wtedy też zaktua-

lizowano liczbę ofiar na 28 zabitych osób. 

20 lutego 2014 roku przed godziną 9:00 został zerwany krótkotrwały ro-

zejm. Efektem tego był wybuch najbardziej gwałtownych starć rewolucji pomię-

dzy demonstrantami, a siłami milicji i Berkutu.  

Ministerstwo Zdrowia podało, iż w walkach 20 lutego 2014 roku poległo  

75 osób, a 567 odniosło obrażenia.  

W tym czasie podczas trwających rozmów dyplomatów UE i opozycji  

z prezydentem Janukowyczem ustalono m.in. ograniczenie praw prezydenta do 

tych z konstytucji z 2004 roku, stworzenie nowego rządu w ciągu 10 dni i wcze-

śniejsze wybory prezydenckie, które miałyby się odbyć do grudnia 2014 roku. Po-

rozumienie zostało początkowo odrzucone przez Radę Społeczną Majdanu, lecz po 

mediacji Sikorskiego i Steinmeiera przywódcy Majdanu przyjęli porozumienie.  

Sześciopunktowy dokument został podpisany przez prezydenta Janukowy-

cza oraz europejskich dyplomatów 21 lutego 2014 roku. 

W tym samym dniu w godzinach wieczornych na placu Niepodległości 

zgromadziło się około 50 tys. osób. Część z nich nie popierało porozumienia pod-

pisanego przez liderów opozycji i domagało się natychmiastowej dymisji prezy-

denta Janukowycza oraz groziło kontynuowaniem walki zbrojnej, dając czas do 

godziny 10:00 22 lutego 2014 roku na dymisję Janukowycza. Tymczasem Janu-

kowycz w asyście swoich współpracowników oraz ochroniarzy wyleciał do Char-

kowa, a nastepnie do Doniecka. Następnie 23 lutego 2014 roku konwój z Januko-

wyczem dotarł na Krym i zatrzymał się w prywatnej rezydencji w okolicach Bała-

kławy. Janukowycz uciekł w nieznanym kierunku w towarzystwie byłego szefa 

administracji prezydenckiej.  
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W Kijowie poinformowano, że za byłym prezydentem Wiktorem Januko-

wyczem wysłano list gończy. Wszczęto również wobec niego śledztwo w sprawie 

masowych zabójstw cywili. 28 lutego 2014 roku Wiktor Janukowycz ujawnił się 

publicznie podczas konferencji prasowej w Rostowie nad Donem w Rosji.  

22 lutego Rada Najwyższa podjęła uchwałę o odsunięciu od władzy prezy-

denta Wiktora Janukowycza. Łącznie z odsunięciem od władzy Janukowycza, 

Serhij Arbuzow przestał pełnić obowiązki premiera. Deputowani zdecydowali, że 

wcześniejsze wybory prezydenckie odbędą się 25 maja 2014 roku.  

W południe 23 lutego 2014 roku w parlamencie przewodniczący Rady 

Najwyższej Ołeksandr Turczynow został wybrany na stanowisko pełniącego obo-

wiązki Prezydenta Ukrainy.  

25 lutego 2014 Rada Najwyższa przyjęła rezolucję o odpowiedzialności Ja-

nukowycza za śmierć ponad 100 cywilów. Parlament opowiedział się także za po-

stawieniem go przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.  

26 lutego 2014 na głównej scenie Majdanu w Kijowie ogłoszono kandyda-

turę Arsenija Jaceniuka na stanowisko premiera kraju oraz przedstawiono skład 

jego gabinetu. Rząd Jaceniuka został zaprzysiężony przez Radę Najwyższą 27 lu-

tego 2014 roku.  

2.2. Aneksja Krymu 

Zwycięstwo rewolucji Euromajdanu spowodowało wzrost tendencji separa-

tystycznych na Krymie, na którym większość mieszkańców stanowią Rosjanie. 

Protesty przeciwników Euromajdanu odbywały się już wcześniej
15

. Dopiero anu-

lowanie ustawy językowej, dającej przywileje mniejszości narodowej, zradykali-

zowała demonstracje. Krym od czasu dołączenia do Ukrainy posiada formalną  

i faktyczną autonomię od reszty państwa. Po zmianie władzy mieszkańcy Krymu 

rozpoczęli protesty, deklarując przyjaźń z Rosją. 23 lutego 2014 protesty odbyły 

się w Sewastopolu i w Kerczu. Na protestach w Kerczu zdjęto flagę Ukrainy, a na 

jej miejsce powieszono rosyjską. W Sewastopolu protesty zgromadziły około 20000 

osób
16

.  

Również w Symferopolu doszło do protestu, w którym demonstranci doma-

gali się zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki 

Krymu oraz rozpisania referendum w sprawie niepodległości. W tym samym cza-

sie przewodniczący parlamentu krymskiego Władimir Konstantinow powiedział, 

że nie uznaje prawa stanowionego przez Radę Najwyższą w Kijowie.  

Władza w Kijowie miała coraz większy problem z utrzymaniem porządku 

na Krymie. Najbardziej obrazuje to sytuacja, kiedy uzbrojeni ludzie w mundurach 

bez znaków rozpoznawczych zajęli budynki parlamentu i rządu Autonomicznej Re-
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publiki Krymu w Symferopolu, na południu Ukrainy. Według wicepremiera Auto-

nomii określają się oni jako „przedstawiciele samoobrony rosyjskojęzycznych 

obywateli Krymu”
17

. 

Nowo powołana władza Ukrainy całe zajście określała jako akt terroryzmu. 

Mimo zbrojnego zajęcia budynku parlamentu krymskiego, zezwolono jego depu-

towanym na udział w sesji, która miała zdecydować o referendum w sprawie lo-

sów Autonomicznej Republiki Krymu. Wśród 64 zgromadzonych na sali deputo-

wanych, 61 zagłosowało za przeprowadzeniem referendum. Tej decyzji nie uznały 

nowe władze państwowe oraz ukraińska komisja wyborcza, która stwierdziła, że 

nie ma żadnych prawnych podstaw do przeprowadzenia referendum ws. Krymu. 

Drugą decyzją parlamentu krymskiego był wybór Siergieja Aksjonowa na nowego 

premiera Autonomicznej Republiki Krymu. Decyzji tej nie uznano na Ukrainie, 

ponieważ nie został powołany zgodnie z konstytucją
18

. 

Wspomniany powyżej akt terroryzmu i decyzja parlamentu krymskiego 

zbiegła się z pierwszym publicznym wystąpieniem odsuniętego od władzy prezy-

denta Ukrainy, Wiktora Janukowycza. Po tym jak nowe władze Ukrainy wydały za 

nim list gończy, znalazł on schronienie w Rosji. Za pośrednictwem agencji inter-

fax Janukowycz oznajmił, że nadal uważa się za prawowitego przywódcę Ukrainy, 

który został wybrany na podstawie swobodnego wyrażania woli przez ukraińskich 

obywateli. 

17 marca 2014 nieuznawane przez Ukrainę władze Autonomicznej Repu-

bliki Krymu ogłosiły Krym niepodległym państwem oraz zwróciły się do Rosji  

o przyjęcie w jej skład. Tego samego dnia prezydent Rosji Władimir Putin podpi-

sał dekret o uznaniu Krymu za suwerenne i niepodległe państwo. 18 marca 2014 

podpisano umowę między Rosją a Republiką Krymu i miastem wydzielonym Se-

wastopol o włączeniu ich do Rosji jako nowych podmiotów federacji. Umowa ta 

weszła w życie z dniem ratyfikacji, co nastąpiło 21 marca 2014 roku. Tego samego 

dnia dokonano odpowiednich zmian w Konstytucji Rosji, dopisując do niej dwa 

nowe podmioty federacji – Republikę Krymu i miasto federalnego znaczenia Se-

wastopol, które włączono do nowo utworzonego Krymskiego Okręgu Federalne-

go
19

. 

2.3. Obecna sytuacja 

Aktualnie sytuacja po aneksji Krymu nie zaprzestała eskalacji konfliktu. 

Wręcz przeciwnie. Część separatystów, którzy wcześniej byli obecni na Krymie, 

ruszyła dalej w kierunku wschodniej Ukrainy. Wicepremier prorosyjskiego rządu 
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Krymu, Rustam Temirgalijew, napisał na swoim profilu na facebooku, że zaczęło 

się wyzwolenie południowo-wschodniej Ukrainy. Mam nadzieję, że bardzo szybko 

obwody: ługański, charkowski, doniecki, dniepropietrowski, zaporoski, chersoński, 

mikołajowski i odeski utworzą 20-milionową Federację Ukraińską, która wejdzie 

do państwa sojuszniczego Białorusi i Rosji! Separatyści cały czas toczą walkę  

o nowe strategiczne miejsca w/w okręgach. Zajmują budynki rządowe, posterunki 

milicji. Przejmując najważniejsze dla istnienia państwa obiekty. Separatyści przy-

gotowują się do referendum, które zamierzają przeprowadzić 11 maja. Mieszkańcy 

wschodnich obwodów mają w nim odpowiedzieć na pytanie, czy popierają ode-

rwanie się od Ukrainy. Siły prorosyjskie nie ukrywają, że ich celem jest przyłącze-

nie regionu do Rosji
20

. 

Nowy rząd Ukrainy cały czas próbuje odzyskać kontrolę nad krajem. Jed-

nak sytuacja, w jakiej się znajduje, jest na tyle ciężka, że pomimo szeroko zakro-

jonej operacji antyterrorystycznej dotarcie do miejsc przejętych przez separatystów 

jest niekiedy bardzo utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe. Dzieje się tak dlate-

go, ponieważ mieszkańcy miast zajętych przez separatystów popierają niekiedy te 

działania i sami doprowadzają do destabilizacji regionu, kraju. Separatyści, czy 

inaczej mówiąc terroryści, jak niekiedy są nazywani, to bardzo dobrze wyszkoleni 

żołnierze. Posiadają bardzo dobre zaplecze militarne, a w sytuacjach kryzysowych 

wykorzystują ludność cywilną jako tarcze obronne. Przed wjazdem do miast zaję-

tych prze separatystów postawiono posterunki, w których uzbrojeni ludzie spraw-

dzają wjeżdżających do miasta. P.o. Prezydent Ukrainy ocenił, że Rosja dąży do 

obalenia obecnych władz w Kijowie, nie chce dopuścić do wyznaczonych na  

25 maja przedterminowych wyborów prezydenta Ukrainy oraz pragnie rozpadu 

tego kraju
21

.  

3. REAKCJE EUROPY I ŚWIATA 

Europa, a dokładniej UE już wcześniej, zanim doszło do pierwszych prote-

stów na Majdanie, prowadziła rozmowy z Ukrainą na temat podpisania umowy 

stowarzyszeniowej. 

Pomimo decyzji, jaka została podjęta przez Ukraińskiego Prezydenta, Unia 

wierzyła, że uda się jednak doprowadzić do podpisania umowy, dlatego cały czas 

trwały rozmowy z unijnymi dyplomatami. Również Parlament Europejski posta-

nowił przedłużyć na Ukrainie misję Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Pata Coksa, 

którzy od czerwca 2012 roku z ramienia PE obserwują postępowania sądowe wo-

bec polityków ukraińskiej opozycji. Po odstąpieniu od podpisania umowy na 

                                                           
20

 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/na-wschodzie-ukrainy-drugi-etap-rosyjskiej-operacji-

specjalnej,416075.html [dostęp z dnia:04.05.2014]. 
21

 http://finanse.wp.pl/kat,1033801,title,Ukraina-na-krawedzi-kryzysu-

gospodarczego,wid,16225515,wiadomosc.html?ticaid=112b67&_ticrsn=3 [dostęp z dnia: 09.05.2014]. 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/na-wschodzie-ukrainy-drugi-etap-rosyjskiej-operacji-specjalnej,416075.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/na-wschodzie-ukrainy-drugi-etap-rosyjskiej-operacji-specjalnej,416075.html
http://finanse.wp.pl/kat,1033801,title,Ukraina-na-krawedzi-kryzysu-gospodarczego,wid,16225515,wiadomosc.html?ticaid=112b67&_ticrsn=3
http://finanse.wp.pl/kat,1033801,title,Ukraina-na-krawedzi-kryzysu-gospodarczego,wid,16225515,wiadomosc.html?ticaid=112b67&_ticrsn=3


M. Bodziany 

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, A. Kotasińska, Z. Abou Saleh 

 
19 

 

Ukrainie dochodzi do masowych protestów. Świat potępia użycie siły wobec pro-

testujących, domagając się wyjaśnień ze strony rządu. Na prośbę Wysokiej Przed-

stawiciel UE ds. Zagranicznych ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec 

i Francji udali się na rozmowę z prezydentem Wiktorem Janukowyczem. Podczas 

spotkania rozmawiano również o sankcjach, jakie mają zostać nałożone na ukraiń-

skie władze. Pierwsze z nich zastosował unijny Europejski Bank Inwestycyjny, któ-

ry zawiesił wszystkie operacje, jakie prowadził na Ukrainie. Przekazanie dwóch 

mld dol pomocy zawiesiła też Rosja. Dała tym jasny sygnał, że jeśli na Majdanie 

nie zapanuje spokój, pieniędzy nie będzie
22

. 

Rewolucja na Ukrainie trwała, a świat oprócz gorzkich słów, jakie padały 

pod adresem rządzących, nie robił nic, co mogłoby pomóc w przywróceniu spoko-

ju na Ukrainie. Wszystko zmieniło się w momencie, gdy od władzy został odsunię-

ty prezydent Wiktor Janukowycz oraz ludzie z jego otoczenia. Uformowano tym-

czasowy rząd, uwolniono Julię Tymoszenko i zaczęto stabilizować sytuację  

w kraju. Wtedy też zaczęto nakładać sankcje na Wiktora Janukowycza i ludzi  

z jego otoczenia. Zaczęto blokować majątek odwołanego prezydenta zarówno  

w kraju, jak i za granicą. Całe wydarzenia świat obserwował bez większego entu-

zjazmu, ponieważ pomimo stabilizacji rządowej na Ukrainie, daleko było do po-

wrotu sprzed rewolucji. W momencie, kiedy zaczęła się aneksja Krymu, Unia Eu-

ropejska oraz Stany Zjednoczone zaczęły nakładać kolejne sankcje, tym razem 

skierowane przeciwko Rosji i jej władzom. Wprowadzono sankcje wizowe i finan-

sowe. Na liście osób znalazły się takie osoby, jak: wicepremier Rosji ds. przemy-

słu zbrojeniowego, parlamentarzyści, przywódcy krymskich separatystów oraz do-

radcy Władimira Putina. W sumie na liście Unii Europejskiej znalazło się 21 osób, 

zaś Biały Dom sankcjami objął 11 osób. Ostatnie sankcje, jakie zostały wprowa-

dzone w dniu 12 maja 2014 roku, dotyczą 13 osób i dwóch krymskich firm  

w związku z kryzysem na Ukrainie. Tym samym unijne sankcje wizowe i finansowe, 

związane z kryzysem ukraińskim, dotyczą już 63 osób i podmiotów gospodarczych
23

. 

Cały czas pojawiają się komentarze, że sankcje, jakie są nakładane na osoby od-

powiedzialne za rewolucję, która ciągle trwa na Ukrainie, to nic innego, jak straszenie, 

tyle tylko, że nieudolne. Rosja i były prezydent Ukrainy nie robią sobie nic  

z nakładanych sankcji. Najpierw aneksja Krymu, teraz działania, jakie prowadzone są 

na wschodzie Ukrainy, są dowodem na to, że sankcje wizowo-finansowe nie są  

w stanie zatrzymać tych wydarzeń, czy też jak wiele osób twierdzi – wojny. 
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PODSUMOWANIE 

Nikt nie przypuszczał, że w momencie, kiedy prezydent Ukrainy Wiktor Ja-

nukowycz nie podpisze umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, konse-

kwencje tej decyzji będą tak poważne. Zaczęło się niewinnie od protestów ludzi, 

którzy chcieli lepiej żyć. Ludzi, którym nie spodobało się, że prezydent ich kraju 

nie słucha narodu i wybiera drogę bliższą Rosji, oddalając ich tym samym od UE. 

Za pomocą portali społecznościowych zaczęli swoją małą rewolucję, która przero-

dziła się według wielu ekspertów w wojnę. Protestujący, którzy pojawili się na 

placu Niepodległości, z czasem zyskali bardzo duże poparcie zarówno partii opo-

zycyjnych, ale co najważniejsze – ludzi. Na plac znoszono jedzenie, ubrania, leki 

itp.  

Prezydent chcąc usunąć protestujących i zakończyć protesty, doprowadził 

do rozlewu krwi, podczas którego – według różnych źródeł – życie mogło stracić 

między 105 a ponad 700 osób. Gdy doszło do odsunięcia Wiktora Janukowycza od 

władzy, Ukraińcy w większości się cieszyli, a tylko mała część zwolenników pre-

zydenta była „niezadowolona”. Sytuacja na Majdanie uspokoiła się. W trakcie po-

wstawania nowego tymczasowego rządu i prac nad przywróceniem normalnego 

funkcjonowania państwa, Wiktor Janukowycz uciekł z kraju, znajdując schronie-

nie w Rosji. Gdy na Majdanie „świętowano” zwycięstwo, na Krymie, gdzie więk-

szość mieszkańców stanowili Rosjanie, zaczęła wzrastać tendencja separatystycz-

na. Po doprowadzeniu do aneksji Krymu eskalacja konfliktu przeniosła się dalej na 

wschód kraju, prowadząc do zajmowania przez separatystów ważnych obiektów, 

takich jak posterunki milicji czy obiekty administracji rządowej. W Kijowie zapa-

dła decyzja o rozpoczęciu operacji antyterrorystycznej, mającej na celu przywró-

cenie spokoju w miejscach opanowanych przez separatystów. Ci jednak opanowu-

jąc całe miasta i mając poparcie części społeczności lokalnych, doprowadzili do 

referendum 11 maja w obwodach donieckim i ługańskim. Referendum to, jak  

i wcześniejsze, nie zostało uznane przez władze w Kijowie oraz przez Unię Euro-

pejską.  

 Dzisiaj wiele osób zadaje sobie pytanie: co dalej z Ukrainą? Czy władza  

i świat, który potępia działania separatystów i Rosji jest w stanie coś zrobić? Pada-

ją głosy, że do tej pory tak naprawdę nie zrobiono praktycznie nic dla Ukrainy. 

Wytyka się państwom UE, że nie mają przyjętego jednego stanowiska ws. Ukrainy 

i działań, które Rosja prowadzi w tym kraju. Zarzuca się, że sankcje, które zostały 

nałożone na Rosję, to takie „straszaki”, których Kreml miał się wystraszyć i za-

przestać eskalacji konfliktu, a tymczasem odbierane są one jako śmieszne i w ża-

den sposób nie doprowadzają do załagodzenia całej sytuacji. Świat oczekuje bar-

dziej wyraźnych sygnałów, wysyłanych do separatystów i Rosji, ale póki co w tym 

wszystkim zauważalne jest tylko to, że z jakiegoś powodu żaden kraj, żadne orga-
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nizacje nie podejmują zdecydowanych działań. Dlaczego tak jest? Odpowiedzi 

pewnie jest wiele, ale najbliższe miesiące zweryfikują i pokażą, na jakie wsparcie  

i działania może liczyć Ukraina. 
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EVENTS IN UKRAINE  

– THE REVOLUTION OF THE 21
ST

 CENTURY 

SUMMARY 

The article consists of information relating to the causes and the development of Ukraini-

an crisis on its breakthrough in 2013 and 2014, as well as its influence on the security  

in Europe. 
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WSPÓŁCZESNA UKRAIŃSKA  

DROGA DO WOLNOŚCI 

Streszczenie: Autorzy artykułu skupiają się na próbie ukazania dotychczasowej ukraiń-

skiej drogi do demokracji. Transformacja systemowa w tym państwie wciąż trwa i obec-

nie weszła w bardzo krwawy etap. Próby uwolnienia się od wpływu Federacji Rosyjskiej 

nie są łatwe. Próbowano zerwać ze spuścizną komunistyczną, jednak z marnym skutkiem. 

Przyjęcie demokratycznych standardów międzynarodowych nie przyczyniło się do ich 

implikacji w prawie krajowym. Dotychczasowe próby zbliżenia się z Unią Europejską 

oraz Sojuszem Północnoatlantyckim nie należały do udanych – w większości kończyły się 

fiaskiem. Jednak wydarzenia z 2014 roku pokazały, że naród ukraiński chce zmian, chce 

decydować o własnym losie, chce uniezależnić się od Federacji Rosyjskiej. 

Słowa kluczowe: Ukraina, Federacja Rosyjska, rewolucja, Euromajdan, prawa człowie-

ka, protesty 

WSTĘP 

 Ukraina to państwo ze stosunkowo niedługą tradycją państwowości. Fak-

tyczną niepodległość naród ukraiński uzyskał dopiero w 1991 roku, po rozpadzie 

Związku Radzieckiego. Wówczas postanowiono wejść na drogę demokratycznego 

rozwoju. Ustawodawstwo krajowe stworzono od podstaw. Jednak wydarzenia  

z pierwszej połowy 2014 roku pokazały, że ta niepodległość jest po części tylko 

fikcją. Ukraina nigdy nie uniezależniła się w pełni od Federacji Rosyjskiej. Mo-

skwa nie może pozwolić na zbliżenie się tego państwa z Europą oraz Unią Euro-

pejską, a tym bardziej z Sojuszem Północnoatlantyckim. Kreml posiada szeroki 

wachlarz środków nacisku, poczynając od gospodarczych, kończąc zaś na poli-

tycznych, a nawet militarnych. Wobec Ukrainy stosowano przede wszystkim na-

cisk ekonomiczny – państwo to przez cały okres swojej niepodległości uzależnione 

było od rosyjskich surowców energetycznych. Jednak gdy Kijów zbyt gwałtownie 

zaczął się sprzeciwiać, zbyt aktywnie zabiegać o członkostwo w Unii Europejskiej, 

Rosja postanowiła zradykalizować środki nacisku.  

 Wydarzenia rozgrywające się obecnie w zagłębiu donieckim, a wcześniej 

również na Krymie wskazują wyraźnie, że Federacja Rosyjska nie pozwoli na roz-

szerzenie Unii Europejskiej na państwa należące do tzw. bliskiej zagranicy. Scena-
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riusz rozegrany w 2008 roku podczas wojny sześciodniowej
26

 w Gruzji powtarza 

się obecnie również na Ukrainie. Nie spodziewano się jednak tak gwałtownej re-

akcji Ukrainy, która stanęła do walki z agresorem. Należy jednak pamiętać, że 

wpływ Rosji widoczny był od momentu rozpadu Związku Radzieckiego, a tym 

samym usamodzielnienia się Ukrainy.  

1. PODSTAWY DEMOKRACJI 

Od momentu rozpadu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich to 

właśnie Ukraina uważana była za państwo, które posiada najwięcej szans na de-

mokratyczną transformację systemu politycznego. To właśnie tutaj był najbardziej 

widoczny proeuropejski kierunek. Odcinając się od dotychczas obowiązującego 

systemu komunistycznego, kwestią priorytetową stało się uchwalenie takiej Kon-

stytucji, która stanowiłaby mechanizm regulacyjny, a zarazem sankcjonujący wo-

bec przyszłego ustroju demokratycznego państwa. Wszystkie elementy składowe 

należało ujednolicić ze standardami europejskimi. Konstytucję Ukrainy udało się 

uchwalić w nocy z 27 na 28 czerwca 1996 roku. Ogłaszała ona Ukrainę jako pań-

stwo suwerenne, niepodległe, demokratyczne i socjalne. Dokument ten stanowił 

podwaliny pod budowę nowego systemu prawa, który powinien sprzyjać tworze-

niu państwa demokratycznego. Prawom człowieka poświęcono najwięcej miejsca 

– cały rozdział II. Ich ustanowienie i zabezpieczenie jest, według prawodawcy, 

najważniejszym obowiązkiem państwa. Ponadto artykuł 38 Konstytucji Ukrainy 

mówi o tym, że obywatele mają prawo uczestniczyć w ogólnokrajowych i miej-

scowych referendach, swobodnie wybierać i być wybranym do organów władzy 

państwowej oraz organów samorządu terytorialnego. Obywatele korzystają z rów-

nych praw dostępu do państwowych stanowisk, a także do stanowisk w organach 

samorządu terytorialnego. Taki zapis oznacza, iż oficjalnie przyjęto jak bezpo-

średnią, tak i pośrednią formę demokracji. To właśnie instytucja referendum jest 

przejawem demokracji bezpośredniej. W artykule 85 Konstytucja przewiduje, że 

ogólnokrajowe referendum może zostać zainicjowane przez prezydenta Ukrainy 

lub parlament. Oprócz tego, również obywatele Ukrainy mają prawo zainicjować 

referendum – należy wówczas zebrać minimalnie trzy miliony podpisów pod 

wnioskiem. Takie referendum z inicjatywy narodu musi zostać zarządzone przez 

prezydenta. Nie może ono dotyczyć podatków, budżetu czy amnestii. Natomiast  

z kolei wyłącznie w drodze referendum mogą zostać podjęte decyzje w sprawie 

zmiany terytorium Ukrainy.  

Przejawem demokracji pośredniej są wybory. Art. 71 konstytucji Ukrainy 

mówi, iż wybory do organów władzy państwowej oraz organów samorządu teryto-

rialnego są wolne i odbywają się na podstawie powszechnego, równego i bezpo-
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średniego prawa w drodze głosowania tajnego. Wyborcom gwarantuje się wolność 

wyjawienia swojej woli
27

. 

W ustawie zasadniczej szczególnie dużo uwagi poświęca się wolności myśli 

i słowa, a także swobodnemu ich wyrażaniu. Taki zapis zawiera artykuł 34. Każ-

demu zagwarantowane jest prawo do wolności słowa i myśli, a także do swobod-

nego wyrażania swoich poglądów czy przekonań. Środki masowego przekazu 

również powinny być wolne od wpływu politycznego. Oficjalnie zakazano two-

rzenia czy finansowania organów państwowych, urzędów czy organizacji dla cen-

zury masowej informacji.  

Oprócz tego, artykuł 34 mówi o prawach dotyczących swobodnego zbiera-

nia, gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania informacji w sposób ust-

ny, pisemny lub jakikolwiek inny.  

Za jeden z przejawów demokracji można uznać prawo obywateli do poko-

jowych zgromadzeń, mityngów, pochodów i demonstracji. Obywatele mają prawo 

organizować pokojowe demonstracje oraz marsze. Ograniczenia w realizacji tego 

prawa mogą zostać ustanowione poprzez sąd zgodnie z ustawą i tylko w interesie 

bezpieczeństwa narodowego oraz porządku publicznego. Zgodnie z powyższym 

wyżej wymienione ograniczenia mogą zostać wprowadzone wyłącznie w celu za-

pobiegania zamieszkom lub przestępstwom, dla ochrony zdrowia obywateli albo 

ochrony praw i wolności innych ludzi
28

. Z kolei odpowiedzialność karna przewi-

dziana jest przez Kodeks Karny wtedy, gdy następuje: 

 organizacja masowych zamieszek, którym towarzyszy znęcanie się nad 

osobą, pogromy, podpalenia, zniszczenie mienia, opór wobec przedsta-

wicieli władzy z użyciem broni lub innych przedmiotów o podobnym 

zastosowaniu, a także aktywny udział w tego typu masowych akcjach; 

 organizacja oraz aktywny udział w działaniach grupowych, które naru-

szają porządek publiczny albo związane są ze złamaniem wymogów 

ustawy przez urzędników państwowych albo zakłóciły pracę transportu, 

państwowych lub społecznych organizacji oraz innych instytucji życia 

społecznego; 

 zawłaszczenie budynków państwowych lub społecznych w celu ich 

wykorzystania w sposób niezgodny z ustawami albo zakłócanie pracy 

tychże instytucji publicznych. 

Analizując Konstytucję Ukrainy, regulacje dotyczące praw człowieka są 

rzeczywiście bardzo obszerne. Dotychczas wydawało się, że zauważalny jest wi-

doczny postęp w tej dziedzinie. Jednak szczególnie w ostatnim czasie mieliśmy do 

czynienia z rażącymi naruszeniami, często dużo gorszymi od tych, które mają 

miejsce na Białorusi. Warto pamiętać, że na Ukrainie kara śmierci została zniesio-
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na w 2000 roku, natomiast ostatni wyrok przez rozstrzelanie wykonano w dniu  

11 marca 1997 roku.  

 Należy ponadto zwrócić uwagę na to, iż z alarmującymi, jednak nie rażą-

cymi naruszeniami praw człowieka mieliśmy do czynienia za kadencji prezydenta 

Leonida Kuczmy. Przede wszystkim ograniczenia dotyczyły wolności słowa. Bar-

dzo popularnym było zamykanie opozycyjnych redakcji prasowych. W 1998 roku 

bardzo głośnym wydarzeniem była likwidacja gazety „Wsieukrainskie Wiedomo-

sti”, której właścicielem był Pawlo Lazarenko. Miało to miejsce tuż przed wybo-

rami parlamentarnymi. Jednak wszystkie działania podejmowane przez ówczesny 

rząd miały na celu tak naprawdę osłabienie opozycji, więc miało to zgoła odmien-

ny charakter niż na Białorusi. Taka polityka przejawiała się również w odcięciu 

kanałów komunikacji opozycji z potencjalnym elektoratem. Odbywało się to  

w taki sposób, że państwowe media, które docierały do większości obywateli 

Ukrainy, otwarcie popierały partię będącą u sterów, natomiast nieliczne wówczas 

prywatne popierały zazwyczaj opozycję. Podobna strategia była wykorzystywana 

również podczas kampanii wyborczej na stanowisko prezydenta w 2004 roku. Na-

głośniono wtedy kampanię rządową przeciwko opozycyjnemu kanałowi telewizyj-

nemu „5”. Ich sygnał był zagłuszany na terenach wschodniej Ukrainy, uważanej za 

prorosyjską. Także zostały zablokowane ich rachunki bankowe. Dziennikarze tego 

kanału ogłosili strajk głodowy w ramach protestu
29

. 

 Nagminnie stosowaną metodą praktycznie we wszystkich wyborach, jak 

parlamentarnych i prezydenckich była manipulacja kartami wyborczymi. Na przy-

kład w trakcie referendum konstytucyjnego, przeprowadzonego w kwietniu 2000 

roku na kartach zabrakło pieczątek komisji wyborczej, a więc były one automa-

tycznie nieważne. Z kolei w wyborach z 2004 roku pojawił się problem tzw. „wie-

lokrotnego głosowania”. Wydano nadmierną ilość zaświadczeń, które pozwalały 

na głosowanie poza miejscem zamieszkania. Obóz władzy zorganizował specjalne 

autobusy, które przewoziły wyborców z miasta do miasta. W taki sposób pojawił 

się problem z nadmierną liczbą osób głosujących w poszczególnych miejscach. 

Kwestia ta została nagłośniona przez opozycję, szczególnie na arenie międzynaro-

dowej. Wydarzenia Pomarańczowej Rewolucji przyciągnęły uwagę obserwatorów 

z całego świata. W takich okolicznościach, podczas powtórzonej II tury wyborów 

znacząco ograniczono tego rodzaju praktyki. Przyczyniły się do tego zmiany do-

konane w ustawodawstwie ukraińskim.  

 Oprócz tego, w trakcie wyborów w roku 2004 wyraźnie można zauważyć 

było stronniczość członków Centralnej Komisji Wyborcze (CKW). Ponieważ  

w trakcie wyborów ówczesny skład CKW nie wywiązał się z żadnego ze swoich 

konstytucyjnych i ustawowych zobowiązań, skutkowało to całkowitą zmianą 
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członków. Dokonano tego przed powtórną II turą wyborów. Innego wyjścia nie 

było, gdyż panująca sytuacja zainteresowała obserwatorów z całego świata. Dzięki 

temu opozycja doszła w legalny sposób do władzy. Rozpoczął się okres względnej 

demokracji na Ukrainie.  

 Problemy wystąpiły również ze sporządzeniem spisów wyborców. Na listę 

wyborców wpisywane zostały osoby, które nie uzyskały jeszcze prawa wyborcze-

go lub już nie żyły. Często też pojawiały się nazwiska osób fikcyjnych. W trakcie 

wyborów w 2004 roku niejednokrotnie zgłaszano podrobienia podpisów. Wielo-

krotnie również stwierdzano arbitralne wykreślenie osób z listy wyborców. Ogól-

nie rzecz biorąc, wybory prezydenckie z 2004 roku określone zostały jako najbar-

dziej niedemokratyczne w całej historii niepodległej Ukrainy. Z drugiej jednak 

strony należy pozytywnie ocenić postawę społeczeństwa. Bo to dzięki obywatelom 

udało się obalić stary system i wprowadzić Ukrainę na drogę Europy. Ludzie po-

kazali, że potrafią walczyć o swoje prawa.  

 Niestety sprzyjające środowisko w dziedzinie rozwoju praw człowieka nie 

trwało długo. Przyczynił się do tego znacząco rozłam w opozycyjnej koalicji, co 

pogrążyło demokratycznie wybrany rząd. Nieustające kłótnie i wzajemne oskarże-

nia sprawiły, że społeczeństwo straciło wiarę w swoich „wybrańców”. Wciąż ist-

niały spore problemy w dziedzinie stosowania tortur wobec więźniów i zatrzyma-

nych. W Raporcie rocznym organizacji Amnesty International za 2007 rok właśnie 

na tą kwestię zwrócono szczególną uwagę. Podkreślono, że w 2007 roku Ukraina 

podpisała i ratyfikowała Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu 

stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowa-

nia albo karania. Wymagało to utworzenie specjalnych niezawisłych mechani-

zmów prewencyjnych wobec stosowania okrutnego traktowania w miejscach po-

zbawienia wolności. Pomimo przyjęcia tego dokumentu nie nastąpiła znacząca 

poprawa sytuacji w tej akurat dziedzinie
30

. Nagłośniano również problem z wa-

runkami panującymi w zakładach karnych. Cele niejednokrotnie były przepełnio-

ne, bez jakichkolwiek nawet podstawowych warunków sanitarnych, co z kolei 

sprzyjało zwiększeniu zachorowalności na gruźlicę wśród więźniów. Szacowało 

się, iż na 100 000 osób 95 chorowało na gruźlicę. Szokujące statystyki powinny 

zmusić władze do polepszenia sytuacji więźniów, chociaż w stopniu minimalnym 

jednak pod tym względem Ukraina bardzo upodobniła się do Białorusi, gdzie wy-

stępuje ten sam problem, z którem niestety nikt sobie nie radzi. 

 Odrębną kwestią były problemy z milicją, której zarzucano nadal znęcanie 

się, stosowanie tortur oraz nieludzkie traktowanie wobec osób zatrzymanych czy 

uwięzionych. W październiku 2011 roku Amnesty International zapoczątkowała 
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akcję, dotyczącą ograniczenia praktyki stosowania tortur na Ukrainie
31

. Główny 

problem widziano w funkcjonowaniu milicji, nastawionej przede wszystkim na 

polepszenie statystyk odnośnie wykrywalności przestępstw. Gonitwa za jak naj-

lepszym wynikiem generowała przymus stosowania tortur wobec zatrzymanych,  

w celu uzyskania określonych zeznań. Jednak najważniejszym czynnikiem była 

świadomość milicjantów dotycząca tego, iż nawet stosując tortury nie poniosą za 

to żadnej kary. Niejednokrotnie apelowano do władz o podjęcie działań w celu 

unormowania i rozwiązania problemu. Należy pamiętać, że analogiczna sytuacja 

występuje do dnia dzisiejszego na Białorusi. Co ciekawe, również reakcja władz 

na apele różnych organizacji pozarządowych w tej akurat dziedzinie, jest iden-

tyczna – brak podjęcia jakichkolwiek reform w celu ograniczenia zjawiska. Po-

twierdzeniem na to, że władze Ukrainy również nie miały żadnego interesu, a więc 

i chęci, w tym, żeby zniwelować dane zjawisko były wydarzenia z przełomu 

2013/2014 roku. 

 Jednak warto jeszcze wspomnieć o inicjatywach ustawodawczych za prezy-

dentury Wiktora Janukowycza, które poruszyły opinię międzynarodową. W 2011 

roku doszło do uchwalenia projektów ustaw, które znacząco ograniczały takie 

prawa obywateli jak: wolność wypowiedzi, wolność zgromadzeń, prawo do pry-

watności w kontekście ochrony danych osobowych, oraz zakaz dyskryminacji ze 

względu na orientację seksualną. W dniu 20 czerwca 2011 roku uchwalono projekt 

Ustawy Ukrainy o wprowadzeniu zmian w niektórych aktach ustawowych Ukrainy 

(dotyczących ochrony prawa dzieci do bezpiecznej przestrzeni informacyjnej). Był 

to dokument, który wprowadza zmiany do innych dokumentów ustawodawstwa 

ukraińskiego w zakresie funkcjonowania mediów. Celem projektu było wzmoc-

nienie propagandy anty-homoseksualnej na Ukrainie oraz stworzenie ram praw-

nych dla ścigania naruszeń porządku publicznego i moralności w społeczeństwie 

ukraińskim
32

. Homoseksualizm postrzega się jako zagrożenie dla bezpieczeństwa 

narodowego, gdyż przyczynia się do epidemii HIV/AIDS, a także prowadzi do 

kryzysu demograficznego. Autorzy projektu uważali, że niektóre media propagują 

tolerancję wobec tego typu zjawisk. Dlatego niezbędne były obowiązkowe reguły, 

które zakazywałyby ukraińskim mediom promowanie homoseksualizmu wśród 

społeczeństwa. Samo określenie „propagowanie homoseksualizmu” było bardzo 

szerokie i pozwalało na swobodną interpretację, której miałyby dokonywać organy 

państwowe. Należy zwrócić, że takie ustawodawstwo może prowadzić do dyskry-

minacji w najgorszych jej przejawach, a więc do ograniczania wolności wypowie-

dzi czy wolności zgromadzeń.  
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 W dniu 18 października 2011 roku uchwalono projekt Ustawy Ukrainy  

o wprowadzeniu zmian do Ustawy Ukrainy „O ochronie moralności publicznej”. 

Celem projektu ustawy było „określenie zasad prawnych w zakresie ochrony mo-

ralności publicznej oraz regulacji stosunków społecznych, związanych z produkcją 

oraz dystrybucją materiałów audiowizualnych, które negatywnie wpływają na fi-

zyczny, intelektualny, moralny oraz psychologiczny rozwój człowieka
33

. Projekt 

wprowadzał pojęcia, których definiowanie może być dowolne. Może to prowadzić 

do ograniczania swobody wypowiedzi w sprawach istotnych dla społeczeństwa. 

Rząd Janukowycza niejednokrotnie był krytykowany za inicjatywy ustawodawcze 

tego typu. Powszechnie uważano, że stopniowo przybliżają one Ukrainę do Biało-

rusi, szczególnie w dziedzinie przestrzegania praw człowieka. Zwracano uwagę na 

to, iż takie inicjatywy są głęboko niepokojące, szczególnie w aspekcie aspiracji 

Ukrainy do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Jak się 

wkrótce miało okazać, władze Ukrainy wcale nie dążą do integracji z Unią, jedy-

nie społeczeństwo było przekonane o przeciwnym.  

2. REWOLUCJA „EUROMAJDAN” LISTOPAD 2013 – LUTY 2014 

Ukraina była na prostej drodze do podpisania umowy stowarzyszeniowej  

z Unią Europejską. Społeczeństwo popierało kierunek oficjalnie obrany przez wła-

dze, swoja przyszłość widziano w Europie. Dlatego też, kiedy okazało się, że pre-

zydent Wiktor Janukowycz postanowił wycofać się z procesu integracyjnego 

Ukrainy z UE, w dniu 21 listopada 2013 roku wybuchły protesty. Jako oficjalny 

powód zmiany kierunku polityki narodowej wskazano problemy finansowe i go-

spodarcze państwa. W dniu 24 listopada ponad 100 tysięcy ludzi protestowało na 

ulicach Kijowa przeciwko decyzji prezydenta. Doszło do przepychanek demon-

strantów z milicją. Użyto gazu łzawiącego
34

. Protestujący postanowili zająć Maj-

dan Niepodległości w centrum Kijowa i pozostać tam aż do osiągnięcia sukcesu. 

Oprócz tego, w pierwszych dniach protesty odbywały się również we Lwowie, 

jednak to właśnie stolica Ukrainy stała się ośrodkiem największych demonstracji. 

W dniu 30 listopada 2013 zaangażowano specjalne oddziały milicji Berkut. 

Za zadanie postawiono brutalna pacyfikację protestujących i koczujących na Maj-

danie obywateli. Do tego użyto pałek i gazu łzawiącego. W wyniku podjętych 

działań rannych zostało kilkadziesiąt osób, zatrzymano w areszcie 35. Jako powód 

interwencji podano, że protestujący przeszkadzali w rozwieszaniu dekoracji świą-

tecznych na centralnym placu Ukrainy
35

. Od tego momentu media z całego świata 
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zaczęły bacznie obserwować sytuację, która się rozwijała bardzo dynamicznie. 

Akcja podjęta przez oddziały milicji wywołała wiele negatywnych komentarzy, 

szczególnie ze strony organizacji międzynarodowych. Spowodowała również ak-

tywizację społeczeństwa, gdyż w dniu 1 grudnia 2013 w protestach antyrządowych 

uczestniczyło już od 200 do 500 tysięcy osób
36

. Dochodziło do starć z milicją. 

Oprócz tego, część demonstrantów podjęła szturm na budynki administracyjne. 

Oficjalne dane mówią o 165 rannych oraz 9 zatrzymanych. Wydano też rozkaz na 

ściągnięcie do stolicy żołnierzy wojsk wewnętrznych MSW
37

.  

W dniu 8 grudnia pojawiły się żądania dymisji prezydenta Wiktora Janu-

kowycza. Obalono pomnik Włodzimierza Lenina stojący w Kijowie. Od tego za-

częła się fala obalania jego pomników po całej Ukrainie (rys. 1).  

 

Rys. 1. Miasta, w których zostały obalone pomniki Włodzimierza Lenina 

Źródło: Opracowanie własne. 

Po raz pierwszy Prezydent wyraził zgodę na zorganizowanie okrągłego sto-

łu obrad, do którego zaprosił przedstawicieli opozycji, a mianowicie Jurija Lucen-

ka, Oleha Tiahnyboka oraz Witalija Klyczko. W międzyczasie milicja przystąpiła 

do usuwania demonstrantów z zajętych przez nich budynków rządowych.  

W dniu 11 grudnia dokonano pierwszej próby siłowego rozpędzenia „Maj-

danu”. Miało to miejsce w nocy, kiedy większość protestujących spała w rozsta-

wionych namiotach. Nie używano pałek gumowych ani gazu łzawiącego. Jedynie 

próbowano spychać tłum demonstrantów oraz rozbierać wybudowane barykady. 

Atak jednak nie powiódł się, więc milicja wycofała się z centrum miasta. W wyni-

ku akcji rannych zostało kilkadziesiąt osób. Wywołało to jeszcze większą falę pro-
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testów. Otwarcie mówiło się już o łamaniu praw człowieka, szczególnie prawa do 

pokojowych manifestacji i demonstracji, do wyrażania swojej opinii. Równocze-

śnie aktywizowali się również zwolennicy rządu. Zorganizowali oni tzw. „anty-

majdan”. W ich protestach uczestniczyło wedle różnych szacunków od 50 do 200 

tysięcy osób.  

W dniu 15 grudnia 2013 roku Unia Europejska ogłosiła o zawieszeniu roz-

mów z Ukrainą w sprawie podpisania umowy stowarzyszeniowej. Jako powód po-

dawano brak jednoznacznej odpowiedzi ze strony władz w Kijowie. Na Majdanie 

Niepodległości ponownie zgromadziły się dziesiątki tysięcy demonstrantów, któ-

rzy domagali się dymisji rządu oraz podjęcia rozmów z UE. Pomimo wydarzeń  

w Kijowie doszło do podpisanie porozumienia w sprawie zniesienia ograniczeń 

handlowych między Ukrainą i Rosją. Takim posunięciem prezydent Janukowycz 

dał do zrozumienia, że nie interesuje go zdanie narodu, a protesty w stolicy nie 

mają żadnego znaczenia.  

Miesiąc później rząd posunął się jeszcze dalej. Przyjęto tzw. ustawy dykta-

torskie. Był to zbiór ustaw, który miał na celu ograniczenie wolności słowa  

i zgromadzeń. Zaostrzono odpowiedzialność karną za udział w nielegalnych de-

monstracjach
38

. Wobec fali krytyki szczególnie ze strony Stanów Zjednoczonych 

oraz państw Europy Zachodniej ustawy te zostały anulowane. Narastały dalsze 

protesty. W świetle tych wydarzeń prezydent postanowił pójść na kompromis, jed-

nak z perspektywy dnia dzisiejszego było to tylko i wyłącznie zagranie taktyczne, 

które miało odwrócić uwagę opozycji. Mianowicie Arsenijowi Jaceniukowi zapro-

ponowano stanowisko premiera, a Witalijowi Klyczko wicepremiera ministra do 

spraw nauki. Opozycja nie przyjęła tej propozycji. We Lwowie w tym samym cza-

sie utworzono Radę Narodową, będącą pozakonstytucyjnym organem ludowym. 

Protesty rozpowszechniły się na terytorium praktycznie całej Ukrainy (rys. 2).  
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Rys. 2. Mapa fali protestów na Ukrainie (stan na 26.01.2014) 

Źródło: http://nbnews.com.ua/ru/news/111571/ [dostęp z dnia: 24.02.2014]. 

W dniu 28 stycznia udało się osiągnąć jeden z postulatów. Do dymisji podał 

się dotychczasowy premier rządu Mykola Azarow. Pomimo to w rządzie trwały 

pracę nad ustawą o amnestii wobec protestujących. Opozycja żądała bezwarunko-

wej amnestii, natomiast Partia Regionów, stanowiąca większość w parlamencie, 

uzależniała amnestię od opuszczenia przez demonstrantów zajmowanych przez 

nich budynków rządowych. 

W prorządowych i rosyjskich mediach pojawiają się informacje o zdomi-

nowaniu Majdanu przez faszystów, nacjonalistów czy banderowców, tym samym 

zaczęła się propaganda rządowa skierowana na przekonanie narodu co do rzeczy-

wistych „złych” zamiarów protestujących. Opozycja natomiast wystąpiła z nowy-

mi żądaniami przywrócenia Konstytucji z 2004 roku, która znacząco ograniczała 

kompetencje prezydenta, a tym samym przywróciłaby system parlamentarno-

prezydencki. Demonstranci z Majdanu rozpoczęli marsz protestacyjny w kierunku 

budynku parlamentu. Został on zablokowany przez funkcjonariuszy Berkutu. Do-

szło do radykalizacji protestów. Rozpoczęły się regularne walki na ulicy Instytuc-

kiej oraz Hruszewskiego, prowadzących do dzielnicy rządowej. Funkcjonariusze 

MSW użyli broni gładkolufowej. W rejon walk nie wpuszczano służb medycz-

nych. Zginęło 5 osób, a 150 zostało rannych. Popołudniu strona rządowa przed-

stawiła ultimatum, by do godziny 18:00 demonstranci opuścili Majdan. Około go-

dziny 19:00 czasu polskiego siły Berkutu rozpoczęły szturm Majdanu, tym razem 

przy użyciu m.in. transporterów opancerzonych i broni gładkolufowej. Liczba 

osób, które poniosły śmierć wzrosła do 15. Od godziny 23:00 wprowadzono ogra-

niczenia wjazdu do Kijowa. Spłonął budynek związków zawodowych, który wy-

korzystywany był przez demonstrantów. Protestanci oskarżyli o podpalenie Ber-
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kut, jednak strona rządowa z kolei stwierdziła, że podpalenia dokonali przedstawi-

ciele Prawego Sektora, ponieważ chcieli ukryć przechowywane tam środki wybu-

chowe oraz broń. Jednocześnie zamieszki trwały również w innych miastach Ukra-

iny. We Lwowie Rada Narodowa przejęła pełnię władzy w obwodzie lwowskim. 

Wypowiedziano posłuszeństwo wobec władzy centralnej w Kijowie
39

. 

W dniu 19 lutego wieczorem ogłoszono rozejm, który jednak został zerwa-

ny już w następnym dniu w godzinach porannych. Doszło do ciężkich starć po-

między milicją a demonstrantami. Przedstawiciele władz wydali pozwolenie na 

użycie ostrej amunicji. Żołnierze Berkutu używali karabinów snajperskich do 

ostrzału protestujących. W wyniku tych działań zginęło ponad 70 osób. Poszcze-

gólne obwody zaczęły ogłaszać niepodległość od władzy Janukowycza. Politycy  

z całego świata bardzo ostro zareagowali na rozlew krwi, do którego doszło na uli-

cach Kijowa. Jednak zabrakło spójnego stanowiska. Rosja wydarzenia z Kijowa 

nazwała zamachem stanu.  

W dniu 20 lutego krótkotrwały rozejm zerwano. Przyczyną było podpalenie 

przez funkcjonariuszy milicji budynku konserwatorium muzycznego. Użyto do 

tego koktajli Mołotowa. Doprowadziło to do wybuchu najbardziej krwawych starć 

pomiędzy demonstrantami a siłami prorządowymi. Ukraińskie Ministerstwo 

Zdrowia podało informacje, że w ich wyniku zginęło 75 osób, a 567 odniosło ob-

rażenia różnego stopnia
40

.  

W następnych dniach doszło do ucieczki prezydenta Janukowycza z Ukrai-

ny. Schronienie odnalazł on na terytorium Federacji Rosyjskiej, gdzie przebywa do 

dnia dzisiejszego. Na stanowisku głowy państwa tymczasowo osadzono przewod-

niczącego Rady Najwyższej Aleksandra Turczynowa. Wygłosił on orędzie do na-

rodu, w którym stwierdził, że Ukraina powróci na drogę integracji europejskiej, 

natomiast z Rosją będzie budować dobrosąsiedzkie stosunki. Zabitym demonstran-

tom na Majdanie nadano miano Bohaterów Ukrainy. Nastąpiły również znaczące 

zmiany w rządzie ukraińskim. Z najważniejszych stanowisk usunięto zwolenników 

reżimu Janukowycza, identyfikujących się z Partią Regionów.  

W dniu 26 lutego na Majdanie w Kijowie ogłoszono kandydaturę Arsenija 

Jaceniuka na stanowisko premiera rządu. Przedstawiono również skład jego gabi-

netu. Rząd ten został zaprzysiężony dzień później
41

. Euromajdan zwyciężył. Wy-

dawałoby się, że nastąpił czas na gruntowne zmiany. Ukraina obrała europejską, 

demokratyczną drogę. Jednak zapomniano o bardzo istotnym, dużym graczu na 

arenie wschodnioeuropejskiej, a mianowicie o Federacji Rosyjskiej. Moskwa nie 

                                                           
39

 Rada Narodowa przejęła pełną władzę we Lwowie!, http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz%2 

Frada-narodowa-przejela-pelna-wladze-we-lwowie [dostęp z dnia: 24.02.2014]. 
40

 Krwawe starcia na Ukrainie. Dziesiątki ofiar. Rozmowy z Janukowyczem, http://wiadomosci.gazeta.pl/wi 

adomosci/1,114912,15314620.html#MT [dostęp z dnia: 16.07.2014]. 
41

 Prime Minister of Ukraine and composition of Government appointed, http://www.kmu.gov.ua/control/en 

/publish/article?art_id=247059301&cat_id=244314975 [dostęp z dnia: 16.07.2014]. 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114912,15314620.html#MT
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114912,15314620.html#MT
http://www.kmu.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=247059301&cat_id=244314975
http://www.kmu.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=247059301&cat_id=244314975


Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne – retrospekcja i współczesność 

 
34 

 

mogła się pogodzić z tym, że Ukraina chce dołączyć do Europy, a tym samym odi-

zolować się od rosyjskiej koncepcji „bliskiej zagranicy”. Dlatego wykorzystuje 

wszystkie środki, aby destabilizować nadal Ukrainę.  

PODSUMOWANIE 

 Po rewolucji Euromajdan wydarzenia na Ukrainie potoczyły się w bardzo 

nieoczekiwanym kierunku. Federacja Rosyjska zaanektowała Półwysep Krymski, 

funkcjonujący dotychczas na zasadach republiki autonomicznej w składzie Ukrai-

ny. Następnie wybuchły prorosyjskie protesty na obwodów donieckiego oraz łu-

gańskiego. One z kolei przekształciły się w regularne działania zbrojne pomiędzy 

separatystami, a mianowicie zwolennikami niezależności wyżej wymienionych 

obwodów od władz w Kijowie, oraz wojsk prorządowych. Ukraina sytuację panu-

jącą w zagłębiu donieckim określiła mianem operacji antyterrorystycznej oraz 

oskarżyła Rosję o wspieranie terrorystów. Niejednokrotnie udowodniono obecność 

wojsk rosyjskich na obszarach objętych walkami, jednak Moskwa nigdy do tego 

się nie przyznała. Równocześnie rozpoczęła się wojna medialna pomiędzy oboma 

państwami. Po stronie ukraińskiej opowiedział się cały świat zachodni, jednak nie 

doczekano się jakichkolwiek bardziej zdecydowanych działań wobec Rosji. Ogło-

szono nałożenie sankcji gospodarczych, jednak nie przyczyniło się to w żaden spo-

sób do zmiany polityki rosyjskiej czy chociażby do ustabilizowania sytuacji na 

wschodzie Ukrainy. Z całą pewnością można stwierdzić, że dyplomacja europej-

ska po raz kolejny poniosła klęskę w polityce z Federacją Rosyjską. Z kolei Ukrai-

na wciąż walczy i nadal nie wiadomo, jakie będzie ostateczne rozwiązanie zaist-

niałej sytuacji.  
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THE UKRAINIAN CONTEMPORARY  

WAY TO INDEPENDENCE 

SUMMARY 

The authors focus on the contemporary way towards democracy in Ukraine. The trans-

formation of the political system in this country is still in progress and it currently has 

changes into bloody developments. The Ukrainian attempts to liberate itself from the Rus-

sian supremacy are not easily accessible. It has been attempted to terminate with the 

communist heritage but it has revealed to be ineffective. The adoption of international 

democratic standards has not been implemented in the national legal system. The current 

attempts to approach to the European Union and NATO have been futile. However, the 

developments of 2014 have proved that the Ukrainians desire changes, to decide about its 

destiny and to liberate from the Russian Federation. 

Keywords: Ukraine, Russian Federation, Euromaidan, human rights, unrest 
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Tomasz Szyszlak
42

 

CZYNNIK RELIGIJNY W ROSYJSKO-UKRAIŃSKIM  

KONFLIKCIE ETNICZNYM.  

ZARYS PROBLEMATYKI 

Streszczenie: Waga czynnika religijnego w konfliktach etnicznych wydaje się być bez-

sporna. Doskonale widać to na przykładzie omawianego w niniejszym rozdziale konfliktu 

rosyjsko-ukraińskiego. Autor analizuje problem z perspektywy historycznej, ale i współ-

czesnej, dostrzegając przełomowe wydarzenia w tym procesie: zniszczenie Rusi Kijow-

skiej przez Tatarów i wzrost znaczenia Moskwy, upadek Konstantynopola i przeniesienie 

europejskiego centrum prawosławia na Ruś, zawarcie unii brzeskiej, powstanie Chmiel-

nickiego, likwidacja Kościoła unickiego w okresie zaborów, likwidacja Kościoła unickie-

go (grekokatolickiego) po zakończeniu II wojny światowej. We współczesnej odsłonie na-

leży zwrócić uwagę na funkcjonowanie na Ukrainie wspólnoty prawosławnej, uznającej 

prymat Patriarchatu Moskiewskiego (Ukraiński Kościół Prawosławny), a także Kościo-

łów prawosławnych, uważających się za niezależne (Ukraiński Kościół Prawosławny – 

Patriarchat Kijowski, Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny) czy Ukraińskiego 

Kościoła Grekokatolickiego.  

Słowa kluczowe: konflikt etniczny, Rosjanie, Ukraińcy, prawosławie, grekokatolicyzm 

WSTĘP 

 Tocząca się kilkaset kilometrów od naszej wschodniej granicy wojna do-

mowa na Ukrainie wydaje się – obok Wielkiego Głodu i stalinowskich czystek  

z lat 30. XX w. – najkrwawszym etapem w najnowszej historii koegzystencji Ro-

sjan i Ukraińców. Przez stulecia Rosjanie negowali odrębność etniczną Ukraiń-

ców, a czynnikiem to ułatwiającym była wspólna religia. Dla wielu socjologów  

i politologów religia stanowi ważny katalizator procesów narodotwórczych, a gdy 

jej zabraknie, bądź – jak w analizowanym poniżej przypadku – dla większości 

Ukraińców i Rosjan jest ona ta sama, trzeba ją czymś zastąpić albo też wymyśleć 

różnice na bazie konfesyjnej. Tym samym rodzą się konflikty religijne, a przy-

najmniej możemy mówić o czynniku religijnym w konflikcie etnicznym. 

 Na potrzeby niniejszego rozdziału konflikt religijny definiuję jako z jednej 

strony konflikt społeczny, ponieważ ich stronami są zbiorowości – religie, Kościo-

ły, inne związki wyznaniowe, albo też ich członkowie ze względu na przynależ-

ność do nich, natomiast z drugiej – można je zaliczyć do kategorii konfliktów poli-

tycznych, gdyż struktury kościelne są często zainteresowane wywieraniem wpły-

wu na bieżącą politykę, albo też znajdują się w centrum uwagi innych podmiotów 
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politycznych, i w końcu, z trzeciej strony z kolei – to konflikty kulturowe, bo wy-

nikają z odmienności implikowanych przez fundament kultury, a więc sferę sa-

crum
43

. 

 Z kolei na kontekst religijny w konfliktach etnicznych zwracają uwagę 

Grzegorz Babiński czy Walter Żelazny. Dla pierwszego z nich wykorzystanie 

czynnika wyznaniowego służy wewnętrznej mobilizacji grupy, w sytuacji, kiedy 

potrzeba obrony wartości sakralnych stanowi czynnik wysoce mobilizujący, nie 

tylko w przypadku zagrożenia, ale również ekspansji. Czynnik ten jest równie 

ważny dla ochrony tożsamości grupowej, zwłaszcza w konfrontacji z grupą o od-

miennej religii, do poszukiwania bądź wzmacniania tożsamości etnicznej, w uza-

sadnieniu dominacji i ekspansji, do wzmocnienia barier grupowych, do ochrony 

współplemieńców i współwyznawców znajdujących się pod panowaniem obcej 

religijnie i etnicznie władzy, do asymilacji mniejszości i migrantów, albo też do 

wycofania się i izolacji od kontaktów z grupą dominującą
44

. 

 Według Żelaznego religia jest bardzo często wykorzystywana w konfliktach 

etnicznych, ale ze względu na reprezentowane przez nią wartości i normy sama w 

sobie rzadko stanowi czynnik konfliktogenny. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy 

skłócone podmioty sporu różnią się na tle religijnym, ale nie są odosobnione przy-

padki, gdy między rzeczonymi podmiotami takich różnic nie ma, a grupa dominu-

jąca fakt ten wykorzystuje w procesie asymilacji mniejszości
45

. 

1. UKRAINA TO NIE ROSJA 

 Tytuł niniejszego podrozdziału nawiązuje do znanej książki byłego ukraiń-

skiego prezydenta Leonida Kuczmy, tłumaczonej również na język polski, w któ-

rej autor starał się ukazać, że mimo wielu podobieństw jego kraj ma również wiele 

cech odróżniających go od wielkiego sąsiada zza wschodniej granicy
46

. Takie spo-

strzeżenie będzie miał również badacz problematyki wyznaniowej Rosji i Ukrainy. 

Z jednej strony mamy do czynienia w obu przypadkach z dominacją prawosławia, 

ale w przypadku Ukrainy jest to prawosławie niejednorodne, z domieszką wier-

nych obrządku wschodniego w unii kościelnej z Rzymem. 

 Zwolennicy nauki o cywilizacji stwierdzą, że zróżnicowanie konfesyjne 

Ukrainy jest wynikiem umiejscowienia tego kraju na styku granic zarysowanych 

choćby przez Samuela Huntingtona pomiędzy cywilizacją prawosławną i zachod-
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nią. Współcześnie, obok znajdującego się w jedności kanonicznej z Patriarchatem 

Moskiewskim Ukraińskim Kościołem Prawosławnym (dalej: UKP), funkcjonują 

niezależne od Moskwy Kościoły wschodnie – ortodoksyjne, nieuznawane przez 

światową wspólnotę prawosławną: Ukraiński Kościół Prawosławny – Patriarchat 

Kijowski (dalej: UKP-PK) i Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny (da-

lej: UAKP), ale również Ukraiński Kościół Grekokatolicki (dalej: UKG). Ten 

ostatni nawiązuje do tradycji unii brzeskiej z 1596 r., a na Zakarpaciu – unii użho-

rodzkiej z 1646 r., mukaczewskiej z 1664 r. i marmaroskiej z 1713 r. UKG jest 

współcześnie największym Kościołem wschodnim pozostającym w unii z Rzy-

mem oraz trzecią, co do wielkości konfesją na Ukrainie, zaraz za UKP i UKP-PK.  

Interesująco prezentuje się porównanie danych dotyczących liczby organi-

zacji religijnych w Rosji i na Ukrainie. Pod tym pojęciem należy rozumieć zarów-

no parafie (gminy wyznaniowe), jak i klasztory, misje, bractwa, szkoły wyznanio-

we różnych szczebli, w tym seminaria duchowne, ale również podmioty nadrzędne 

w hierarchii, jak diecezje, metropolie czy patriarchaty. Jednocześnie chciałbym 

zastrzec, że analizowanie w ten sposób różnic w życiu religijnym obu państw jest 

niepełne, gdyż nie uwzględnia takich zmiennych, jak prawo i polityka wyznaniowa 

czy poziom deklarowanej religijności społeczeństwa. W każdym razie na początku 

ubiegłego roku w liczącej 143,6 mln mieszkańców Federacji Rosyjskiej zareje-

strowanych było w urzędach państwowych 25,5 tys. organizacji religijnych, z cze-

go 14,5 tys. należało do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (dalej: RKP). Z ko-

lei na Ukrainie zamieszkanej przez 45,4 mln mieszkańców funkcjonowało blisko 

10 tys. podmiotów posiadających osobowość prawną więcej niż w Rosji (35,1 

tys.), w tym 12,8 tys. wspólnot prawosławnych uznających prymat Patriarchatu 

Moskiewskiego. Łącznie z UKP-PK i UAKP ukraińscy ortodoksi posiadali 18,7 

tys. organizacji religijnych, czyli to nie Rosja a Ukraina jawi nam się jako centrum 

światowego prawosławia. UKP posiadał w tym czasie blisko 12,5 tys. parafii, po-

nad dwie setki klasztorów, 20 szkół, natomiast RKP odpowiednio 13,6 tys. parafii, 

440 klasztorów i 58 szkół. Szczegółowe informacje na temat struktury wyznanio-

wej Ukrainy w porównaniu z sytuacją w Rosji przedstawiam w tabeli 1. 

Tabela 1. Liczba zarejestrowanych organizacji religijnych w Rosji i na Ukrainie  

według stanu na 1 I 2013 r. 

L.p. Nazwa Kościoła lub wyznania religijnego Rosja Ukraina 

1. RKP / UKP 14 522 12 806 

2. UKP-PK 10 4695 

3. UAKP - 1247 

4. inne prawosławne 88 168 

5. staroobrzędowcy 311 71 

6. Kościół rzymskokatolicki 226 1104 

7. grekokatolicy 4 3917 

8. Ormiański Kościół Apostolski 87 28 
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9. ewangeliczni chrześcijanie – baptyści  837 3006 

10. ewangeliczni chrześcijanie 717 366 

11. chrześcijanie wiary ewangelicznej 409 1639 

12. Kościół Pełnej Ewangelii 30 682 

13. zielonoświątkowcy 1247 1633 

14. adwentyści 587 1070 

15. luteranie 220 104 

16. reformowani (kalwini) 3 118 

17. prezbiterianie 193 77 

18. Kościół Nowoapostolski 52 52 

19. mormoni 54 35 

20. Świadkowie Jehowy 397 643 

21. Kościół Chrystusa 20 123 

22. judaizm 267 309 

23. islam 4627 626 

24. buddyzm 230 59 

25. krysznaizm 79 35 

26. inne religie Wschodu 18 34 

27. neopoganizm 6 136 

28. inne 300 333 

Razem 25 541 35 116 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/IssWWW.exe/Stg/d1/02-11.htm; 

http://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2014/55893/ [dostęp z dnia: 

25.03.2014]. 

 Peryferyjne położenie Ukrainy na pograniczu dwóch kręgów kulturowych 

uczyniło z tego kraju poligon działań wojennych między cywilizacjami. Najważ-

niejszym orężem w tym wielowiekowym sporze była religia. Wraz z zawarciem 

unii brzeskiej likwidacji uległ Kościół prawosławny w graniach ówczesnej Rze-

czypospolitej Obojga Narodów, jednak już w pierwszej połowie XVII w. doszło 

do odtworzenia jego struktur. Podobnie dla Moskwy Kościół unicki stanowił for-

pocztę Polski i Zachodu, z którym przy każdej okazji walczyła. Tak było w okresie 

powstania Chmielnickiego, późniejszych wojen polsko-rosyjskich i zaborów, kie-

dy to doprowadzono Kościół unicki do całkowitej likwidacji. Jako Kościół greko-

katolicki przetrwał on w zaborze austriackim, ale również tutaj, gdy w 1939 r. 

Związek Radziecki wkroczył na obszar wschodniej Galicji, rozpoczął się ostatni 

etap jego legalnej działalności. Po pseudosoborze lwowskim z 1946 r. przyłączono 

grekokatolicką metropolię lwowską do RKP. Podobny los spotkał również zakar-

packich grekokatolików w 1949 r. Propaganda radziecka uczyniła z terminu „uni-

ci” określenie nad wyraz pejoratywne, co też przejawia się we współczesnej od-

słonie, obok określeń „banderowcy” i „faszyści” w stosunku do Ukraińców, w ro-

syjskim dyskursie publicznym. W interesującym nas kontekście pojawia się rów-

nież inne przezwisko – „filaretowcy”, o czym w dalszej części niniejszego rozdzia-

łu. 
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2.  GENEZA CHRZEŚCIJAŃSTWA I JEGO PODZIAŁÓW NA UKRA-

INIE 

Podobnie jak w przypadku szeregu starożytnych wspólnot chrześcijańskich 

również Kościół ukraiński swoje początki wiąże z działalnością jednego z uczniów 

Jezusa Chrystusa – św. Andrzeja. Apostoł miał rzekomo przebywać na terenie ów-

czesnego Kijowa, a na górze, gdzie dziś znajduje się cerkiew pod jego wezwa-

niem, ustawił krzyż i objawił proroctwo znakomitej przyszłości chrześcijaństwa  

w tej części świata. Według źródeł historycznych w pierwszych wiekach po Chry-

stusie misjonarze nowej wiary działali w greckich koloniach na północnym wy-

brzeżu Morza Czarnego, głównie w południowej części Krymu. Na Ruś Kijowską 

chrześcijaństwo trafiło przede wszystkim dzięki ożywionym kontaktom handlo-

wym, dyplomacji i wojnom toczonym z Bizancjum. 

 Chrzest Rusi dokonał się w 988 r. w Kijowie, kiedy to z nakazu księcia 

Włodzimierza w wpadającym do Dniepru strumyku pod dzisiejszym Wzgórzem 

Włodzimierskim sakrament przyjęli pierwsi mieszkańcy miasta. Z Kijowa chrze-

ścijaństwo rozprzestrzeniło się na Czernihów, Połock i Włodzimierz Wołyński. 

Pierwszym metropolitą kijowskim został Michał z Bizancjum, zaś formowaniem 

ustroju administracyjnego Kościoła zajął się już jego następca, Leontiusz. 

 Kryzys chrześcijaństwo przeżyło w okresie najazdu tatarskiego w latach 

1237-1240. Początkowo stolica metropolii znajdowała się formalnie w zrujnowa-

nym Kijowie, choć faktycznie przeniesiono ją najpierw w 1299 r. do Włodzimie-

rza nad Klaźmą a ćwierć wieku później do Moskwy. Zgody na taką zmianę nie 

było, dlatego też w 1354 r. metropolita Aleksy zwrócił się do patriarchy z prośbą  

o oficjalne przeniesienie katedry metropolitarnej do Włodzimierza. Patriarcha, bio-

rąc pod uwagę ogromne zniszczenie Kijowa, wyraził zgodę na funkcjonowanie 

katedry we Włodzimierzu, ale pod warunkiem, że „tylko Kijów będzie pierwszym 

jej tronem i pierwszą katedrą”. 

 W związku z wyjazdem metropolitów kijowskich do Włodzimierza nad 

Klaźmą książęta haliccy zażądali utworzenia niezależnej metropolii halickiej, co 

też patriarcha konstantynopolitański pobłogosławił w 1303 r. Patriarcha zatwier-

dził następnie metropolitę halickiego Piotra na stanowisku metropolity Kijowa  

i Wszechrusi, a ten z kolei przeniósł swoją katedrę do Moskwy. Metropolię halicką 

odnowiono w latach 1331-1347, kiedy to cesarz bizantyjski zniósł jej niezależność 

i podporządkował jako diecezję metropolicie kijowskiemu. Po raz kolejny metro-

polię odnowiono w 1371 r. i funkcjonowała ona do 1415 r., kiedy to połączono ją  

z metropolią kijowską unią personalną. 

 W 1321 r. Kijów zdobyli Litwini. Książę Giedymin od początku chciał tron 

metropolitarny obsadzić swoim kandydatem. W 1352 r. doszło do faktycznego, 

choć nie formalnego podziału metropolii kijowskiej: w Moskwie swoją siedzibę 
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miał metropolita Kijowa i Wszechrusi, zaś w Kijowie – metropolita litewski dla 

ziem współczesnej Białorusi i Ukrainy. Był to zatem okres, kiedy w granicach 

dawnej Rusi Kijowskiej władzę sprawowało jednocześnie trzech kanonicznych 

metropolitów w Haliczu, Kijowie i Moskwie. Na krótki czas (1420-1431) doszło 

do zjednoczenia metropolii kijowskiej, jednak żądania władców Litwy i Moskwy 

do posiadania swojego metropolity doprowadziły do długowiekowego podziału. 

 Podział przyspieszył Sobór w Ferrarze i Florencji (1431-1448), na którym 

patriarcha konstantynopolitański Józef i wyświęcony przez niego metropolita ki-

jowski Izydor podpisali akt unii z Kościołem łacińskim. Kiedy Izydor wrócił do 

Moskwy jako kardynał, miejscowi hierarchowie zarzucili mu zdradę prawosławia 

za co musiał uciec najpierw na Litwę, a następnie do Rzymu. Katedra metropoli-

tów kijowskich pozostała nieobsadzona. Moskiewska hierarchia prawosławna po-

stanowiła działać samodzielnie obierając w 1448 r. nowego metropolitę bez zgody 

Konstantynopola. Wydarzenie to uważa się za początek autokefalii późniejszego 

RKP.  

 Metropolia kijowska dla ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego dalej znaj-

dowała się nominalnie pod jurysdykcją Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, 

ciesząc się przy tym ogromną swobodą. Ówcześni metropolici Kijowa  

i Wszechrusi mieli swoje siedziby w Wilnie i Nowogródku, zaś w ich jurysdykcji 

znajdowało się dziewięć diecezji: chełmska, czernihowsko-briańska, halicka, łuc-

ka, połocka, przemyska, smoleńska, turowska oraz włodzimiersko-wołyńska. 

3.  UNIA Z RZYMEM I REAKCJA MOSKWY 

Idea unii pomiędzy Kościołem prawosławnym w Europie Wschodniej  

a Stolicą Apostolską sięga XIV i XV w., kiedy to znaczne tereny dawnej Rusi Ki-

jowskiej znalazły się w granicach Polski i Litwy. W potencjalnym zjednoczeniu 

dostrzegano przede wszystkim cele polityczne, głównie zaś odseparowanie się od 

wzrastających wpływów Moskwy. Po nieudanych próbach zmierzających do połą-

czenia obu Kościołów, w tym unii florenckiej z 1439 r., pomysł ten odżył ponow-

nie pod koniec XVI stulecia. Katalizatorem tego procesu były dążenia Kościoła 

prawosławnego w Rzeczypospolitej do uniezależnienia się od słabego po upadku 

Bizancjum Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, jak i erygowanego w 1589 r. 

Patriarchatu Moskiewskiego. Ruscy hierarchowie prawosławni dążyli do unii  

z Kościołem rzymskim w celu ratowania przepojonej ideami racjonalizmu i prote-

stantyzmu, kierowanej przez siebie wspólnoty ortodoksyjnej, nękanej dodatkowo 

przez spore daniny na rzecz hierarchy znad Bosforu, który poza tym uszczuplał ich 
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władzę poprzez hojne obdarowywanie klasztorów i bractw przywilejami stauropi-

gii
47

. 

 W listopadzie 1595 r. senator i kasztelan brzeski Hipacy Pociej oraz biskup 

Cyryl Terlecki z Łucka w charakterze reprezentantów całego Kościoła prawosław-

nego w Rzeczypospolitej przybyli do Rzymu, aby na miejscu prosić papieża Kle-

mensa VIII o unię. W przededniu wigilii Bożego Narodzenia, 23 XII 1595 r. pa-

pież przyjął od nich publiczne wyznanie wiary oraz wydał bullę „Magnus Domi-

nus et laudabilis nimis”, w której zagwarantował unitom zachowanie rytu wschod-

niego. Papież wystosował również list do króla Zygmunta III, w którym polecał 

jego uwadze kwestię politycznego zrównania episkopatu unickiego z łacińskim. 

Wcześniej monarcha zrównał kler prawosławny z ich katolickim odpowiednikiem. 

 Uroczyste ogłoszenie unii na terenie Rzeczypospolitej nastąpiło na zwoła-

nym z nakazu Klemensa VIII soborze zjednoczeniowym w Brześciu nad Bugiem  

6 X 1596 r. Wzięli w nim udział hierarchowie z metropolitą kijowskim Michałem 

Rahozą, za wyjątkiem ordynariuszy lwowskiego i przemyskiego, a także przed-

stawiciele papieża i króla. Oficjalnie prawosławie w Polsce i na Litwie przestało 

istnieć. Przeciwnicy porozumienia, pod kuratelą księcia Konstantego Ostrogskie-

go, spotkali się na tzw. antysynodzie z przedstawicielami patriarchatów konstanty-

nopolitańskiego, aleksandryjskiego i moskiewskiego
48

.  

Monopol Kościoła unickiego na ryt wschodni nie trwał długo i pod wpły-

wem nacisków księcia Ostrogskiego, Kozaków, którzy do swoich postulatów do-

łączyli żądanie zniesienia unii, w latach 1606-1618 doszło do uchwalenia kilku 

konstytucji sejmowych, które uznawały istnienie Kościoła prawosławnego
49

. Brak 

było jednak realnych szans na odnowienie struktury hierarchicznej. Jesienią 1620 

r. patriarcha jerozolimski Teofan wyświęcił w Kijowie dwóch biskupów ortodok-

syjnych, doprowadzając w ten sposób do restytucji wyższej hierarchii duchownej 

bez aprobaty króla Zygmunta III. Dopiero jego najstarszy syn i następca na tronie 

Władysław IV dyplomem z marca 1633 r. ustalił podstawy prawne metropolii 

prawosławnej w Polsce i zagwarantował jej istnienie w Rzeczypospolitej, a na ten 

urząd wkrótce został powołany Mołdawianin, Piotr Mohyła. 

 Aż do czasów Jana III Sobieskiego losy Kościoła unickiego splatały się ści-

śle z przebiegiem sprawy kozackiej. Porozumienie hadziackie z 1658 r. zawierało 

zakaz wznoszenia nowych świątyń i klasztorów unickich w trzech południowo-

wschodnich województwach koronnych, co prowadziło do całkowitego zaniku 

unii w tym regionie. Ponieważ ugoda ta nigdy nie weszła w życie, a na skutek ro-

                                                           
47

 B. Gudziak, Kryza i reforma. Kyjiws’ka mytropolija, Carhorods’kyj patriarchat i heneza Berestejs’koji 

uniji, L’wiw 2000, s. 81-102, 187-201, 219-246, 
48

 H. Dylągowa, Dzieje Unii Brzeskiej (1596-1918), Interlibro, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 

Warszawa-Olsztyn 1996, s. 15-16. 
49

 M. Bendza, Sposoby realizacji unii brzeskiej, [w:] J. S. Gajek, S. Nabywaniec (red.), Unia Brzeska z per-

spektywy czterech stuleci, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1998, 

s. 61-64. 



Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne – retrospekcja i współczesność 

 
44 

 

zejmu andruszowskiego z 1667 r. poza granicami Rzeczypospolitej znalazły się 

tereny najbardziej nieprzychylne unii kościelnej z Rzymem, można mówić  

o znacznym osłabieniu stronnictwa jej się sprzeciwiającemu. Dodatkowo do Ko-

ścioła unickiego przystąpili prawosławni ordynariusze przemyski w 1691 r.  

i lwowski w 1700 r., co też w znacznym stopniu uszczupliło stan posiadania orto-

doksów w Rzeczypospolitej do dwóch diecezji łuckiej i mścisławsko-

mohylewskiej (białoruskiej)
50

. 

Druga połowa XVIII w. oznaczała dla Kościoła unickiego rozpoczęcie akcji 

rewindykacyjnej ze strony prawosławia, szczególnie w czasie tzw. koliszczyzny, 

kontynuowanej następnie przez zaborcę rosyjskiego. Spośród 2,1 mln unitów, któ-

rzy w wyniku pierwszego rozbioru znaleźli się w granicach imperium carów, do 

1795 r. na prawosławie przeszło blisko 1,7 mln osób i to bez zbytnich trudności. 

Kwestią Kościoła zajmował się również Sejm Wielki, poświęcając mu jedną  

z uchwał z lipca 1790 r. o przejęciu tzw. dóbr stołowych biskupów unickich na 

fundusz służący powiększeniu i wzmocnieniu wojska polskiego, w zamian za 

przyznanie metropolicie kijowskiemu rocznej pensji w wysokości 100 tys. zł,  

a pozostałym hierarchom duchownym 50 tys. zł. Zrealizowano wówczas również 

jedną z obietnic poczynionych w czasie rozmów przez soborem brzeskim z 1596 

r., a mianowice zwierzchnikowi Kościoła unickiego przyznano miejsce w senacie, 

ale w precedencji ostatnie po wszystkich biskupach łacińskich
51

. 

 Sytuacja Kościoła unickiego na obszarze Cesarstwa Rosyjskiego – pomimo 

poręczonej przez carat wolności religijnej dla katolików – uległa znacznemu po-

gorszeniu. Zdecydowanie zmniejszył się stan liczbowy unitów, m.in. na skutek 

prowadzonych przez duchownych prawosławnych akcji misyjnych. Przyjęto wów-

czas zasadę, że do Patriarchatu Moskiewskiego należą wszystkie cerkwie, które 

zbudowano jako prawosławne. Skutkiem tego było przechodzenie na wyznanie 

ortodoksyjne znacznej liczby proboszczów, motywowane obawami przed pozba-

wieniem ich środków do życia. W październiku 1795 r. Katarzyna II zlikwidowała 

znaczną liczbę diecezji grekokatolickich, tworząc na ich miejsce prawosławne jed-

nostki administracji kościelnej
52

. Do kolejnej zmiany w strukturze Kościoła unic-

kiego doszło w kwietniu 1828 r., kiedy to skasowano dwie istniejące wówczas die-

cezje unickie – łucką i brzeską, pozostawiając również dwie – połocką (białoruską) 

i metropolitarną wileńską (litewską). W tym samym czasie dla zarządzania spra-

wami Kościoła powołano do życia niezależne od łacińskiego grekounickie Kole-

gium Duchowne, złożone z jednego biskupa i jednego archimandryty, mianowa-

nych przez cara. W styczniu 1837 r. Kolegium Duchowne zostało wyłączone spod 
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zwierzchnictwa ministerstwa spraw wewnętrznych i podporządkowane oberproku-

ratorowi Synodu RKP. 

 Grekounickie Kolegium Duchowne w Petersburgu czuwało nad tym, aby do 

obrządku unickiego nie wprowadzano żadnych zmian, których nie praktykowano 

przed 1596 r., w praktyce jednak zajmowało się usuwaniem tego, co po zawarciu 

porozumienia brzeskiego zostało do Kościoła wprowadzone. Nasilenie akcji prze-

ciw Kościołowi unickiemu nastąpiło po 1833 r., kiedy to erygowano ortodoksyjne 

diecezje połocko-wileńską i wołyńską, co też miało służyć propagowaniu prawo-

sławia. 

Hierarchia unicka była z reguły posłuszna zarządzeniom władz. Również 

konsystorze biskupie, cieszące się sporą autonomią, a obsadzane przez duchow-

nych o orientacji prorządowej, także zarządzały sprawami diecezji w duchu poli-

tyki państwowej. Jedynie duchowieństwo parafialne stawiało opór wobec zapro-

wadzenia prawosławnych ksiąg liturgicznych czy wprowadzenia do cerkwi ikono-

stasów. W 1838 r. zmarł metropolita Jozafat Bułhak, który pomimo znacznej ustę-

pliwości, nie wyraził zgody na likwidację unii. Zaraz potem trzej promoskiewscy 

hierarchowie, Józef Siemaszko, Bazyli Łużyński i Antoni Zubko, zgłosili w tajem-

nicy swoje przejście na prawosławie, a pierwsi dwaj rozpoczęli zbieranie wśród 

duchowieństwa unickiego podpisów za przystąpieniem do RKP.  

 Nieco ponad dwa lata później, w lutym 1839 r. na synodzie w Połocku trzej 

wspomniani promoskiewscy hierarchowie uniccy wraz z przedstawicielami du-

chowieństwa podjęli oficjalnie decyzję o przyłączeniu do Kościoła prawosławne-

go. Pod wniesioną do imperatora petycją znalazły się podpisy 1,3 tys. duchow-

nych, zabrakło podpisów pół tysiąca księży. W kolejnym miesiącu car, po konsul-

tacjach z oberprokuratorem, wyraził na to zgodę, po czym nastąpił akt przyjęcia 

unitów do RKP. Zjednoczenie obu Kościołów odbywało się w parafiach w kolej-

nych tygodniach. Wszelkie przejawy oporu ze strony duchowieństwa czy też wier-

nych rozwiązywano za pomocą metod siłowych
53

. 

 Na ziemiach pod władzą cara unia przetrwała jedynie w Królestwie Pol-

skim, w diecezji chełmskiej. Było to działanie niezamierzone ze strony władz ro-

syjskich, również tutaj dążących do jej jak najszybszego zniesienia, ale – według 

opinii Florentyny Rzemieniuk – nieszczerość w stosunkach między rządem  

a diecezją umożliwiła funkcjonowanie Kościoła unickiego jeszcze przez kilka 

dziesięcioleci. Władze wielokrotnie zapewniały, że nie tylko nie zamierzają naru-

szać wolności wyznania, ale wręcz przeciwnie, pragną zaopiekować się Kościołem 

unickim. Ordynariusz chełmski, bp Filip Felicjan Szumborski, chciał wprowadze-

nia w diecezji zmian, dzięki którym obrządek unicki zbliżyłby się do rytu prawo-

sławnego. Zaostrzenie kursu władz nastąpiło dopiero po powstaniu styczniowym
54

. 
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 W 1871 r. władze narzuciły diecezji chełmskiej nieznanego przez Stolicę 

Apostolską administratora w osobie pochodzącego z Galicji ks. Marcelego Popie-

la
55

. Od początku 1875 r. miały miejsce zorganizowane i wyreżyserowane akty 

przyjmowania prawosławia w Białej Podlaskiej, Janowie Podlaskim, Hrubieszo-

wie i wielu innych miejscowościach. W połowie lutego unii wyrzekł się Popiel,  

a diecezję chełmską, w charakterze sufraganii, przyłączono do prawosławnej die-

cezji warszawskiej, odtąd diecezji warszawsko-chełmskiej. Ostatecznie akt lojal-

ności wobec RKP przyjęło 200 księży, z czego co piąty pochodził z zaboru au-

striackiego, prawosławia nie przyjęło 140 duchownych, z których 66 zbiegło do 

Galicji, w której Kościół unicki, zwany od czasów Marii Teresy i Józefa I greko-

katolickim, mógł rozwijać się bez przeszkód. Po przyjęciu ukazu tolerancyjnego  

w 1905 r. wcieleni dawniej do prawosławia unici z terenu Cesarstwa Rosyjskiego 

zaczęli licznie przechodzić do Kościoła rzymskokatolickiego
56

. 

 Wątkiem o sympatyzowaniu duchownych grekokatolickich z prawosławiem 

chciałbym przejść do omówienia sytuacji konfesyjnej w zaborze austriackim. Po-

czątkowo w samej Galicji nie było ortodoksów, jedynie na Bukowinie mieszkało 

ich około pół miliona. W opozycji do rytu łacińskiego, na gruncie przekonania  

o jedności kulturalnej i narodowej z narodem rosyjskim, przede wszystkim wśród 

Starorusinów, a więc osób, które nie opowiedziały się za opcją ukraińską, zrodziła 

się idea zacieśnienia więzów z prawosławiem i Kościołem prawosławnym. Do 

1884 r., kiedy tego zakazano, wierni pielgrzymowali do Poczajowa. Również RKP 

wzmógł akcję propagandową w Galicji, czego punktem zwrotnym był konwersja 

parafii w Hniliczkach koło Zbaraża
57

.  

Kiedy w 1914 r. wojska rosyjskie wkroczyły do Galicji w stosunkowo krót-

kim czasie spora liczba duchownych grekokatolickich obnażyła swoje rusofilskie 

poglądy lub też wprost zmieniła wyznanie na prawosławne. Dotyczyło to nade 

wszystko wschodniej części diecezji stanisławowskiej, gdzie okupacja trwała naj-

dłużej, bo aż do 1917 r. Dość powszechnie nie dostrzegano różnicy między greko-

katolicyzmem a prawosławiem i szybko oswajano się z nowym Kościołem
58

.  

 Również grekokatolicki metropolita lwowski Andrzej Szeptycki miał plany 

związane z działaniami wojennymi. Już 15 VIII 1914 r. wystosował tajny memo-

riał do państw centralnych, będący projektem unormowania życia społeczno-

politycznego i religijnego na Ukrainie Wschodniej. Jednym z pierwszych kroków 
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miało być oderwanie miejscowego Kościoła prawosławnego od Rosji, przy jedno-

czesnym zachowaniu jego ortodoksji, a na jego czele stanąłby właśnie Szeptycki. 

Grekokatolickiego metropolitę wkrótce internowano, a następnie wywieziono  

w głąb Rosji
59

. 

Jednak już wcześniej Szeptycki dostrzegał potrzebę katolicyzacji Rosji.  

W końcu do swoich idei udało mu się częściowo przekonać papieża Piusa X, który 

w lutym 1907 r. nadał grekokatolickiemu metropolicie lwowskiemu utrzymywane 

w tajemnicy zarówno przed Patriarchatem Moskiewskim, łacińską hierarchią  

w Rosji, a nawet Sekretariatem Stanu Stolicy Apostolskiej plenipotencje, prawa, 

przywileje i godności byłych metropolitów kijowskich oraz mianował go 

zwierzchnikiem Ukraińców, Białorusinów i Rosjan – katolików rytu wschodniego 

na obszarze Cesarstwa Rosyjskiego
60

.  

W czerwcu 1917 r. w Piotrogrodzie, w warunkach demokratyzacji kraju po 

rewolucji lutowej, odbył się sobór z udziałem Szeptyckiego, który ustanowił wów-

czas grekokatolicki egzarchat na obszarze całej Rosji, bez Białorusi i Ukrainy, a na 

egzarchę wyznaczył ks. Leonida Fiedorowa. Decyzje te Watykan zatwierdził do-

piero w 1921 r. Rezultatem soboru były również postanowienia i uchwały poświę-

cone wielu ważnym kwestiom życia Rosyjskiego Kościoła Grekokatolickiego (da-

lej: RKG), m.in. dotyczące uznania papieża za głowę Kościoła katolickiego, tym-

czasowej podległości w szeregu spraw metropolicie lwowskiemu, statusu prawno-

kanonicznego egzarchy i egzarchatu, zachowania czystości obrządku wschodnie-

go. 

Uznany przez władze państwowe we wrześniu 1917 r. RKG długo nie cie-

szył się wolnością. W wyniku rewolucji październikowej władzę w Rosji przejęli 

bolszewicy, którzy prawie natychmiast przystąpili do systematycznego niszczenia 

wszelkich przejawów obecności religii w życiu publicznym i prywatnym. Podczas 

pokazowego procesu duchowieństwa katolickiego w Moskwie w marcu 1923 r. 

wydano na egzarchę wyrok skazujący, który odsiadywał, z kilkumiesięczną prze-

rwą w 1926 r., aż do śmierci w 1935 r.
61

 

Po zajęciu Galicji przez Związek Radziecki we wrześniu 1939 r. niemal na-

tychmiast rozpoczęto działania zmierzające do rozbicia od wewnątrz Kościoła 

grekokatolickiego. Politykę tę przerwał wybuch Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, ale 

powrócono do niej po śmierci Szeptyckiego w listopadzie 1944 r. i zakończeniu  

II wojny światowej. Apogeum tychże działań było zwołanie w marcu 1946 r. do 

Lwowa soboru i likwidacja Kościoła poprzez jego połączenie z RKP. Trzy lata 
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później zniesiono również odrębność wspólnoty grekokatolickiej w obwodzie za-

karpackim. Zdelegalizowany Kościół grekokatolicki przez czterdzieści lat działał 

nielegalnie, aż do jego ponownego uznania w dobie Gorbaczowowskiej pierestroj-

ki w 1989 r.
62

 

4.  DĄŻENIA AUTOKEFALICZNE 

 Pod koniec XVII stulecia obejmująca diecezje czernihowską, kijowską, 

lwowską, łucką, mohylewsko-mścisławską i przemyską metropolia kijowska zna-

lazła się w jurysdykcji Patriarchatu Moskiewskiego
63

. Kolejne lata oznaczają dla 

metropolii kijowskiej ogromny spadek znaczenia. Rozpoczął się swego rodzaju 

separatyzm, który polegał na wychodzeniu diecezji spod jurysdykcji metropolitów 

i ich bezpośrednim podporządkowaniu patriarchom moskiewskim. Dodatkowo do 

unii przystąpiły diecezje przemyska, lwowska i łucka, co skutkowało tym, że już  

w pierwszej połowie XVIII w. w metropolii kijowskiej pozostała tylko jedna die-

cezja – kijowska. Z czasem odebrano jej także godność metropolii. 

 Aktywizacja życia religijnego na Ukrainie nastąpiła w przededniu i zaraz po 

zrywach rewolucyjnych w 1917 r. Wewnątrz prawosławia dały o sobie znać trzy 

zasadnicze nurty: autonomiczny, autokefaliczny i odrodzeniowy
64

. Ostra dyskusja 

na temat przyszłości Kościoła na Ukrainie rozgorzała w styczniu 1918 r. na Sobo-

rze Ogólnoukraińskim. Chodziło przede wszystkim o podtrzymywanie kanonicz-

nych związków z Moskwą, za czym opowiedziała się większość biorących udział 

w zgromadzeniu. Druga sesja Soboru obradowała w czerwcu i lipcu 1918 r. Za-

twierdziła ona na tronie metropolitów kijowskich Antonija (Chrapowickiego). So-

bór zatwierdził również statut zarządu Kościoła ukraińskiego, w którym mówiło 

się o jego autonomii i jedności kanonicznej z Patriarchatem Moskiewskim. Sobór 

Wszechrosyjski, który zebrał się we wrześniu 1918 r., zatwierdził nowy akt praw-
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ny i podkreślił, że diecezje prawosławne na Ukrainie pozostają częścią jedynego 

RKP, „tworząc jego obwód kościelny ze szczególnymi kompetencjami na zasa-

dach autonomii”. Tym też sposobem Kościół na Ukrainie uzyskał sporą niezależ-

ność, którą w 1922 r. potwierdził patriarcha Tichon. Pod koniec lat 30. ubiegłego 

stulecia tą autonomię całkowicie zniesiono
65

. 

Kwestia statusu Kościoła prawosławnego na Ukrainie odżyła w epoce pie-

restrojki, na przełomie lat 80. i 90. XX w., w warunkach demokratyzacji społe-

czeństwa, wzrostu świadomości narodowej i ruchu na rzecz niezależności Ukrainy. 

W styczniu 1990 r. Patriarchat Moskiewski przekształcił swój ukraiński egzarchat 

w UKP. Ogłoszenie przez Ukrainę suwerenności, odrodzenie narodowe, wzrost 

roli religii w życiu publicznym kraju miało ogromny wpływ na postawienie pyta-

nia o suwerenność UKP. W lipcu 1990 r. hierarchowie UKP zwrócili się z odpo-

wiednią prośbą do patriarchy Moskwy i Wszechrusi Aleksego II (Rydygiera) oraz 

do Świętego Synodu RKP. W październiku tego roku Sobór podjął decyzję o na-

daniu UKP niezależności i samodzielności w zarządzaniu. Edykt Aleksego II  

o suwerenności UKP uroczyście wręczono stojącemu na czele UKP metropolicie 

Filaretowi (Denisence) i Synodowi Kościoła ukraińskiego 27 X 1990 r. w Soborze 

Sofijskim w Kijowie. Głowa UKP otrzymał tytuł „Świątobliwego Metropolity Ki-

jowa i całej Ukrainy”. W dokumencie dano UKP błogosławieństwo bycia od teraz 

Prawosławnemu Kościołowi Ukraińskiemu niezależnym i samodzielnym w zarzą-

dzaniu sobą
66

. 

 W listopadzie 1991 r. Sobór UKP przyjął rezolucję do patriarchy i Synodu 

RKP z prośbą o nadanie Kościołowi autokefalii. Na Soborze w marcu-kwietniu 

1992 r. uchwalono, że o ewentualnej autokefalii UKP zdecyduje Sobór Powszech-

ny RKP, którego posiedzenie przewidziano na 1995 r. Na Soborze 1992 r. Filaret 

pod naciskiem rosyjskiej hierarchii, „w imię pokoju kościelnego” zmuszony został 

do złożenia obietnicy, aby na najbliższym zgromadzeniu biskupów UKP zrzekł się 

funkcji metropolity kijowskiego i wybrał sobie jakąkolwiek inną diecezję. Filaret 

tego jednak nie zrobił, wyjaśniając, że w Moskwie złożył przyrzecznie pod wpły-

wem osób trzecich. W odpowiedzi na to na posiedzeniu Świętego Synodu RKP  

w maju 1992 r. przed Filaretem postawiono warunek zaprzestania jakichkolwiek 

działań, związanych z administracją kościelną. Pod koniec maja w Charkowie od-

był się sobór, któremu przewodniczył metropolita Nikodem, a uczestniczyła w nim 

przeważająca większość ukraińskich hierarchów. Usunięto wówczas Filareta ze 

wszystkich stanowisk kościelnych oraz zwolniono ze stanu duchownego. Sobór 

wybrał nowym metropolitą Kijowa i całej Ukrainy dotychczasowego metropolitę 
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rostowsko-nowoczerkaskiego Wołodymyra (Sabodana). Uchwałę tej treści od razu 

zatwierdził Aleksy II. 

 Tym samym Denisenko dołączył do grona zwolenników autokefalii dla 

ukraińskiego prawosławia. Ruch ten, w okresie komunizmu działający jedynie  

w środowiskach emigracyjnych, od przełomu lat 80. i 90. XX w. zaczął funkcjo-

nować na Ukrainie. W lutym 1989 r. utworzono w Kijowie Komitet Odrodzenia 

UAKP, nawiązujący do tradycji Kościoła w okresie międzywojennym i na emigra-

cji. Komitet usiłował zarejestrować w ukraińskiej stolicy pierwszą wspólnotę au-

tokefaliczną, ale kiedy się to nie udało przeniesiono centrum ruchu do Lwowa, 

gdzie w sierpniu 1989 r. w cerkwi św. św. Piotra i Pawła na Łyczakowie ks. Wo-

łodymyr Jarema ogłosił autokefalię kierowanej przez siebie parafii. Do autokefali-

stów przyłączył się prawosławny ordynariusz żytomierski, bp Iwan Bondarczuk, 

który ogłosił utworzenie Ukraińskiego Autokefalicznego Apostolskiego Kościoła 

obrządku greko-ukraińskiego, siebie zaś nazwał jej pierwszym hierarchą. W maju 

1990 r. zarejestrowano pierwsze statuty wspólnot autokefalicznych, zaś miesiąc 

później oficjalnie uznano UAKP, na którego zwierzchnika obrano zaocznie Mści-

sława (Skrypnyka), nadając mu tytuł Patriarchy Kijowskiego i całej Ukrainy
67

. 

 W czerwcu 1992 r. na Ogólnoukraińskim Soborze Prawosławnym doszło 

do zjednoczenia UAKP ze zwolennikami metropolity Filareta, zaś nowej struktu-

rze nadano nazwę UKP-PK. Patriarchą został dotychczasowy zwierzchnik autoke-

falistów Mścisław, zaś po jego śmierci w 1993 r. metropolita Wołodymyr (Roma-

niuk), natomiast jego zastępcą Filaret (Denisenko).  

 Po śmierci Romaniuka w lipcu 1995 r. w UKP-PK głównymi pretendentami 

do zajęcia po nim wakatu byli Denisenko oraz metropolita halicki i iwanofrankow-

ski Andrij (Ambramczuk), obecnie pełniący ów urząd w ramach UAKP. Ogromna 

część parafii z zachodniej części kraju domagała się od Filareta rezygnacji z kan-

dydowania. W przededniu obrad soboru ordynariusze diecezji buczackiej, chmiel-

nickiej, iwanofrankowskiej i winnickiej wraz z częścią parafii poinformowali  

o swoim wystąpieniu z Kościoła i przejściu pod jurysdykcję UAKP. Patriarchą 

obrano Filareta, zaś rok później diecezje iwanofrankowska i winnicka prawie  

w całości powróciły do UKP-PK. 

5.  SPÓR O TERYTORIUM KANONICZNE 

 Patriarchat Moskiewski jest wciąż największą ukraińską wspólnotą konfe-

syjną. Permanentnie podkreśla swój autonomiczny status wobec centrum – zresztą 

nieuznany przez wspólnotę ortodoksyjną na świecie – o co kilkukrotnie RKP miał 

pretensje. Tajemnicą poliszynela jest, że Partia Regionów z Wiktorem Janukowy-

czem na czele korzystała ze wsparcia UKP w okresach przesileń politycznych, 
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czyniąc to z wzajemnością. Obecnie również jako jedyna wspólnota stara się zro-

zumieć separatystów ze wschodu Ukrainy. Z drugiej strony podkreśla, że prawo-

sławna diecezja na Krymie jest częścią UKP, co przypomina sytuację analogiczną 

z Abchazją i Osetią Południową. 

 Ogromną rolę w UKP pełnią bractwa prawosławne, zaliczane do kategorii 

organizacji religijnych. Część prezentuje stanowisko nie tyle antyukraińskie, co 

pansłowiańskie i prorosyjskie. Mam tutaj na myśli Bractwo św. Aleksandra New-

skiego, kijowski Związek Bractw Prawosławnych UKP czy Zjednoczoną Ojczyznę 

z Odessy. Wspomniane organizacje znane są z organizowania procesji, pikiet czy 

czuwań modlitewnych, m.in. przed wizytą papieża Jana Pawła II w czerwcu 2001 

r., w okresie pomarańczowej rewolucji, czy w połowie 2005 r., kiedy ze Lwowa do 

Kijowa przenoszono katedrę zwierzchników UKG. Często podczas tego typu wy-

darzeń wywieszano ikonę św. cara-męczennika Mikołaja II Romanowa, będącego 

symbolem Imperium Rosyjskiego
68

. 

 Na tym tle wybija się zwłaszcza Bractwo Zjednoczona Ojczyzna, które 

wiosną 2014 r. wykreśliło ze swojej nazwy słowo „ogólnoukraińskie”. Zresztą li-

derzy tejże organizacji stali za powstaniem Odeskiej Republiki Ludowej, co miało 

miejsce w okresie tegorocznych Świąt Wielkiej Nocy. Twór ten, podobnie jak ana-

logiczne zjawiska na wschodzie kraju, ma wyraz prorosyjski.  

PODSUMOWANIE 

 Analizując toczący się współcześnie konflikt rosyjsko-ukraiński bardzo 

często zapomina się o jego wymiarze kulturowym, a precyzyjniej mówiąc religij-

nym. W odróżnieniu choćby od naszego kraju a nawet Rosji Ukraina jest pań-

stwem o złożonej strukturze konfesyjnej, z kolei Ukraińcy są społeczeństwem  

w dużo większym stopniu religijnym niż Rosjanie. W niniejszym tekście starałem 

się w sposób syntetyczny ukazać wielowiekowość tego sporu, co niewątpliwie ma 

swoje przełożenie na sytuację współczesną. Wszystko wskazuje na to, że w chwili 

eskalacji konfliktu religia zamiast stać się czynnikiem pokojowym stanie się czyn-

nikiem wzmagającym waśnie. 
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THE RELIGIOUS FACTOR IN RUSSIAN-UKRAINIAN  

ETHNIC CONFLICT. AN OUTLINE OF ISSUES 

SUMMARY 

The importance of religious factor in ethnic conflicts seems to be indisputable. The Rus-

sian- Ukrainian dispute, discussed in this article, is a convincing example. The author 

examines the issue not only from a historical perspective, but also contemporary one, 

indicating milestones in this process: the destruction of Kievan Rus by the Tatars and the 

growing importance of Moscow, the fall of Constantinople and the transfer of the Euro-

pean center of Orthodoxy into Rus’, the conclusion of the Union of Brest, Khmelnytsky 

uprising, the dissolution of the Uniate Church in the period of partitions, the liquidation 

of the Uniate Church (Greek Catholic) after the end of World War II. In modern times, we 

should pay attention to the functioning of the Ukrainian Orthodox community, recogniz-

ing the primacy of the Moscow Patriarchate (Ukrainian Orthodox Church) and the Or-

thodox Churches that consider themselves independent (Ukrainian Orthodox Church – 

Kiev Patriarchate, Ukrainian Autocephalous Orthodox Church) and the Ukrainian Greek 

Catholic Church. 

Keywords: ethnic conflict, Russians, Ukrainians, orthodoxy, Ukrainian Greek Catholi-

cism 
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Ryszard M. Machnikowski
69

 

WYBRANE PRZYPADKI ROSYJSKIEJ  

DZIAŁALNOŚCI PROPAGANDOWEJ DOTYCZĄCEJ  

KONFLIKTU UKRAIŃSKO-ROSYJSKIEGO 

Streszczenie: Od czasów Związku Sowieckiego każdej rosyjskiej agresji militarnej na inne 

państwa towarzyszyły intensywne działania propagandowo-dezinformacyjne, mające cha-

rakter wojny informacyjnej. Także rosyjska interwencja na Ukrainie wspierana jest przez 

właściwe działania o charakterze propagandowym, realizowane przez różne podmioty – 

od władz rosyjskich poprzez dziennikarzy i ekspertów aż po „internautów” opatrujących 

portale informacyjne komentarzami. Tekst prezentuje i poddaje analizie wybrane wypo-

wiedzi najważniejszych oficjeli rosyjskich, włączając w to prezydenta, premiera i ministra 

spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, które uzasadniały rosyjskie działania wobec 

Ukrainy. 

Słowa kluczowe: Ukraina, Rosja, konflikt, propaganda, dezinformacja 

WSTĘP 

Rosyjska zbrojna agresja na Ukrainę, której dotychczasowym efektem jest 

aneksja Krymu (marzec 2014), wojna domowa na wschodzie tego kraju, a następ-

nie inwazja wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy wschodniej, była i jest cały 

czas aktywnie wspierana przez działania mające charakter wojny informacyjnej. 

Rosyjska aktywność propagandowo–dezinformacyjna nieustannie wspiera rosyj-

ską politykę, realizowaną metodami militarnymi. Nie może to stanowić zaskocze-

nia, gdyż każdej sowieckiej, a później rosyjskiej militarnej agresji towarzyszyła 

intensywna praca aparatu propagandowego – od czasów wojny polsko-

bolszewickiej (1919-1921) poprzez IV rozbiór Polski (1939) i aneksję państw nad-

bałtyckich (1940), wojnę z Finlandią (1939-1940 oraz 1941-1944), interwencje  

w NRD (1953), na Węgrzech (1956), w Czechosłowacji (1968) i Afganistanie 

(1979-1989) do współczesnych rosyjskich działań zbrojnych w Czeczenii (1994-

1996 oraz 1999-2009) i Gruzji (2008). To wsparcie propagandowe zawsze było 

istotnym elementem sowieckich, a później rosyjskich akcji i Kreml zawsze przy-

wiązywał do nich dużą wagę.  

Działania propagandowe są dziś realizowane przez różne rosyjskie podmio-

ty – media, zarówno takie jak radio, telewizja czy prasa, jak i tzw. „nowe media” – 

portale społecznościowe, fora internetowe na portalach informacyjnych, na któ-

rych wypowiadają się zarówno dziennikarze, jak i komentatorzy wydarzeń.  
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W konflikcie ukraińsko-rosyjskim można też zauważyć wyjątkowo dużą aktyw-

ność rosyjskich „zasobów” na Zachodzie: zarówno agentury wpływu, jak i niea-

genturalnych sympatyków Rosji. Bardzo ważną, jeśli nie kluczową, rolę propa-

gandową odgrywają jednak same władze Federacji Rosyjskiej, które nadają ton 

dyskusji, podchwytywany przez inne ośrodki. „Ustawiają” w odpowiedni sposób 

dyskurs – ową „rosyjską narrację”, która prezentuje konflikt zgodnie z życzeniami 

władców Kremla. Jest on prezentowany zarówno „do wewnątrz” – do społeczeń-

stwa Federacji Rosyjskiej, jak i „na zewnątrz” – do podmiotów zagranicznych, 

które przyswajają rosyjskie treści propagandowe. W poniższym tekście przedsta-

wiam wybrane wypowiedzi oficjeli rosyjskich z okresu obejmującego pierwszą 

połowę 2014 r. – prezydenta Władymira Putina, premiera Dmitrija Miedwiediewa, 

oraz ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa, 

wspieranych przez innych oficjeli cywilnych i mundurowych. Treści te były potem 

eksploatowane przez rosyjskie media, starające się ukazać rosyjski oficjalny punkt 

widzenia na toczący się na Ukrainie konflikt, którego Rosja jest animatorem  

i uczestnikiem. Warto zwrócić uwagę na te oficjalne wypowiedzi rosyjskiego kie-

rownictwa, by zrozumieć zasady rządzące rosyjskimi działaniami propagandowy-

mi i pojawiające się w nich wątki. Stanowią one dobre świadectwo percepcji świa-

ta przez kremlowską elitę, jak i zapowiedź jej możliwych przyszłych działań. 

1. POCZĄTEK KRYZYSU – WZMACNIANIE PREZYDENTA JANU-

KOWYCZA 

Olimpiada w Soczi, zakończona 23 stycznia 2014 r., stanowiła poważną 

konkurencję dla wydarzeń w sąsiadującej z Rosją Ukrainie – oczy zarówno przy-

wódców, jak i zwykłych Rosjan były nakierowane na wydarzenia sportowe przez 

cały czas jej trwania. Po jej zakończeniu przedstawiciele rosyjskich władz mogli 

skupić się już na próbie kształtowania ukraińskich wydarzeń, także poprzez opa-

trywanie ich odpowiednim komentarzem. Wewnętrzny konflikt na Ukrainie na 

samym początku 2014 r. powoli wchodził właśnie w swą decydującą fazę, prowa-

dzącą do przesilenia, a „kryterium uliczne”, mające miejsce na kijowskim Majda-

nie, przynosiło właśnie swoje pierwsze poważne ofiary śmiertelne.  

W tym okresie podstawowym celem władz rosyjskich było wzmocnienie 

pozycji ówczesnego prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza, który zma-

gał się z protestami opozycji, po ogłoszeniu przez niego w listopadzie 2013 r. de-

cyzji o odłożeniu podpisania traktatu stowarzyszeniowego z Unią Europejską, co 

wywołało masowe protesty społeczne. W połowie stycznia 2014 r. ukraiński par-

lament przyjął ustawy zaostrzające możliwe sankcje wobec protestujących, dające 

władzom w Kijowie szerokie uprawnienia w zakresie siłowego zakończenia wy-

stąpień ulicznych. 21 stycznia 2014 r., notabene w rosyjskiej telewizji Wiesti 24, 

ówczesny premier Ukrainy Mykoła Azarow zagroził użyciem zdecydowanej siły 
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dla zdławienia antyrządowych demonstracji. Minister Ławrow spotkał się dzień po 

tym oświadczeniu z amerykańskim sekretarzem stanu Johnem Kerrym oraz z sze-

fową dyplomacji Unii Europejskiej Catherine Ashton i minister spraw zagranicz-

nych Włoch Emmą Bonino w szwajcarskim Montreux, gdzie zaapelował o niein-

gerowanie w wewnętrzne sprawy Ukrainy
70

.  

Rosyjska „narracja” koncentrowała się na domniemanej zewnętrznej inspi-

racji wydarzeń ukraińskich, które miały być zainicjowane przez wrogie Rosji koła 

na Zachodzie. Ten element znany jest z propagandy czasów komunistycznych – 

każdy bunt ludności na terenach kontrolowanych przez Sowietów niejako rutyno-

wo określano mianem „zachodnich prowokacji”, wywoływanych przez opłacanych 

agentów imperialistycznego Zachodu – z tego dyskursu zniknęło jedynie słowo 

„imperialistyczny”, pozostałe elementy były wykorzystywane także współcześnie. 

Euromajdan miał być ekspozyturą sił antyrosyjskich i antyukraińskich, jego akty-

wiści mieli być szkoleni i opłacani przez Zachód, choć miejsce „zachodnionie-

mieckich rewanżystów” zajęli Polacy i Litwini, którzy mieli w swoich obozach 

szkolić kijowskich „bojówkarzy”. Moskwa liczyła wtedy, że ludową rebelię da się 

zdławić na Ukrainie metodami siłowymi, rękami samych władz ukraińskich, tak 

jak to się stało w Polsce 13 grudnia 1981 r. Rosyjska propaganda gromko mówiła 

wówczas o ukraińskich „ekstremistach” i przestrzegała przed dojściem do władzy 

ukraińskich nacjonalistów, antysemitów i faszystów. To wtedy na masową skalę 

do rosyjskiej propagandy wprowadzono motyw rzekomo odradzającego się na 

Ukrainie „faszyzmu” – mówili o tym nie tylko rosyjscy dziennikarze i komentato-

rzy polityczni, ale także członkowie rosyjskiej Dumy: członek parlamentarnej 

Komisji Spraw Zagranicznych Jan Zielinski oraz członek parlamentarnej Komisji 

Obrony Franc Klincewicz
71

. Jak to zauważyła później „Rossijskaja Gazieta”: 

Ukraina stoi dzisiaj na rozdrożu. Jednak nie jest to wybór między Rosją a Europą, 

między Zachodem a Wschodem. Ukraina wybiera między narodowym socjalizmem 

w wersji ukraińskiej a wartościami cywilizacyjnymi, między ideologią UNA-UNSO 

i (Stepana) Bandery z ich patologicznym antysemityzmem, nienawiścią do Rosjan  

i dążeniem do zbudowania państwa tylko dla Ukraińców a normami ogólnoludz-

kimi. Moskiewski prorządowy dziennik zauważył dalej, że eksperci przepowiadają 

wprowadzenie stanu wyjątkowego na Ukrainie i „możliwy rozpad kraju”, zazna-

czając, że: „takiego scenariusza stara się uniknąć oficjalny Kijów. Wszelako nie 

ma pewności, czy taki scenariusz od początku nie był celem nacjonalistycznych 

ugrupowań obecnych na Majdanie. Podobnie, jak nie ma pewności, czy taki roz-

pad nie został 'zaakceptowany' przez instytucje europejskie, które nie zdołały wy-

musić na prezydencie Wiktorze Janukowyczu podpisania układu o stowarzyszeniu 
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Ukrainy z Unią Europejską
72

. W myśl tych enuncjacji, bardzo często powtarza-

nych później, Unia Europejska prowadząc „geopolityczną grę”
73

 dążyła do „wyłu-

skania” Ukrainy z orbity wpływów rosyjskich, nawet za cenę rozwoju tendencji 

skrajnych, które prowadziłyby prostą drogą do „faszyzacji” tego kraju. „Faszy-

stowska” Ukraina miała później wejść w skład UE, co byłoby policzkiem dla hi-

storycznego pogromcy faszyzmu, na jakiego lubi kreować się Rosja. Rzekomy 

bunt społeczny na Ukrainie, opłacany i sterowany przez Zachód, wykorzystywał 

socjotechniczne metody obalania reżimów poprzez protesty społeczne, „przete-

stowane” wcześniej na Większym Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej w se-

rii tzw. „arabskich rewolucji”
74

. Jak zauważył Władimir Jakunin, osoba z najbliż-

szego otoczenia Władimira Putina: USA od dekad dążyły do oderwania Ukrainy od 

Rosji i włączenia jej do strefy wpływów Zachodu, a antyrządowe protesty na Ukrainie 

zorganizował Waszyngton i światowa oligarchia finansowa
75

. Rosja nawoływała ów-

czesną ukraińską elitę władzy do siłowego zdławienia protestów, jej celem było 

zatem wyeliminowanie lub przynajmniej ograniczenie poparcia Zachodu dla ukra-

ińskiej opozycji, by oczyścić władzom ukraińskim przedpole. Zarówno zachodni 

politycy, jak i zachodnie media były mocno krytykowane za „ingerencję” w spra-

wy ukraińskie oraz stronniczość i brak obiektywizmu w relacjonowaniu tego kon-

fliktu
76

. 

Wsparciem dla władzy Janukowycza miały być wtedy także obietnice po-

mocy gospodarczej dla Ukrainy, pożyczek, wykupu ukraińskich obligacji, obniże-

nia ceny gazu, która dla Rosji jest zawsze narzędziem „nagradzania” posłusznych  

i „karania” opornych lub po prostu niesubordynowanych. Już w styczniu 2014 r. 

pojawiały się jednak słabo zawoalowane groźby oderwania Krymu i wschodu 

Ukrainy od tego państwa w przypadku niepomyślnego dla władz rosyjskich roz-

woju wydarzeń, mające formę rzekomych „apeli” społeczeństwa tych regionów, 

jakoby domagającego się rosyjskiej interwencji w celu ratowania ludności przed 
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„faszyzmem”
77

. Towarzyszyły temu zwyczajowe, znane z czasów komunistycz-

nych ostrzeżenia przed groźbą chaosu, anarchii i rozpadu państwa w wyniku dzia-

łań „majdanowych bojówkarzy” i nacjonalistów, które miały nie pozostawić wy-

boru władzom rosyjskim – Rosja musiałaby ratować ludność rosyjskojęzyczną 

przed odwetem. Wprowadzano wtedy także kolejny ważny motyw rosyjskiej pro-

pagandy – „ludobójstwa” grożącego jakoby ludności rosyjskojęzycznej i Rosja-

nom ze strony „banderowców”, jak zwyczajowo określano ukraińską opozycję
78

. 

Rzekoma konieczność ochrony ludności przed grożącym jej ludobójstwem pozwo-

liłaby otwartą interwencję zbrojną Rosji na terenie Ukrainy określić mianem ope-

racji pokojowej lub humanitarnej. Rosyjskie wojska inwazyjne zyskiwałyby wtedy 

status „mirotworców”, których korpus utworzono na bazie rosyjskich wojsk po-

wietrznodesantowych – owej „elity” armii Federacji Rosyjskiej. 

2. POSTULAT „FEDERALIZACJI” UKRAINY JAKO SPOSÓB REA-

LIZACJI ROSYJSKICH INTERESÓW 

Gdy zaczęło się okazywać, że prezydent Wiktor Janukowycz jest chwiejny, 

a jego władza słabnie, w tonach rosyjskiej propagandy wobec konfliktu ukraiń-

skiego pojawił się kolejny ważny motyw: konieczności „federalizacji” Ukrainy 

poprzez zmiany w konstytucji, mające na celu rozszerzenie uprawnień regionów  

i nadanie im maksymalnej „autonomii” – czytaj – wyjęcia ich spod jurysdykcji 

Kijowa. Było to skorelowane z momentem podpisania 21 lutego 2014 r. umowy 

między prezydentem Janukowyczem a opozycją, w wyniku negocjacji prowadzo-

nych przy udziale szefów dyplomacji Polski, Niemiec i Francji: Radosława Sikor-

skiego, Franka-Waltera Steinmeiera i Laurenta Fabiusa oraz w obecności wysłan-

nika prezydenta Rosji do Kijowa, Władimira Łukina. Samo porozumienie zostało 

skrytykowane przez rosyjski MSZ, który zauważył m.in.: Powstaje nieodparte 

wrażenie, że porozumienie z 21 lutego przy milczącym wsparciu zagranicznych 

sponsorów jest wykorzystywane jedynie jako przykrywka dla scenariusza wymu-

szonej zmiany władzy na Ukrainie drogą faktów dokonanych
79

. Kreml przygoto-

wywał się już wówczas na możliwość utraty władzy przez Partię Regionów w ska-

li całego kraju i miał nadzieję na osłabienie pozycji nowych władz ukraińskich, 

poprzez ograniczenie ich kompetencji i przekazanie ich na poziom regionów, któ-

rych wschodnie części miałyby być kontrolowane przez oligarchów i polityków 
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prorosyjskich. Motyw konieczności „federalizacji” Ukrainy będzie odtąd również 

powtarzany w rosyjskich relacjach z tego kraju. 

Wkrótce sytuacja na Ukrainie uległa jednak zasadniczej zmianie, gdyż pre-

zydent Janukowycz w towarzystwie najbliższych współpracowników uciekł naj-

pierw z Kijowa, a później z kraju, jego śladami wkrótce podążył ówczesny pre-

mier. Efektem ich ucieczki było zdobycie władzy w Kijowie przez dotychczasową 

opozycję. Legitymizacja nowych władz ukraińskich od samego początku była 

przez Kreml podważana, który odwołał na konsultacje swojego ambasadora w Ki-

jowie. Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew natychmiast oznajmił, że uznanie przez 

niektóre państwa nowych władz na Ukrainie jest „aberracją”, legitymacja wielu 

organów władzy na Ukrainie budzi wielkie wątpliwości. (…) niejasne jest dla nas 

to, co dzieje się w kraju, i że istnieje zagrożenie dla naszych interesów, życia  

i zdrowia naszych obywateli
80

 Zaś rosyjskie MSZ nie omieszkało pouczyć władze 

w Waszyngtonie: Pomoc finansowa, jakiej USA ma zamiar udzielić Ukrainie, by-

łaby nielegalna i niezgodna z amerykańskimi normami prawnymi, ponieważ ozna-

czałoby to finansowanie nielegalnego reżimu. Wedle wszelkich kryteriów dostar-

czanie pomocy finansowej nielegalnemu reżimowi, który przejął władzę siłą, jest 

niezgodne z prawem i nie mieści się w ramach amerykańskiego systemu prawne-

go
81

. 

Postulat federalizacji Ukrainy był pomyślany jako metoda pozbawiania no-

wych władz w Kijowie suwerenności nad wschodnimi częściami kraju, by przy-

najmniej te pozostały pod pośrednią kontrolą Rosji. Rosyjskie MSZ wystąpiło 

wówczas z inicjatywą „pomocy” w rozwiązaniu konfliktu na Ukrainie: Według 

MSZ Rosji proponowana grupa poparcia dla Ukrainy powinna pomóc Ukraińcom 

w uznaniu prawa Krymu do decydowania o swojej przyszłości zgodnie z wynikami 

niedzielnego referendum oraz w niezwłocznym wykonaniu zobowiązań, wynikają-

cych z porozumienia podpisanego 21 lutego przez liderów ukraińskiej opozycji  

i ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza. (…) Grupa winna również pomóc 

w niezwłocznym zwołaniu przez Radę Najwyższą Ukrainy zgromadzenia konstytu-

cyjnego z równą reprezentacją wszystkich ukraińskich regionów; zgromadzenie 

przygotowałoby projekt nowej, federacyjnej konstytucji, który zostałby poddany 

ogólnonarodowemu referendum. Nowa ukraińska ustawa zasadnicza – zdaniem 

MSZ Rosji – powinna przewidywać m.in. nadanie językowi rosyjskiemu statusu 

drugiego języka państwowego, a pozostałym językom – statusu języków regional-

nych i języków mniejszości. Rosyjskie MSZ proponuje, by natychmiast po zatwier-
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dzeniu nowej konstytucji odbyły się wybory najwyższych organów władzy pań-

stwowej oraz wybory władz ustawodawczych i wykonawczych w każdym podmiocie 

ukraińskiej federacji. Plan przedstawiony przez MSZ FR zakłada także, że gwaran-

tami nowego ustroju Ukrainy, jej suwerenności, integralności terytorialnej i neu-

tralności wojskowo-politycznej byłyby Rosja, UE i USA, co zostałoby udokumen-

towane stosowną rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ
82

.  

Tym samym Rosja chciałaby „pomóc” Ukrainie w pisaniu nowej ustawy 

zasadniczej, a następnie „być gwarantem” ukraińskiej „neutralności”, zamykając 

tym samym drogę Ukrainie do potencjalnego członkostwa w NATO, gdyby nie-

zawisłe władze ukraińskie zechciały kiedyś dokonać takiego wyboru. Groźba wej-

ścia zbuntowanego państwa do NATO również jest znana z czasów komunistycz-

nych – podnoszono ją w sowieckiej propagandzie w czasach „węgierskiej rewolu-

cji” 1956 r., „praskiej wiosny” 1968 r. i solidarnościowego buntu w Polsce z lat 

1980-1981. Obawa, że niezależna Ukraina wejdzie kiedyś w skład tego sojuszu, 

który także dziś w Moskwie jest postrzegany jako wróg Rosji, jest jedną z kluczo-

wych determinantów postępowania ekipy prezydenta Putina, która nie może dopu-

ścić, by ewentualne NATO-wskie bazy mogły pojawić się tak blisko stolicy tego 

kraju. 

3. ANEKSJA KRYMU, CZYLI „OBRONA PRZED NATO” 

Dlatego też państwo rosyjskie, w obliczu ucieczki prezydenta Janukowycza 

i utraty władzy przez prorosyjskie siły na Ukrainie, podjęło działania, mające na 

celu natychmiastowe oderwanie od Ukrainy Krymu. Dokonano tego metodą „de-

monstracji siły” w bardzo łagodnym wydaniu – poprzez pojawienie się na ulicach 

większych krymskich miast sił „lokalnej samoobrony”, wspieranych przez wojska 

rosyjskie, pozbawione jednak dystynkcji i oznaczeń. Jak to uzasadniał ambasador 

Rosji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Witalij Czurkin: Ruchy rosyj-

skich wojsk na Krymie pozostają w zgodzie z umowami zawartymi z Ukrainą  

w sprawie rozmieszczenia sił zbrojnych
83

. Dzięki biernemu stanowisku nowych 

ukraińskich władz, sił zbrojnych i sił bezpieczeństwa oraz samego ukraińskiego 

społeczeństwa ta faza rozbioru Ukrainy przebiegła niemal bez jednego wystrzału. 

Dla zalegalizowania tego zaboru Rosja zorganizowała oczywiście ludowe referen-

dum na Krymie, które odbyło się 16 marca 2014 r. Już dzień później, powołując 

się na jego wyniki ogłoszono deklarację niepodległości Republiki Krymskiej,  

a 18 marca 2014 r. została ona włączona w skład Federacji Rosyjskiej. 21 marca 

2014 r. prezydent Putin podpisał akty ratyfikacyjne traktatu o przyjęciu Republiki 
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Krymskiej w skład Federacji Rosyjskiej. 11 kwietnia 2014 r. parlament Republiki 

Krymu uchwalił nową konstytucję. Działanie to przypominało sowieckie „zalega-

lizowanie” zaboru wschodnich części II Rzeczypospolitej, dokonanego na mocy 

tajnego protokołu do paktu Ribbentrop–Mołotow (23.08.1939 r.), kiedy to we 

współdziałaniu z hitlerowskimi Niemcami po niemieckiej, a następnie sowieckiej 

agresji na Polskę we wrześniu 1939 r. doszło do IV rozbioru Polski. Warto przy-

pomnieć, że już 22 października 1939 r. na zaanektowanych terytoriach dawnej  

II Rzeczypospolitej zorganizowano „wybory” do Zgromadzeń Ludowych Zachod-

niej Ukrainy i Zachodniej Białorusi, jak nazwano te ziemie, a według oficjalnych 

danych na Zachodniej Ukrainie wzięło w nich udział 92,83% uprawnionych, zaś 

na Zachodniej Białorusi aż 96,7%. Na kandydatów promowanych przez władze 

paść miało ponad 90% głosów
84

. 

Aneksja Krymu była oczywistym pogwałceniem przez Rosję podpisanego 

przez nią Memorandum Budapeszteńskiego
85

. Premier Miedwiediew, odnosząc się 

do tej kwestii dwa miesiące po anschlussie Krymu, stwierdził jednoznacznie: (…) 

gwarancje ze strony Rosji dotyczyły sytuacji groźby dla suwerenności Ukrainy  

w razie, gdyby ktoś jej zagrażał. To, co zdarzyło się na Krymie, to sprawa absolut-

nie odmienna. To sam naród, uznając się za niezależną część Ukrainy, wystąpił  

z inicjatywą przeprowadzenia referendum, a potem na tym referendum podjął de-

cyzję o opuszczeniu państwa
86

. Propaganda rosyjska oskarżyła zachodnich sygna-

tariuszy Memorandum Budapeszteńskiego o łamanie jego postanowień. W opubli-

kowanym oświadczeniu rosyjskie MSZ pisze, że w związku z Ukrainą niektórzy 

partnerzy nie omieszkali przypomnieć Federacji Rosyjskiej o zobowiązaniach wy-

nikających z Memorandum Budapeszteńskiego, lecz sami naruszyli jego założenia. 

Jak bowiem należy się odnieść do niemal stałych dyżurów zachodnich emisariuszy 

na Majdanie? Jak zakwalifikować oświadczenia USA i UE o tym, że tam już nie 

                                                           
84

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_do_Zgromadze%C5%84_Ludowych_Zachodniej_Ukrainy_i_Zacho

dniej_Bia%C5%82orusi_1939 [dostęp z dnia: 22.08.2014]. 
85

 1. Federacja Rosyjska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stany Zjedno-

czone Ameryki potwierdzają swoje zaangażowanie, zgodnie z zasadami Aktu Końcowego Konferencji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w poszanowanie niezależności i suwerenności istniejących gra-

nic Ukrainy. 

2. Federacja Rosyjska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stany Zjedno-

czone Ameryki potwierdzają swoje zobowiązanie do powstrzymania się od stosowania groźby lub użycia 

siły przeciw integralności terytorialnej bądź politycznej niezależności Ukrainy, i że żadna broń w ich po-

siadaniu nigdy nie zostanie użyta przeciw Ukrainie, chyba że w samoobronie lub w przypadkach zgod-

nych z Kartą Narodów Zjednoczonych. 

3. Federacja Rosyjska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stany Zjedno-

czone Ameryki potwierdzają swoje zaangażowanie, zgodnie z zasadami Aktu Końcowego Konferencji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w powstrzymanie się od przymusów ekonomicznych zmierzają-

cych do podporządkowania swoim własnym interesom realizacji przez Ukrainę praw nieodłącznie zwią-

zanych z jej suwerennością, aby w ten sposób osiągnąć korzyści jakiegokolwiek rodzaju. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Memorandum_budapeszte%C5%84skie, (podkreślenia Autor) [dostęp z dnia: 

29.08.2014]. 
86

 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/nigdy-nie-gwarantowalismy-integralnosci-terytorialnej-

ukrainy-to-absurd-prawny,431818.html [dostęp z dnia: 29.08.2014]. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_do_Zgromadze%C5%84_Ludowych_Zachodniej_Ukrainy_i_Zachodniej_Bia%C5%82orusi_1939
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_do_Zgromadze%C5%84_Ludowych_Zachodniej_Ukrainy_i_Zachodniej_Bia%C5%82orusi_1939
http://pl.wikipedia.org/wiki/Memorandum_budapeszte%C5%84skie


M. Bodziany 

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, A. Kotasińska, Z. Abou Saleh 

 
63 

 

uważają za partnera legalnie wybranego prezydenta, lecz nowych liderów wyzna-

czonych na placu z naruszeniem wszelkich procedur konstytucyjnych? – pisze MSZ 

Rosji. Rosyjski MSZ stwierdza, że to przykłady tego, jak USA i UE aktywnie sprzy-

jały zamachowi stanu w Kijowie, działając przeciwko suwerenności Ukrainy z na-

ruszeniem zobowiązań, wynikających z Memorandum Budapeszteńskiego i że pro-

testujące osoby były szkolone na Zachodzie, a (…) majdanowcy szkoleni byli  

w Polsce i na Litwie
87

. 

Błyskawiczna i skuteczna akcja aneksji Krymu do Rosji została szczegóło-

wo objaśniona przez samego prezydenta Putina, który w obszerny sposób wypo-

wiedział się na ten temat w „orędziu”, adresowanym do deputowanych obu izb 

parlamentu, gubernatorów i członków rządu, wygłoszonym 18 marca 2014 r.  

w Sali Georgijewskiej na Kremlu. Rozpoczynając swe wystąpienie, w którym pre-

zydent Putin zaapelował o formalne zaakceptowanie włączenia Krymu do Federa-

cji Rosyjskiej, powołał się na „wolę narodu”, wyrażoną w krymskim „referen-

dum”. W głosowaniu wzięło udział ponad 82% wyborców. Ponad 96% opowie-

działo się za ponownym przyłączeniem do Rosji. Liczby te są nader przekonujące. 

Dalej prezydent Putin nawiązał do multikulturowej historii rosyjskiego Krymu, 

gdzie (…) przez stulecia nie zanikła i nie zagubiła się żadna grupa etniczna. Ro-

sjanie i Ukraińcy, Tatarzy krymscy i przedstawiciele innych narodów żyli i praco-

wali ramię w ramię na ziemi krymskiej, zachowując swoją niepowtarzalność, tra-

dycje, język i wiarę, zapowiadając dalszą „rehabilitację” Tatarów krymskich, któ-

rzy w latach stalinowskich byli deportowani z Krymu. Następnie zwrócił uwagę, że 

decyzja o przekazaniu obwodu krymskiego i Sewastopola Ukraińskiej Republice 

Związkowej, podjęta w 1954 r. przez sekretarza generalnego KPZR Nikitę Chrusz-

czowa, była bezprawna. Jak stwierdził Putin, bezprawie to było jednak łagodzone 

faktem, że Krym znajdował się w obrębie jednego państwa – ZSRS, dopiero jego 

rozpad sprawił, że „(…) Rosja poczuła, że nie tylko ją okradziono, ale też ogra-

biono”. Grabież ta stała się dla Rosji szczególnie nie do zniesienia, gdy (…) ci, 

którzy stali za ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie (…) sięgnęli po terror, zabój-

stwa i pogromy. Głównymi wykonawcami zamachu stali się nacjonaliści, neonazi-

ści, rusofobi i antysemici. Właśnie oni do dziś w dużej mierze nadają ton na Ukra-

inie. (…) W związku z tym mieszkańcy Krymu i Sewastopola zwrócili się do Rosji  

z apelem o ochronę ich życia i praw, o niedopuszczenie do tego, co działo się  

i wciąż dzieje się w Kijowie, Doniecku, Charkowie i niektórych innych miastach 

Ukrainy. Rzecz jasna, nie mogliśmy pozostawić tej prośby bez odpowiedzi, nie mo-

gliśmy zostawić Krymu i jego mieszkańców w biedzie, gdyż w przeciwnym wypad-

ku byłaby to zwykła zdrada. Przede wszystkim trzeba było pomóc w stworzeniu 
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mieszkańcom Krymu warunków do pokojowego, swobodnego wyrażenia woli, żeby 

po raz pierwszy w historii mogli sami zdecydować o swoich losach
88

. Putin wyko-

rzystał więc wprowadzone już do rosyjskiej „narracji” motywy „faszystowskiego 

przewrotu” i „banderowców u steru władzy w Kijowie”, których rządy miały gro-

zić nawet ludobójstwem. W uzasadnieniu konieczności włączenia Krymu do Rosji 

prezydent Putin powołał się także na obawy, jakoby miałby on zostać utracony na 

rzecz NATO: Krym to nasze wspólne dobro i najważniejszy czynnik stabilności  

w regionie. I to strategiczne terytorium powinno znajdować się pod władzą silne-

go, stabilnego suwerena, który ex post może być tylko rosyjski na dzień dzisiejszy. 

Inaczej, drodzy przyjaciele (zwracam się i do Ukrainy, i do Rosji), możemy – i Ro-

sjanie, i Ukraińcy – w niedalekiej perspektywie historycznej stracić Krym. Zasta-

nówcie się, proszę, nad tymi słowami. Przypomnę także, że w Kijowie padły już 

słowa o wcześniejszym wstąpieniu Ukrainy do NATO. Co oznaczałaby ta perspek-

tywa dla Krymu i Sewastopola? To, że w mieście rosyjskiej wojskowej sławy poja-

wiłaby się flota NATO, że pojawiłoby się zagrożenie dla całego południa Rosji – 

nie jakieś efemeryczne, ale całkowicie konkretne. Wszystko, co realnie mogłoby się 

wydarzyć, to wszystko to, co realnie mogłoby się wydarzyć, gdyby nie wybór Kry-

mian. Dziękuję im za to. Aby odeprzeć NATO-wskiego wroga zbliżającego się do 

bram Świętej Rusi, Putinowi nie pozostało nic innego, jak tylko odebrać Krym 

Ukrainie
89

. 

Przemówienie Putina zawiera także odniesienie do kwestii legalności ode-

rwania Krymu od Ukrainy, w tym przypadku prezydent Rosji powołuje się na ca-

sus Kosowa. Władze Krymu opierały się na znanym precedensie kosowskim, czyli 

precedensie, który nasi zachodni partnerzy stworzyli sami, jak to się mówi, wła-

snymi rękami, w sytuacji absolutnie analogicznej do krymskiej; uznali oddzielenie 

Kosowa od Serbii za zgodne z prawem, udowadniając wszystkim, że żadna zgoda 

władz centralnych na ogłoszenie niepodległości nie jest wymagana. Międzynaro-

dowy Trybunał Sprawiedliwości na podstawie art. 1 pkt 2 Karty ONZ zgodził się  

z tym w swojej decyzji z 22 lipca 2010 r. i zaznaczył – cytuję dosłownie: Żaden 

zakaz jednostronnej deklaracji niepodległości nie wynika z praktyki Rady Bezpie-

czeństwa. I dalej: postanowienia ogólne prawa międzynarodowego nie zawierają 

jakiegokolwiek dającego się zastosować zakazu wobec deklaracji niepodległości. 

Wszystko jest, jak to się mówi, maksymalnie jasne. 

Antyzachodnie fobie i resentymenty, które determinują dziś zachowania 

Kremla, również zostały jasno wyłożone w „krymskim” przemówieniu Putina, 

który zauważył, że wszelkie działania Zachodu po zakończeniu „zimnej wojny” 
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były skierowane przeciwko Rosji: Zdajemy sobie sprawę z tego, co się dzieje, ro-

zumiemy, że działania te skierowane były i przeciw Ukrainie, i przeciw Rosji,  

i przeciw integracji w eurazjatyckiej przestrzeni. I to wówczas, gdy Rosja szczerze 

dążyła do dialogu z naszymi kolegami na Zachodzie. Wciąż proponujemy współ-

pracę we wszystkich kluczowych kwestiach, chcemy umacniać poziom zaufania, 

chcemy, żeby nasze relacje były równe, otwarte i szczere. Ale nikt nam nie wyszedł 

naprzeciw. Przeciwnie, raz za razem nas okłamywano, podejmowano decyzje za 

naszymi plecami, stawiano nas przed faktami dokonanymi. Tak było  

i z rozszerzeniem NATO na wschód, i z rozmieszczeniem wojennej infrastruktury  

u naszych granic. (…) Tak było i z rozwojem systemu obrony przeciwrakietowej. 

Nie zważając na wszelkie nasze obawy, machina wciąż się kręci. Tak było również 

z przeciąganiem bez końca rozmów dotyczących problemów wizowych,  

z obietnicami wolnej konkurencji i wolnego dostępu do globalnych rynków. (…) 

Jednym słowem, mamy wszelkie podstawy sądzić, że sławetna polityka powstrzy-

mywania Rosji, którą stosowano i w XVIII, i w XIX, i w XX wieku, jest kontynuo-

wana również dzisiaj. Ciągle próbuje się nas zagnać do jakiegoś kąta za to, że 

mamy niezależną pozycję, za to, że jej bronimy, za to, że nazywamy rzeczy po imie-

niu i nie jesteśmy obłudni. Ale wszystko ma swoje granice. I w przypadku Ukrainy 

nasi zachodni partnerzy tę granicę przekroczyli, zachowali się impertynencko, nie-

odpowiedzialnie i nieprofesjonalnie. Doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że  

i na Ukrainie, i na Krymie mieszkają miliony Rosjan. Na ile trzeba stracić zmysł 

polityczny i poczucie miary, żeby nie przewidzieć wszystkich konsekwencji swoich 

działań? Rosja znalazła się na granicy, z której nie mogła już zawrócić. Jeśli aż do 

oporu ściska się sprężynę, ona w końcu z całą mocą wystrzeli. Należy o tym zawsze 

pamiętać. Musimy dziś przestać histeryzować, skończyć z retoryką zimnej wojny  

i zgodzić się na to, co oczywiste: Rosja to samodzielny, aktywny uczestnik życia 

międzynarodowego, podobnie jak inne kraje; ma swoje narodowe interesy, które 

należy szanować i z którymi należy się liczyć
90

. W swoim przemówieniu Putin zło-

żył także obietnicę narodowi ukraińskiemu: Chcę, żebyście mnie usłyszeli, drodzy 

przyjaciele. Nie wierzcie tym, którzy straszą was Rosją, krzyczą, że w ślad za Kry-

mem przyjdzie kolej na następne regiony. Nie chcemy podziału Ukrainy, nie jest to 

nam do niczego potrzebne
91

. 

W swojej wypowiedzi prezydent Putin zaanonsował także możliwe przyszłe 

działania Rosji w obronie swoich interesów narodowych: Ale ważne jest, byśmy 

również w przyszłości zachowali taką konsolidację, żeby podejmować decyzje, któ-

re stoją przed Rosją. W sposób oczywisty zetkniemy się z zewnętrznym oporem, ale 

powinniśmy sami zdecydować, czy jesteśmy gotowi konsekwentnie bronić swoich 
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interesów narodowych, czy też będziemy wiecznie ustępować, zwlekać, nie wiado-

mo jak długo
92

. Niektórzy zachodni politycy straszą nas już nie tylko sankcjami, 

ale i perspektywą zaostrzenia problemów wewnętrznych. Chciałbym się dowie-

dzieć, co mają na myśli: czy działania jakiejś piątej kolumny – różnego rodzaju 

zdrajców narodu – czy też liczą na to, że mogą pogorszyć społeczno-gospodarcze 

położenie Rosji i tym samym sprowokować niezadowolenie ludzi? Podobne 

oświadczenia uznajemy za nieodpowiedzialne oraz jawnie agresywne i w sposób 

adekwatny będziemy na nie reagować
93

. 

„Krymskie” przemówienie prezydenta Putina, w którym dość jasno przed-

stawił „kremlowski punkt widzenia” na ukraińskie wydarzenia jako wzór współ-

czesnej rosyjskiej retoryki, powinno być traktowane nie tylko jako wytłumaczenie 

ówczesnych działań rosyjskich, ale także zapowiedź przyszłych. Swoje tezy pre-

zydent Putin powtórzył później m.in. na 3. Moskiewskiej Konferencji na temat 

Bezpieczeństwa Międzynarodowego, co wskazuje na stały charakter jego poglą-

dów, wyrażonych w marcu 2014 r.
94

 

 Aby dodatkowo podgrzać atmosferę po przemówieniu prezydenta Rosji, 

minister Ławrow oświadczył w rosyjskiej Dumie, że na obronę swojej integralności 

terytorialnej mogą liczyć tylko te państwa, które zapewniają równe prawa wszystkim 

narodom
95

. Powtórzył on wszystkie wcześniejsze propagandowe oskarżenia władz 

rosyjskich wobec Kijowa i Zachodu: W bratnim dla Rosji kraju przy zagranicznym 

wsparciu dokonał się zamach stanu i do dzisiaj tam panuje bezprawie: codziennie 

notuje się wybryki nacjonalistycznych radykałów, antysemitów i innych ekstremi-

stów, na których opierają się nowe władze, istnieje realne zagrożenie dla życia  

i bezpieczeństwa ludzi, codzienne zdarzają się przypadki przemocy, dochodzi do 

brutalnego i masowego naruszenia praw człowieka na Ukrainie, w tym dyskrymi-

nacji i prześladowań ze względu na przynależność narodową, język i przekonania 

polityczne. Wszystko to sprawiło, że istnienie Republiki Krymu w ramach państwa 

ukraińskiego stało się niemożliwe
96

. Natomiast wiceprzewodniczący Dumy, Wła-

dymir Żyrinowski, złożył oficjalną ofertę współuczestnictwa w rozbiorze Ukrainy 

Polsce, Węgrom i Rumunii. Jego pismo, które dotarło do polskiego MSZ, zawiera-

ło ofertę, by Polska domagała się referendum w sprawie przyłączenia do naszego 

kraju pięciu zachodnich obwodów Ukrainy: wołyńskiego, lwowskiego, iwanofran-
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kowskiego, tarnopolskiego i rówieńskiego
97

. To działanie Żyrinowskiego pozwoli-

ło później prokremlowskiej rozgłośni radiowej „Głos Rosji” na głoszenie tezy, ja-

koby Polacy w Żytomierzu chcą referendum w sprawie utworzenia autonomii. 

Domagają się również, by język polski miał oficjalny status na równi z językiem 

ukraińskim. (…) przedstawiciele polskiej mniejszości etnicznej narzekają, że  

w ciągu ostatnich kilku lat przeżywają trudne czasy, będąc ściganymi i dyskrymi-

nowanymi przez władze ukraińskie. Kuriozalny pomysł rozbioru Ukrainy, zdaniem 

rosyjskiego medium, inicjują Polacy, którzy mają rozdawać polskie paszporty „na 

lewo i prawo”. Przy aprobacie Warszawy, Polacy na Ukrainie mają domagać się 

też polskiego programu telewizyjnego, polskich nazw ulic oraz przedszkoli i szkół  

z polskim jako językiem wykładowym
98

. 

Minister Ławrow w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji państwowej Kanał 1 

stwierdził również, że Moskwa dysponuje danymi, świadczącymi o tym, że działa-

nia snajperów na kijowskim Majdanie koordynował skrajnie nacjonalistyczny 

Prawy Sektor
99

. Ławrow oświadczył, że strona rosyjska dysponuje wieloma fak-

tami na temat tego, czyja ambasada regularnie kontaktowała się z Prawym Sekto-

rem, dokąd regularnie chodzili jego liderzy, czyi przedstawiciele stale przebywali 

na Majdanie w pomieszczeniach, które kontrolował Prawy Sektor i z których kie-

rował awanturniczymi poczynaniami, w tym działaniami snajperów
100

.  

4. DESTABILIZACJA UKRAINY WSCHODNIEJ, CZYLI „OBRONA 

ROSJAN PRZED BANDEROWCAMI” 

Równolegle do anschlussu Krymu Rosja rozpoczęła akcję destabilizowania 

Ukrainy Wschodniej, przygotowując się do zbrojnej interwencji w tym regionie, 

która nastąpiła później. Winą za zaostrzanie się sytuacji rosyjskie władze obarcza-

ły oczywiście ukraińskich nacjonalistów i banderowców, a pośrednio także Zachód 

jako domniemanego „sponsora” ukraińskiego „zamachu stanu”: Rosyjskie MSZ  

w wydanym oświadczeniu wyraziło oburzenie bezprawiem, które przy poparciu 

nowych władz panuje obecnie we wschodnich rejonach Ukrainy w wyniku działań 

członków skrajnie nacjonalistycznego ruchu Prawy Sektor. Doszło już do tego, że 

8 marca w Charkowie dobrze wyposażeni ludzie w maskach i z bronią zaczęli 

strzelać do pokojowych demonstrantów; byli ranni. Z kolei dniepropietrowska mi-
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licja zatrzymała rosyjskich dziennikarzy. Ukraińskie władze, naruszając wszystkie 

dwustronne umowy, nie wpuszczają na terytorium Ukrainy obywateli Rosyjskiej 

Federacji, faktycznie stawiając szlaban przygranicznej współpracy. Zadziwia 

wstydliwe milczenie naszych zachodnich parterów, organizacji praw człowieka, 

zagranicznych środków masowego przekazu. Pojawia się pytanie – gdzie przy-

słowiowy obiektywizm i przywiązanie do demokracji
101

?  

W chwili, gdy władze ukraińskie zdecydowały się wreszcie przeciwdziałać 

rosyjskiej destabilizacji na wschodzie swojego kraju i podjęły decyzję o przepro-

wadzeniu „operacji antyterrorystycznej”, mającej na celu wyparcie prorosyjskich 

rebeliantów, prezydent Władimir Putin w rozmowie telefonicznej z sekretarzem 

generalnym ONZ Ban Ki-Munem oświadczył, że „Rosja oczekuje jednoznacznego 

potępienia przez ONZ i społeczność międzynarodową niezgodnych z konstytucją 

działań władz Ukrainy na wschodzie tego kraju.” To żądanie zaprzestania działań 

zbrojnych dokonywanych przez Ukrainę w obronie swej suwerenności i integral-

ności terytorialnej będzie również później regularnie ponawiane
102

. Oprócz władz 

w Kijowie o destabilizowanie sytuacji na wschodzie Ukrainy oskarżano także, nie-

jako już tradycyjnie, kraje zachodnie: Rosyjskie MSZ potępiło USA za popieranie 

wojskowych inicjatyw Kijowa. W specjalnym oświadczeniu rosyjscy dyplomaci 

tłumaczą, że w ich ocenie Waszyngton zaakceptował „wypowiedzenie przez ukra-

ińskie władze wojny własnemu narodowi”. W ich ocenie „takie bezwarunkowe po-

pieranie kijowskiego reżimu będzie miało katastrofalne skutki”
103

. Dla odmiany 

premier Miedwiediew zapytany w wywiadzie dla agencji Bloomberg, czy Moskwa 

może zagwarantować, że obwody ługański i doniecki nie staną się częścią Rosji, 

że pozostaną w granicach Ukrainy, odpowiedział: Nie powinniśmy nikomu niczego 

gwarantować, dlatego że nigdy nie braliśmy na siebie żadnych zobowiązań w tej 

sprawie – uważamy, że najważniejsze jest uspokojenie sytuacji na wschodzie Ukra-

iny. [Miedwiediew] wezwał „partnerów w dialogu”, żeby dali gwarancje innego 

rodzaju. USA i Unia Europejska muszą zagwarantować, że nie będą ingerować  

w sprawy Ukrainy
104

. Jego wypowiedź może być traktowana jako zapowiedź dzia-

łań rosyjskich, mających na celu dalszy rozbiór swojego wschodniego sąsiada. 
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PODSUMOWANIE 

Gdy weźmie się pod uwagę wybrane wypowiedzi rosyjskiego kierownictwa 

państwowego, łatwo można zauważyć, że wykorzystują one motywy znane z pro-

pagandy od dziesięcioleci, od czasów sowieckich. Nie może to stanowić zaskocze-

nia, gdyż zarówno prezydent Putin, jak premier Miedwiediew i minister spraw za-

granicznych Ławrow byli wychowywani w czasach istnienia Związku Sowieckie-

go i okazali się być nieodrodnymi dziećmi, wydawałoby się, dawno minionej epo-

ki. Tak jak w czasach „Wielkiej Wojny Ojczyźnianej”, „Armia Czerwona” musi 

gromić odradzający się jakoby na Ukrainie „faszyzm”. Tak jak w czasach „zimnej 

wojny”, tak dziś kremlowska elita, dla uzasadnienia swoich działań, wskazuje na 

wrogi Zachód, który opłaca „faszystowskich” bojówkarzy, by zbliżyć NATO-

wskie bazy do granic Rosji. Ta sowiecka narracja, używana do uzasadnienia „bra-

terskiej pomocy”, jaką wojska radzieckie niosły komunistom na Węgrzech czy  

w Czechosłowacji, została przejęta przez współczesnych władców Rosji, by uza-

sadnić jej zbrojną agresję wobec Ukrainy. Rosja zmuszona jest do samoobrony 

przed „geopolitycznymi” grami Zachodu, który dąży do jej „powstrzymania”  

i zawsze Rosję oszukuje.  

Relatywnie nowym motywem propagandowym jest wskazywanie na ko-

nieczność obrony Rosjan przed domniemanym „ludobójstwem”, które grozi im 

jako efekt zachodnich knowań i powoływanie się na przypadek Kosowa, dla uza-

sadnienia oderwania Krymu od Ukrainy. Zapowiedź siłowej obrony rosyjskiego 

„interesu narodowego” i działań mających na celu „integrację przestrzeni poso-

wieckiej” w ramach Unii Euroazjatyckiej, nie powinna jednak nikogo dziwić: 

Przemawiający podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Sankt Peters-

burgu wicepremier Rosji Igor Szuwałow powiedział, że celem strategiczanym jego kra-

ju jest integracja obszaru postsowieckiego. Szuwałow oznajmił przy tym, że nie rozu-

mie, dlaczego niektórzy się temu przeciwstawiają. Trzeba stworzyć podejście zagra-

nicą, że wszyscy ci, którzy są przeciwko naszemu celowi, nie są naszymi przyja-

ciółmi, naszymi partnerami. To są ludzie, którzy próbują zniszczyć podstawę na-

szej ekonomicznej siły – powiedział Szuwałow
105

. 

Na podstawie analizy wybranych wypowiedzi, które padły przy okazji 

„kryzysu rosyjsko-ukraińskiego”, można pokusić się o prognozę przyszłych dzia-

łań kremlowskiej elity. Nie powstrzyma się ona przed użyciem siły militarnej, by 

tylko osiągnąć zakładane cele na Ukrainie – pozbawić Kijów kontroli nad terenami 

„Noworosji” – jak określa się w Moskwie południowo-wschodnią Ukrainę
106

. To, 

czego nie udało się Rosji osiągnąć, zmuszając Ukrainę do „federalizacji”, zostanie 
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osiągnięte najprawdopodobniej przy pomocy oręża. Jeśli dodatkowo uda się w Ki-

jowie osadzić powolną Rosji ekipę, zabezpieczającą rosyjskie interesy – tym le-

piej. Celem tych działań jest uniemożliwienie Ukrainie wstąpienia do NATO i za-

awansowania projektów gospodarczej integracji z Unią Europejską, by móc ją 

włączyć w skład Unii Euroazjatyckiej – owego „Związku Sowieckiego bis”, któ-

rego odbudowa jest wielką ambicją prezydenta Putina i jego ekipy. Jeśli ten plan 

się powiedzie, a reakcja Zachodu będzie taka, jak to się oczekuje na Kremlu: słaba  

i ograniczona, władze rosyjskie mogą dążyć do przetestowania NATO, prowadząc 

podobne do działań prowadzonych na Ukrainie akcje, ale na terenie państw nad-

bałtyckich. Precedens „ochrony” ludności rosyjskiej może zostać powtórzony  

w Estonii czy na Łotwie, a sama agresja może być prowadzona metodami „wojny 

hybrydowej” – działań militarnych sił „lokalnej samoobrony”, wspieranych przez 

wojska rosyjskie, pozbawione dystynkcji. Nawiązując do cytowanej wyżej wypo-

wiedzi ministra Ławrowa, respektowanie integralności terytorialnej Rosja uzależ-

nia wszak od poszanowania praw rosyjskiej mniejszości
107

. Brak zdecydowanej 

reakcji na te działania oznaczałby „pogrzeb” NATO jako sojuszu obronnego i zao-

strzyłby rosyjskie apetyty, które mogłyby być zaspokojone próbą realizacji jeszcze 

bardziej ambitnych planów – odbudowy nie tylko Związku Sowieckiego, ale pod-

dania krajów Europy Środkowej moskiewskiej kurateli na wzór sytuacji po 1945 r. 

Jak mawiał Mark Twain: historia się nie powtarza, ale rymuje. Środkowoeuropej-

skie narody będą miały wkrótce okazję przekonać się, czy to powiedzenie jest 

trafne. 
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SELECTED EXAMPLES OF RUSSIAN PROPAGANDA  

ON RUSSIAN-UKRAINIAN CONFLICT 

SUMMARY 

Since the Soviet Union each Russian military aggression has been accompanied by inten-

sive propaganda and disinformation actions. It should not come as a surprise that current 

Russian intervention in Ukraine is supported by information war realized by variety of 

subjects: from top rank Russian officials, including the President, the Prime Minister and 

the Minister of Foreign Affairs, through journalists and experts, till „ordinary inter-

nauts” publishing their comments in the Internet. This text presents and analyzes selected 

examples of propaganda activity delivered by the highest Russian political decision-

makers who intended to justify their actions towards Ukraine. 

Keywords: Ukraine, Russia, conflict, propaganda, disinformation 
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Kamil Pluta
108

 

TWITTEROWA DYPLOMACJA 

 – ANALIZA ZABIEGÓW DYPLOMATYCZNYCH W OKRESIE 

PIERWSZEJ FAZY KRYZYSU UKRAIŃSKIEGO 

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie roli mediów społeczno-

ściowych (przede wszystkim Twittera), które stanowiły kanał dystrybuowania informacji 

podczas starć w Kijowie. Światowi przywódcy i dyplomaci bardzo mocno w tym czasie 

eksploatowali Twittera, który służył zarówno do wyrażania opinii nt. sytuacji wewnętrz-

nej na Ukrainie, jak i również do potępienia działań administracji rządowej w stosunku 

do protestujących obywateli. Za jego pomocą eurodeputowani i dyplomaci wzywali do 

zaprzestania eskalacji konfliktu, a także informowali o potrzebie uruchomienia odpo-

wiednich procedur, które umożliwią wpłynięcie na władze w Kijowie. Ewolucja dyploma-

cji doprowadziła do sytuacji, w której zaczęto stosować niekonwencjonalne narzędzia, 

jakimi są właśnie media społecznościowe. Wiążące negocjacje poprzedza wymiana opinii  

i prezentacja stanowisk światowych przywódców i polityków na portalach społecznościo-

wych. Kryzys ukraiński pokazał, że zanim zostaną podjęte faktyczne decyzje, to właśnie 

social media mogą stanowić olbrzymią platformę wymiany spostrzeżeń i komentarzy 

światowych polityków, którzy mają de facto realny wpływ na kształtowanie się stosunków 

międzynarodowych. 

Słowa kluczowe: Twitter, Facebook, media społecznościowe, dyplomacja, Ukraina, kry-

zys ukraiński, Euromajdan 

WSTĘP 

Wydarzenia, które miały miejsce na Ukrainie na przełomie 2013 i 2014 ro-

ku, w znaczący sposób wpłynęły na kształtowanie się obecnej sytuacji geopoli-

tycznej. Co istotne, rzutują one nie tylko na porządek wewnętrzny Ukrainy, lecz 

kreują poczynania innych aktorów międzynarodowych zarówno w wymiarze bila-

teralnym, jak i multilateralnym. Uwarunkowania te mobilizują również ponadre-

gionalne sojusze. Sytuacja rozgrywająca się na naszych oczach trafiała do opinii 

publicznej nie tylko za pośrednictwem tradycyjnych mediów, ale również była na 

bieżąco komentowana przez polityków i przywódców światowych za pomocą por-

tali społecznościowych. Jednak co istotne, wraz z radykalizacją działań władz 

ukraińskich, dyplomacja przeniosła się z kuluarów do mediów społecznościowych, 

które stały się platformą wymiany opinii oraz wysuwania żądań i roszczeń wzglę-

dem ukraińskich władz. 
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Niewątpliwe zajścia, które wydarzyły się w Kijowie, można określić mia-

nem kryzysu. Nim jednak zostanie przedstawiona ich geneza i przebieg, należy 

wyjaśnić znaczenie owego terminu. Według Ryszarda Herbuta pojęciem tym okre-

śla się sytuację, w której można zaobserwować zjawisko wyrażania na masową 

skalę niezadowolenia społecznego, mającego swe źródła w poważnych problemach 

ekonomicznych państwa lub/oraz w znacznym i rosnącym poziomie niepokoju spo-

łecznego, uzewnętrzniającego się również w formie niekonwencjonalnych form 

partycypacji obywatelskiej lub/oraz w zagrożeniu bezpieczeństwa i integralności 

kraju
109

. Konsekwencją takiego przełomu bywa czasami ponowne określenie kie-

runków polityki państwa lub przewartościowanie związane ze stylem jej uprawia-

nia
110

. Sytuacja kryzysowa może być również jednoznaczna z załamaniem się da-

nego systemu, przerwaniem normalnego toku funkcjonowania instytucji państwa, 

bądź też jest gwałtownym zwrotem wydarzeń, które cechuje nagłość, nieprzewi-

dywalność, czasowy charakter ich występowania, a także zdolność do wywarcia 

znaczącego wpływu na funkcjonowanie systemu
111

. 

Sytuacja na Ukrainie rozwija się dynamicznie i zależy od wielu podmiotów 

politycznych oraz ich działań. Te uwarunkowania wpływają na fakt, iż kryzys 

ukraiński trwa nadal, a jego konsekwencje i ewolucja są trudne do oszacowania. 

Jednakże mówiąc o pierwszej jego fazie, należy mieć na uwadze wydarzenia będą-

ce genezą obecnej sytuacji na Ukrainie. Okres tych zdarzeń dotyczy trzech miesię-

cy, zapoczątkowanych po zaniechaniu przez prezydenta Ukrainy Wiktora Januko-

wycza podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, a zakończony 

pod koniec lutego roku 2014, kiedy to W. Janukowycz opuścił stolicę, a w wyniku 

sytuacji wewnętrznej powołano nowy rząd pod przewodnictwem Arsenija Jace-

niuka. W dalszej części pracy zostanie zaprezentowana geneza tych wydarzeń oraz 

opisane zostaną wszelkie okoliczności, wpływające na ich bieg, przy równocze-

snym podkreśleniu roli opinii międzynarodowych przywódców.  

1. EWOLUCJA DYPLOMACJI 

Cyceron powiedział na temat dyplomacji: (…) istnieją dwa sposoby roz-

strzygania sporów: jeden przy pomocy argumentów, drugi przy użyciu siły; a po-

nieważ pierwszy z nich jest właściwy człowiekowi, a drugi dzikim zwierzętom, na-

leży uciec się do drugiego sposobu tylko wówczas, gdy nie możemy użyć pierwsze-

go
112

. Analizując historię ludzkości, trudno nie zgodzić się z takim pojmowaniem 

dyplomacji. Jednak nowe stulecie przyniosło nam coś całkowicie innowacyjnego, 

co nigdy nie zostało użyte w stosunkach międzynarodowych – Internet. I nie cho-
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dzi tutaj o korespondencję dyplomatyczną przy pomocy łączności satelitarnej  

i poczty elektronicznej, lecz o użycie mediów społecznościowych jako kanału dys-

trybucji treści wyrażających opinię podmiotów politycznych, odnoszących się do 

obecnej sytuacji międzynarodowej i wzywających przedstawicieli danego państwa 

do podjęcia określonych reakcji.  

W literaturze odnaleźć można wiele prób konceptualizacji pojęcia dyploma-

cja. Książę Adam Jerzy Czartoryski za dyplomację uznał sposób postępowania 

państwa w stosunkach międzynarodowych, oraz reguły kierujące ich politykę ze-

wnętrzną
113

. Julian Sutor natomiast zwraca uwagę na trójaspektowość terminu dy-

plomacja, który określa się w działalności państwa w sferze stosunków międzyna-

rodowych, w metodach i środkach, które służą do osiągania celów w polityce za-

granicznej oraz odpowiednio wykwalifikowanym zespole ludzi, którzy realizują 

cele polityki zagranicznej państwa
114

. Z kolei Henry Kissinger całościowo ocenia 

proces dyplomacji, który jest prowadzony przez określone jednostki w sposób 

kreujący ład międzynarodowy, zaś cele podejmowane pod realizację, odpowiadają 

kalkulacji międzynarodowych interesów, z uwzględnieniem sił i potencjału innych 

podmiotów, uczestniczących w środowisku międzynarodowym
115

.  

Dyplomacja może występować na poziomie dwustronnym, gdzie stosunki 

kreowane są przez dwa podmioty polityczne, jak i na płaszczyźnie wielostronnej, 

kiedy to uczestników jest przynajmniej trzech
116

. Przykładem dyplomacji na po-

ziomie multilateralnym, gdzie występuje więcej niż dwóch uczestników, jest Unia 

Europejska, która w wyniku integracji poszczególnych podmiotów państwowych 

wytworzyła wspólne mechanizmy i instytucje oddziałujące na politykę zagranicz-

ną poszczególnych krajów
117

.  

Powstanie dyplomacji jest ściśle powiązane z możliwością kreowania sto-

sunków międzynarodowych, zaś niezbędne do tego jest pojawienie się państwa
118

. 

Inni autorzy wskazują jednak, że dyplomacja mogła istnieć przed powstaniem pań-

stwa i wiąże się z powstaniem wspólnot ludzkich, które miały odrębne interesy 

względem innych, co kształtowało relacje między plemionami
119

. Jednakże fak-

tyczne ugruntowanie dyplomacji nastąpiło już w starożytności, czego przykładem 

jest zawarcie po długotrwałych wojnach najstarszego traktatu z 1296 r. p.n.e. mię-
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dzy faraonem Ramzesem II a królem Hetytów, Hattusilisem III
120

. Przez kolejne 

wieki można wskazywać kolejnych przywódców, dla których najpowszechniej-

szym narzędziem dyplomacji były podboje i wojna, zaś wysyłanie poselstw było 

bardziej ukierunkowane na roszczenia dotyczące terytoriów, niż chęci zawarcia 

pokoju
121

. Jednak od momentu wysyłania i przyjmowania delegacji poselskich 

wywiązał się określony ceremoniał, dzisiaj znany jako protokół dyplomatyczny. 

Oznacza to, że dyplomacja stanowiła nie tylko kreowanie polityki, lecz obyczaj 

polityczny, który opierał się na określonym ceremoniale, innym dla każdego pań-

stwa
122

.  

Dyplomację w średniowieczu można w wielkim uproszczeniu ująć jako 

drogę wzajemności i szacunku na płaszczyźnie międzynarodowej. Była ona sto-

sunkowo szczerym sposobem okazywania zamiarów, co oznacza, że jeżeli istniały 

dogodne relacje między poszczególnymi państwami do prowadzenia wspólnej po-

lityki, to można było mniemać o jawnej przyjaźni między władcami. Jednak jeśli 

państwa nie potrafiły zawrzeć porozumienia między sobą, to mimo ceremoniału 

dyplomatycznego nie można było mówić o poprawnych stosunkach bilateralnych.  

Sposoby prowadzenia dyplomacji z każdym wiekiem dostosowywały się do 

uwarunkowań i zmian na płaszczyźnie międzynarodowej. Charakterystycznym 

momentem był kongres wiedeński (1815r.), który nie bez powodów został nazwa-

ny „koncertem mocarstw”. Był on symbolem multilateralnego uzgadniania intere-

sów narodowych przez pięć mocarstw, których celem było wykreowanie porządku 

na kontynencie. Każde z tych państw miało jednak swoje narodowe interesy, które 

– mimo uwzględniania koncepcji realpolitik – próbowano forsować niezależnie od 

sytuacji międzynarodowej w celu wykreowania własnej pozycji na arenie poli-

tycznej.  

Po I wojnie światowej konferencja paryska, na której ukształtowano powo-

jenny układ, już nie tylko na kontynencie, lecz na całym świecie, była najwięk-

szym zgromadzeniem przedstawicieli państw, jakie miało miejsce w całej historii 

dyplomacji
123

. Tam właśnie dyplomaci rozgrywali o utworzeniu nowych państw, 

powołaniu poszczególnych instytucji i organizacji odpowiedzialnych za kształto-

wanie ładu i porządku, a także określali, kto powinien ponieść konsekwencje za 

swoje czyny. Pierwszy raz w konferencji międzynarodowej uczestniczyła głowa 

państwa Stanów Zjednoczonych, a w przeciwieństwie do konferencji wiedeńskiej, 

w Paryżu nie mieli prawa głosu pokonani. Nie bez powodu zatem była ona nazwa-

na przez H. Kissingera „nowym wymiarem dyplomacji”
124

. 
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Wybuch II wojny światowej pokazał, że dyplomacja jest bezlitosna i nie 

trzyma się danego słowa, czego przykładem było niedotrzymanie przez Wielką 

Brytanię oraz Francję zobowiązań dotyczących pomocy w wypadku naruszenia 

granic Polski. Koncepcja realpolitik kolejny raz stała się priorytetem, mimo po-

winności dotrzymania danych obietnic. Również pakt Ribbentrop–Mołotow  

z sierpnia 1939 r. dotrwał jedynie do momentu rozpoczęcia realizowania przez  

III Rzeszę Planu Barbarossa. 

Powojenny kształt świata, który zaczął być kreowany na konferencjach  

w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, jeszcze podczas trwania wojny urzeczywistnił się 

w nieco innym kształcie, dzieląc świat „żelazną kurtyną”. Zapanowała dwubiegu-

nowa zimna wojna. Państwa pamiętały destrukcyjny charakter poprzedniego kon-

fliktu i obawiały się rozpętania kolejnego, zapewne jeszcze bardziej wyniszczają-

cego. W związku z tym sięgano do różnych kroków, takich jak kreowanie sojuszy 

opartych o założenia militarne i gospodarcze
125

, kreowanie wewnętrznej propa-

gandy, a także do rywalizacji w rozbudowywaniu technologii kosmicznej. Dyplo-

macja w tym okresie częściej stosowała mechanizm gestów i symboli, niżeli pro-

wadzenia jakichkolwiek relacji międzyblokowych w faktycznie dyplomatycznym 

wymiarze. Najlepszym tego przykładem była tzw. dyplomacja pingpongowa, któ-

rej celem było nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy USA a China-

mi, poprzez zaproszenie drużyny tenisistów stołowych ze Stanów Zjednoczonych 

przez władze chińskie.  

Współczesność umożliwia prowadzenie wieloaspektowej dyplomacji, wy-

korzystując coraz to nowsze kanały
126

. Aktualność wydarzeń ostatnich paru lat 

sprawia, że współczesny dyplomata nie tylko winien w sposób całościowy orien-

tować się w sytuacji międzynarodowej oraz znać potrzeby reprezentowanego kra-

ju. Jedną z jego immanentnych cech powinna być również umiejętność korzystania 

ze środków masowego przekazu
127

. Niewątpliwie kanałem alokacji treści bez ja-

kiegokolwiek pośrednictwa, który może być odczytany w każdym kraju na ziemi, 

są media społecznościowe. Powszechny dostęp do treści tam prezentowanych 

sprawia, że również politycy i dyplomaci stosują ten sposób dystrybucji przekazu 

w ramy społeczne, także na poziomie międzynarodowym
128

. Misje dyplomatyczne 

nie tylko już kreują politykę międzynarodową w konwencjonalny sposób, lecz 

również tworzą konta w mediach społecznościowych, za pomocą których informu-

ją o swoich poczynaniach i opiniach. Internet staje się istotnym kanałem rozpo-
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wszechniania określonych treści oraz środkiem wyrażania zdania i opinii podmiotu 

międzynarodowego, którego odbiorcą jest nie tylko drugie państwo, a raczej wła-

dze drugiego państwa, lecz obywatele i cała społeczność świata. 

Podczas pierwszej fazy kryzysu ukraińskiego można było dostrzec dość in-

nowacyjne narzędzie, nigdy dotąd nie stosowane w dyplomacji międzynarodowej, 

mianowicie wykorzystanie portali społecznościowych, a zwłaszcza Twittera, który 

posłużył do publikowania przez polityków i dyplomatów treści kierowanych pod 

adresem ukraińskich władz. Czy jesteśmy świadkami zastępowania takich narzędzi 

dyplomatycznych, jak mediacje, negocjacje, nota dyplomatyczna i przedstawiciel-

stwo dyplomatyczne przez możliwość kreowania polityki międzynarodowej za 

pośrednictwem Internetu? Sytuacja z przełomu 2013 i 2014 r. pokazuje nam, że 

nie można wykluczyć takiej drogi ewolucji.  

2. STOSUNKI DYPLOMATYCZNE UNIA EUROPEJSKA – UKRAINA 

 Omawiając kształtowanie się stosunków na linii UE–Ukraina, należy 

uwzględnić wpływ i oddziaływanie na te relacje istotnego podmiotu politycznego, 

jakim jest Rosja
129

. Sytuacja geopolityczna po rozpadzie Związku Radzieckiego 

sprawiła, że nowopowstałe kraje, umiejscowione między Rosją a Zachodnią Euro-

pą, jak właśnie Ukraina, znajdują się w obszarze zainteresowania politycznego 

Moskwy i krajów zachodnich
130

. Polityka Brukseli względem Moskwy opatrzona 

jest różnicą urzeczywistniania własnych strategii doktrynalnych oraz norm i war-

tości, kreujących porządek międzynarodowy
131

. Rosja natomiast próbuje uzależnić 

gospodarczo Ukrainę od siebie, zwłaszcza w wymiarze bilateralnych stosunków 

ekonomicznych i polityki energetycznej. 

Stosunki Ukrainy z Unią Europejską zostały formalnie nawiązane  

14 czerwca 1994 r., kiedy został popisany układ o partnerstwie i współpracy. 

Wcześniejszy okres stosunków budził napięcia związane z niechęcią Ukrainy, do-

tyczącą podpisania układu o nieproliferacji i oddaniu poradzieckiej broni atomo-

wej, jednak w 1994 r. uregulowano kwestie sporne. Pierwszy szczyt Ukraina– 

Unia Europejska miał miejsce dopiero trzy lata później, tj. w 1997 r. w Kijowie, 

gdzie ówczesny prezydent Leonid Kuczma zadeklarował, że Ukraina przystąpi do 

UE najpóźniej do 2011 r. W kolejnym roku wszedł w życie układ o partnerstwie  

i współpracy, który ustanowił Radę Współpracy UE–Ukraina. W następnych la-

tach pogłębiała się zbieżność dążeń i interesów obu podmiotów, zaś Unia wytycza-
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ła Ukrainie drogę pogłębiania demokratyzacji i wolnego rynku oraz współpracy  

w kwestiach gospodarczych i bezpieczeństwa, jakie winien osiągnąć Kijów w celu 

przyspieszenia integracji z Brukselą. W latach 2004-2005 podczas pomarańczowej 

rewolucji UE wspierała poczynania opozycji i angażowała się w utworzenie okrą-

głego stołu. W tym samym czasie na mocy porozumień włączono Ukrainę do Eu-

ropejskiej Polityki Sąsiedztwa, nadając jej miano priorytetowego partnera. Okres 

2007-2008 r. to czas, w którym obustronne negocjacje zbliżały Ukrainę do struktur 

europejskich
132

, uwzględniając włączenie w 2008 r. Kijowa do Wolnej Strefy 

Handlu. We wrześniu tego roku na szczycie w Paryżu rozpoczęto negocjacje doty-

czące umowy stowarzyszeniowej, co było wyrazem znacznego progresu, zaś  

w 2009 r. włączono Ukrainę do programu Partnerstwa Wschodniego, co miało 

przybliżyć ją do struktur europejskich. W tym samym roku uznano uregulowanie 

większości kwestii, dotyczących podpisania umowy stowarzyszeniowej. Osłabie-

nie wpływów Rosji na Ukrainie, a przy tym wzrost znaczenia zachodnich sojusz-

ników, był jednak nie po myśli Kremla
133

. W wyniku przemian wewnątrzpolitycz-

nych na Ukrainie w 2010 r. zaostrzyła się polityka względem opozycji. Bruksela 

krytycznie oceniała działania Wiktora Janukowycza, dotyczące postępowania kar-

nego w związku ze sprawą Julii Tymoszenko i wątpliwości względem niezawisło-

ści sądów w sprawach członków rządu byłej premier
134

. Mimo chłodnego stosunku 

UE do działań ukraińskich władz zdecydowano się kontynuować negocjacje doty-

czące umowy stowarzyszeniowej, z których przebiegu niezadowolenie wykazała 

Rosja, wycofując się z współpracy gospodarczej z Ukrainą. W 2012 r. Parlament 

Europejski wysłał misję wysłanników Pata Coxa i Aleksandra Kwaśniewskiego, 

której celem było wypuszczenie J. Tymoszenko na wolność oraz doprowadzanie 

do podpisania umowy stowarzyszeniowej. W połowie sierpnia 2013 r. Rosja,  

w wyniku zacieśniającej się integracji Ukrainy z UE, zaostrzyła politykę handlową 

z Kijowem, co spowodowało znaczny spadek eksportu w ramach Wspólnoty Nie-

podległych Państw (zwane dalej WNP). Polityka gospodarcza Rosji jest bowiem 

jednym z głównych narzędzi nacisku na państwa należące do WNP
135

. W dniu  

4 października 2013 r. Bruksela bezowocnie zwróciła się z prośbą do W. Januko-

wycza o ułaskawienie byłej premier ze względu na stan zdrowia i kwestie humani-
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tarne
136

. Półtora miesiąca później (tj. 21 listopada 2013 r.) rząd M. Azarowa za-

wiesił przygotowania do podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE, tłumacząc 

się spadkiem produkcji oraz wymiany handlowej z krajami WNP i zastrzegając 

przy tym, że rozmowy zostaną wznowione w momencie, gdy Bruksela zdecyduje 

się zrekompensować straty. Tego samego dnia wybuchły w Kijowie protesty zwo-

lenników integracji europejskiej. Do podpisania umowy miało de facto dojść pod-

czas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w dniach 28-29 listopada 2013 r., 

lecz W. Janukowycz nie podpisał umowy stowarzyszeniowej, co jeszcze bardziej 

zaogniło nastroje społeczne na Ukrainie, prowadzając do antyrządowych demon-

stracji w Kijowie
137

.  

3. PROTESTY NA EUROMAJDANIE 

Po zawieszeniu przez ukraiński parlament negocjacji stowarzyszeniowych, 

zwolennicy integracji europejskiej zapoczątkowali kilkumiesięczną demonstrację. 

Stała się ona nie tylko symbolem poparcia dla zbliżenia z UE, lecz także stanowiła 

wyraz protestu względem obecnej polityki prezydenta W. Janukowycza oraz rządu 

Michaiła Azarowa. Protest rozpoczął się w nocy 21 listopada 2013 r. na placu 

Niepodległości w centrum Kijowa, który stał się centralnym punktem wydarzeń na 

najbliższe kilka miesięcy. Protestujący zażądali wznowienia negocjacji z UE,  

a także dymisji rządu i rozpisania nowych wyborów prezydenckich. Demonstran-

tów od samego początku popierała opozycja ukraińska, a jej przywódcy stali się 

jednymi z głównych liderów na ukraińskim Majdanie. Byli to: Arsenij Jaceniuk – 

lider Batkwiszczyny, Jurij Łucenko z partii Trzecia Republika oraz Witalij Klicz-

ko, lider UDAR-u. Niebawem kolejnym liderem stał się Ołeh Tiahnybok, prze-

wodniczący skrajnie prawicowego ugrupowania – Swoboda.  

Protesty na kijowskim placu Niepodległości zgromadziły tłumy. Już  

24 listopada demonstrowało na nim 100 tys. Ukraińców. Pierwsze brutalne starcia 

miały miejsce 30 listopada, kiedy to specjalne oddziały milicji Berkut spacyfiko-

wały demonstrację. Wydarzenia te zaogniły sytuację i następnego dnia na Majda-

nie zgromadziło się od 200 tys. do 500 tys. ludzi
138

. W pierwszych dniach grudnia 

podejmowano również próby okupacji budynków rządowych i rady miasta przez 

demonstrantów. Jednak nawet jeśli udało się zająć budynek, to był on dość szybko 

odbijany przez oddziały Berkut oraz ściągnięte do Kijowa jednostki wojsk we-

wnętrznych MSW. 8 grudnia demonstranci obalili pomnik Lenina, co stało się im-
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 Misja Cox-Kwaśniewski przedłużona do 15 listopada, http://www.europaplus.org.pl/news/361-misja-
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pulsem do podobnych działań w innych miastach ukraińskich, jak Odessa, Czerni-

chów, Dniepropietrowsk czy Połtawa. 

Już w pierwszych dniach demonstracji na Twitterze pojawiły się komenta-

rze
139

. Najwięcej o Ukrainie pisali polscy politycy, być może dlatego, że to wła-

śnie Polska jest liderem Partnerstwa Wschodniego. Szef polskiego MSZ, Rado-

sław Sikorski napisał na swoim Twitterze: Ukraińcy są Europejczykami i Unia jest 

nadal gotowa do podpisania Umowy Stowarzyszeniowej z Kijowem, by pomóc  

w modernizacji tego kraju
140

. Do dyskusji włączył się również Unijny komisarz ds. 

Rozszerzenia i Polityki Sąsiedztwa Stefan Fule, który stwierdził, że dążenie do 

modernizacji Ukrainy pozostaje ze strony Brukseli zdecydowane, a drzwi Unii dla 

Kijowa są nadal otwarte, podobnie, jak „czterech sąsiadów”, mimo różnych 

oświadczeń
141

. Były doradca J. Cartera, Z. Brzeziński również wziął udział w dys-

kusji, wskazując na społeczne nastroje: wybór narodowego poddaństwa, dokonany 

przez chęć osobistego rewanżu i własne ambicje
142

. 

Pierwsze dni działalności demonstrantów to także zainicjowanie działalno-

ści Euromajdanu na portalach społecznościowych. Proeuropejscy aktywiści zało-

żyli konto na Twitterze oraz dwa konta na Facebooku – jedno skupiające społecz-

ność, która identyfikowała się demonstracją na placu Niepodległości oraz drugie, 

które informowało i na bieżąco relacjonowało sytuację na Majdanie. Stanowiło 

ono szczególnie istotne źródło wiadomości dla zagranicznych polityków oraz me-

diów, gdyż nie wszystkie ukraińskie media informowały w sposób rzetelny o wy-

darzeniach w centrum Kijowa. Sama nazwa Euromajdan pochodzi zaś od nazwy 

placu Niepodległości (z ukr. Majdan Nezałeżnosti), zaś przedrostem wyrażał pro-

europejskie nastawienie uczestników protestu. Takie same nazwy uzyskały rów-

nież nazwy profili na Twitterze oraz Facebooku.  

 10 grudnia 2013 r. Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa Cathrine Ashton spotkała się z W. Janukowyczem, informując 

dwa dni później o zgodzie władz Ukrainy na popisanie umowy stowarzyszeniowej 

z UE. Jednak pięć dni później Unia Europejska zawiesiła rozmowy w sprawie 

podpisania umowy, tłumacząc to brakiem klarownej deklaracji ze strony władz 

ukraińskich. 17 grudnia prezydent Janukowycz udał się do Moskwy, gdzie spotkał 

się  

z Władimirem Putinem w celu podpisania porozumień w sprawie zniesienia ogra-

niczeń handlowych, które Moskwa wprowadziła w sierpniu. W Kijowie próbowa-
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 Twitter to portal społeczności owy, uruchomiony w 2006 r. Pozwala on publikować krótkie wiadomości 
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no również organizować wiece poparcia dla W. Janukowycza, jednak nie cieszyły 

się one tak dużym poparciem, jak te na placu Niepodległości
143

. 

Przedstawiciele państw europejskich, w tym również polscy eurodeputowa-

ni, nieprzerwanie komentowali sytuację w Kijowie. Ciekawy jest fakt, że mimo 

możliwości złożenia wniosków o podjęcie konkretnych działań względem Ukrai-

ny, politycy ci komentowali wydarzania na portalach społecznościowych o wiele 

intensywniej niż w Parlamencie Europejskim. Robert Tyszkiewicz stwierdził: (…) 

potrzebna pilna inicjatywa dyplomatyczna ze strony UE i Polski. Bo nie wszystko 

stracone
144

. Krzysztof Lisek proponował, żeby (…) jeszcze raz spróbować, choć 

Polska zrobiła więcej niż wszyscy pozostali razem wzięci
145

. Do poczucia odpo-

wiedzialności Polski za możliwość wpłynięcia na sytuację za naszą wschodnią 

granicą, odniósł się ponownie szef polskiej dyplomacji, pisząc: (…) może B. Ko-

morowski?
146

, proponując przy tym wyjazd komisarza S. Fule do Kijowa w celu 

wpłynięcia na ukraińskie władze. Jacek Saryusz-Wolski komentuje na Twitterze 

dyplomatyczne poczynania względem Ukrainy, informując o spotkaniu Parlamen-

tu Europejskiego z komisarzem, prezentując stanowisko Europejskiej Partii Ludo-

wej oraz pisząc: trzeba poprzeć proeuropejski protest
147

. Paweł Kowal podkreślał 

natomiast, że (...) Ukraińcy na Majdanie powinni słyszeć od zachodnich polityków 

jasne deklaracje w sprawie zniesienia wiz i wprowadzenia w życie umowy stowa-

rzyszeniowej
148

. 

Protesty w centrum Kijowa trwały nieprzerwanie. Organizatorzy demon-

stracji informowali na bieżąco za pośrednictwem mediów społecznościowych  

o próbach pacyfikacji Euromajdanu przez Berkut, osobach poszkodowanych  

w wyniku starć przez oddziały milicji, a także o zajęciu przez zwolenników inte-

gracji kijowskiego ratusza, którego nie udawało się odbić milicji i oddziałom woj-

skowym MSW. 22 grudnia na pl. Niepodległości znów zgromadziło się około 100 

tys. demonstrantów, ogłaszając utworzenie ponadpartyjnego ruchu społecznego 

„Ogólnonarodowe Zjednoczenie Majdan”. Na profilach społecznościowych Euro-

majdanu informowano również o łapankach i pobiciach pojedynczych osób, w tym 

dziennikarki i aktywistki Euromajdanu, Tetiany Czornowił. W Kijowie na pl. Nie-

podległości wsparcia udzielili zagraniczni dyplomaci i politycy, w tym m.in. pre-

zydent Gruzji Micheil Saakaszwili, amerykańscy senatorowie John McCain i Chris 

Murphy, szefowa unijnej dyplomacji C. Ashton, a także polscy politycy: Jarosław 

Kaczyński, Jacek Kurski czy Jacek Protasiewicz. W styczniu polska telewizja Re-
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 W dniach 13-14 grudnia odbyły się demonstracje zwolenników W. Janukowycza, które według organi-

zatorów zgromadziły 200 tys. ludzi, jednak ukraińska telewizja publiczna (m.in. Perszyj Kanał) podała, że 

ich liczba osiągnęła 50 tys. osób. 
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publika zorganizowała na scenie Euromajdanu koncert poparcia o nazwie „Polska 

za Wolną Ukrainą”, w którym wystąpili polscy artyści, w tym m.in. Paweł Kukiz, 

Maleo Reggae Rockers czy Kasia Kowalska.  

Na początku stycznia 2014 r. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła tzw. ustawy 

dyktatorskie, które ograniczały wolność zgromadzeń i wolność słowa, a także ka-

tegoryzowały odpowiedzialność karną za udział w demonstracjach. Ustawy te były 

oczywiście skierowane w opozycyjnych aktywistów i miały stanowić podstawę 

prawną do masowych aresztowań. Takie działania władzy spotkały się ze sporą 

krytyką międzynarodową zarówno ze strony UE, jak i Stanów Zjednoczonych. Ich 

skutek był odwrotny do zamierzonego i spowodował eskalację fali protestów  

w Kijowie, a także awantury z milicją. 

Koniec stycznia stanowił okres krwawych zamieszek w Kijowie. 22 stycz-

nia w wyniku starć z oddziałami Berkut zginęło pięciu demonstrantów. Za pośred-

nictwem mediów społecznościowych poinformowano, że część osób zginęła od 

kul, zaś jedna zmarła w wyniku upadku z dużej wysokości
149

. Powiadomiono rów-

nież o odnalezieniu porwanego wcześniej jednego z liderów protestów – D. Buła-

towa, który był torturowany i pobity przez nieznanych sprawców. W czasie trwa-

nia protestów zawiązał się również tzw. Automajdan (powiązany z Euromajada-

nem), który zrzeszał zmotoryzowanych zwolenników odwołania ówczesnych 

władz ukraińskich. Do ich zadań należał przede wszystkim bezpieczny przewóz 

demonstrantów, odwożenie rannych do szpitali, patrolowanie miast i wyłapywanie 

„titiuszek”
150

 oraz blokowanie dróg w rejonie siedzib najwyższych urzędników 

państwowych, w tym W. Janukowycza.  

25 stycznia 2014 r. w wyniku jednego z rozejmów i rozmów liderów opo-

zycji z przedstawicielami władzy W. Janukowycz zaproponował A. Jaceniukowi 

stanowisko premiera, a W. Kliczce wicepremiera oraz ministra ds. nauki. Opozy-

cja odrzuciła jednak propozycje, żądając dymisji obecnego prezydenta. Protesty 

intensyfikowały się również w pozostałych ukraińskich miastach, gdzie demon-

stranci szturmowali budynki administracji obwodowej lub ścierali się z oddziałami 

milicji. Takie wydarzenia miały miejsce m.in. w Zaporożu, Dniepropietrowsku, 

Tarnopolu czy Iwano-Frankiwsku, zaś we Lwowie radni utworzyli Radę Narodo-

wą, która wprowadziła zakaz działania służb MSW i milicyjnych na terenie obwo-

du lwowskiego. W samym Kijowie doszło do zajęcia budynków administracji rzą-

dowej, m.in. gmachu ministerstwa sprawiedliwości czy ministerstwa rolnictwa. 

W związku z intensyfikacją wydarzeń na Ukrainie, Twitter ponownie stał 

się narzędziem dystrybucji opinii i komentarzy polityków. Ponownie najczęściej 

głos zabierali polscy politycy. Adam Hofman, relacjonując wydarzenia z Euro-
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 Na Twitterze oraz Facebooku poinformowano, że za śmierć tych osób odpowiadają oddziały Berkut.  
150

 „Titiuszki” to młodzi ludzie, którzy byli opłaceni i przywiezieni na zlecenie ukraińskich władz w celu 
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majdaniu, pisał: Po drugiej stronie Hruszewskiego, tam gdzie wczoraj paliły się 

opony, bardzo dużo Berkutu. Duże napięcie
151

. Paweł Zalewski analizował kroki 

Rosji względem Ukrainy: wybory dziś oznaczają dalszą destabilizację UA i zapro-

szenie Kremla do otwartego mieszania się. W efekcie dadzą nieprzewidywalny wy-

nik
152

. Marek Migalski wskazuje, że władza ukraińska została wybrana w sposób 

zgodny z europejskimi standardami: Krytykując to, co dziś władza wyprawia na 

Ukrainie, pamiętajmy, ze została wybrana demokratycznie i jest popierana przez 

polowe narodu
153

. Premier Donald Tusk również odnosił się do wydarzeń w Kijo-

wie, pisząc: Wspieramy ukraińskich demokratów w ich działaniach na rzecz ucz-

ciwego i mądrego porozumienia. Konflikt i represje to droga do katastrofy
154

. Pol-

scy politycy uznali za niestosowne umieszczenie na Twitterze przez wiceprzewod-

niczącego PE J. Protasiewicza zdjęcia z balu
155

 w momencie, kiedy w Kijowie 

trwała intensyfikacja protestów, przez co został skrytykowany.  

W wyniku zaostrzenia sytuacji 28 stycznia M. Azarow podał się do dymisji, 

którą W. Janukowycz przyjął, jednak polecił mu pełnienie funkcji premiera, do 

czasu powołania nowego gabinetu. Decyzje o rezygnacji W. Kliczki komentuje  

K. Lisek, stwierdzając, że Kliczko pewnie sądzi, że wchodząc dziś do rządu, stra-

ciłby bezpowrotnie szanse w wyborach prezydenckich
156

. Parlament ukraiński 

unieważnił także ustawy dyktatorskie, jednakże w wyniku intensyfikacji prote-

stów, zarówno na Majdanie, jak i innych regionach Ukrainy, 31 stycznia rząd wy-

dał rozporządzenie, zezwalające na wykorzystanie przez oddziały MSW oraz mili-

cji rakietowych miotaczy ognia. Rozwojowi sytuacji z niepokojem przyglądał się 

Zachód, który wzywał rząd ukraiński oraz W. Janukowycza do pokojowego roz-

wiązania konfliktu wewnętrznego przy użyciu środków dyplomatycznych. Pojawi-

ły się również bieżące komentarze polityków, którzy przebywali na Ukrainie, jak 

Ryszard Czarnecki: Kijów, dzień 3. Mnóstwo ludzi na Majdanie. Lud czuje, że Ja-

nuka słabnie
157

. Z ironią komentowane było natomiast zdjęcie
158

 Jacka Kurskiego 

z Euromajdanu.  

4. PROTEST CZY REWOLUCJA? 

Szczególna intensyfikacja wydarzeń, związanych z sytuacją wewnętrzną na 

Ukrainie, miała miejsce w lutym 2014 r. 17 lutego opozycja zdecydowała się na 

kompromis: w zamian za przerwanie okupacji siedziby kijowskiej państwowej 

administracji miejskiej i budynków administracji obwodowych we Lwowie, Iwa-
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no-Frankowsku oraz Tarnopolu, władze miały dokonać amnestii i uwolnić ponad 

200 zatrzymanych demonstrantów. Następnego dnia planowano przeprowadzenie 

głosowania nad przywróceniem przepisów konstytucji z 2004 r., jednak ten punkt 

nie został włączony do programu obrad, co spowodowało, że trybuna parlamentu 

została zablokowana przez polityków opozycyjnych. Oburzeni demonstranci roz-

poczęli marsz na parlament, który zakończył się starciami z milicją, w których 

wyniku rannych zostało kilku protestujących. Taki rozwój sytuacji zradykalizował 

nastroje panujące na Majdanie. Przeciwnicy władzy ponownie zaczęli zajmować 

oddane budynki administracji. Doszło do regularnych walk na ulicach, podczas 

których strona rządowa wykorzystywała granaty hukowe, gaz łzawiący, broń 

gładkolufową, a według danych podanych przez stronę opozycyjną – również ostrą 

amunicję. W wyniku starć śmierć poniosło 5 demonstrantów. Rannych zostało, 

według różnych źródeł, od 100 do kilkuset osób. Władza poinformowała, że pod-

czas zajmowania budynków rządowych, opozycyjni demonstranci również używa-

li broni palnej, kostki brukowej, kamieni oraz podpalonych butelek. Na obszar 

walk nie wpuszczano pomocy medycznej, jednak organizacją transportu rannych 

zajmowali się uczestnicy Automajdanu.  

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wydała ultimatum, które do godziny 18:00 

tego dnia nakazywało rozejść się demonstrantom do domu. Strona rządowa przy-

gotowywała się do zapowiedzianej operacji antyterrorystycznej, skierowanej prze-

ciwko członkom Majdanu. Jednak mimo apeli ostrzegających przed starciami,  

z godziny na godzinę na pl. Niepodległości gromadziło się coraz więcej demon-

strantów, umacniających zbudowane już wcześniej barykady. W Kijowie przestało 

kursować metro oraz znaczna część komunikacji publicznej, aby zwolennicy dy-

misji ówczesnej władzy nie mieli możliwości dotarcia na Euromajdan, gdzie 

zgromadziło się ok. 20 tys. osób. Po stolicy natomiast krążyli „tituszki”, którzy 

wyłapywali osoby udające się na pl. Niepodległości. Część miasta została całko-

wicie zamknięta, zaś do Kijowa zjeżdżały się posiłki Berkutu, oddziałów wojsko-

wych MSW oraz komandosów ALFA. W wyniku całonocnego szturmu oddziały 

rządowe zajęły 1/3 placu Niepodległości. W starciach zostało zabitych, według 

różnych źródeł, od 26 do 30 osób
159

, a rannych zostało kilkuset ludzi. Podczas 

walk podpalony został budynek związków zawodowych, który był wykorzystywa-

ny przez demonstrantów jako schronienie. W trakcie walk protestujący używali 

koktajli Mołotowa, kostki brukowej, zaś jako zasłon dymnych – podpalonych 

opon. Oddziały Berkut podczas szturmu polewały ludzi zgromadzonych na Maj-

danie wodą przy kilkunastostopniowym mrozie. Pojawiły się też informacje o po-

nownym użyciu broni gładkolufowej oraz ostrej amunicji
160

.  
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 Przedstawiciele Majdanu poinformowali o 30 ofiarach cywilnych, natomiast przedstawiciele Minister-
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Te dni to również prawdziwy „twitterowy koncert” europejskich i świato-

wych polityków. Wszyscy oni mówili jednak w podobny sposób, odnosząc się do 

poczucia zaniepokojenia sytuacją w Kijowie i poczynaniami ukraińskich władz. 

Wskazywano na potrzebę nałożenia odpowiednich sankcji oraz podkreślano po-

trzebę rozliczenia osób odpowiedzialnych za rozlew krwi. R. Sikorski napisał: de-

cydując się na siłowe rozwiązanie Majdanu, władze ukraińskie odpowiadają za 

brzemienne skutki, tak na Ukrainie, jak i w stosunkach z UE
161

. Przewodniczący 

PE Jerzy Buzek komentował: (…) oligarchowie i otocznie Janukowycza są współ-

odpowiedzialni za kraj. Na nich skupmy nacisk i żądania
162

. Również na oficjal-

nym profilu prezydenta Stanów Zjednoczonych pojawiły się wpisów dotyczące 

aktualnie podejmowanych działań
163

, jak chociażby informacja o rozmowie telefo-

nicznej z prezydentem Ukrainy. Ambasador USA w Kijowe, Steven Pifer, wzywał 

za pomocą mediów społecznościowych do natychmiastowego nałożenia przez Sta-

ny Zjednoczone i Unię Europejską sankcji na Ukrainę
164

. Premier Litwy, Andrius 

Kubilius, napisał na Twitterze, że W. Janukowycz powinien odpowiadać przed 

Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości
165

. B. Komorowski opublikował 

post, w którym przestrzegał przed działaniami, które doprowadziłyby do dalszej 

eskalacji konfliktu
166

. Również twitterowy profil Komisji Europejskiej krytycznie 

odniósł się do użycia przemocy przez siły rządowe. Co ciekawe i warte podkreśle-

nia, komentarze polityków i dyplomatów, umieszczane przez nich na Twitterze, 

poprzedzały poczynione przez nich jakiekolwiek kroki dyplomatyczne w rozumie-

niu umów i konwencji międzynarodowych. Wspólnym mianownikiem większości 

publikowanych postów przez znaczące w świecie dyplomacji osoby był fakt, że 

wyrażały one głębokie zaniepokojenie sytuacją i potępiały działania ukraińskich 

władz, jednak tym narzędziem nie zostały urzeczywistnione żadne środki, które  

w jakikolwiek sposób mogły wpłynąć w trybie natychmiastowym na normalizację 

wewnętrznej sytuacji na Ukrainie.  

Kolejny dzień największych protestów, tj. 19 lutego 2014 r., przebiegł  

w atmosferze komentarzy międzynarodowych polityków, którzy krytykowali wła-

dze Ukrainy. Tego dnia nastąpiło przegrupowanie oddziałów rządowych, zaś de-

monstranci umacniali barykady i przygotowywali się do kolejnych starć. Doszło 

również do kolejnego spotkania przedstawicieli władzy z liderami opozycji i ogło-

szono rozejm, który został zerwany rankiem kolejnego dnia, w wyniku podpalenia 

przez oddziały milicji budynku konserwatorium muzycznego, zajmowanego przez 

opozycję, co spowodowało wybuch najostrzejszych starć. Demonstranci odbili 
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Majdan i zepchnęli wojska MSW i Berkut, przejmując przy tym Dom Ukraiński. 

Oddziały rządowe wycofywały się w okolice Hotelu Europa. Opozycjoniści  

w sposób całkowicie chaotyczny odbijali kolejne ulice, rozbrajając przy tym mili-

cjantów oraz „titiuszków”. Jednak demonstranci zostali zatrzymani przy Pałacu 

Październikowym, gdzie rozlokowani byli snajperzy. Doszło do wymiany ognia, 

podczas której zginęło kilkadziesiąt osób
167

. Starcia trwały do godzin popołudnio-

wych. W ich wyniku zginęło 75 osób, a 567 zostało rannych. Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych wydało zezwolenie użycia broni palnej w celu odbicia zatrzyma-

nych funkcjonariuszy, jednak wieczorem Rada Najwyższa Ukrainy wydała zakaz 

jej użycia przez oddziały rządowe. Minister spraw zagranicznych Szwecji, Carl 

Bildt, napisał z kolei na Twitterze, iż Janukowycz ma krew na rękach
168

. Pojawiły 

się również relacje z wizyty trójki dyplomatów, której przewodniczył R. Sikorski. 

Potępienie użycia przemocy zostało bardzo mocno zaakcentowane przez świato-

wych dyplomatów. Sytuacje na Ukrainie skomentował nawet za pomocą Twittera 

dowódca sił NATO w Europie – Phil Breedlove, który z oburzeniem odniósł się do 

użycia środków militarnych przeciwko ludności cywilnej
169

.  

5. POZORNE ROZWIĄZANIE SYTUACJI 

19 lutego 2014 r. C. Ashton zaproponowała wysłanie unijnej delegacji mi-

nistrów spraw zagranicznych w składzie: Radosław Sikorski z Polski, Frank-

Walter Steinmeir z Niemiec oraz Laurent Fabius z Francji. Już następnego dnia 

doszło do pierwszych rozmów przedstawicieli UE z prezydentem W. Janukowy-

czem, po czym odbyło się spotkanie europejskich przedstawicieli z opozycją.  

W ponownych mediacjach oprócz W. Janukowycza i przedstawicieli z Polski, 

Niemiec i Francji uczestniczył przedstawiciel strony rosyjskiej – Władimir Łukin. 

Rankiem 21 lutego ogłoszono przełom w rozmowach. Początkowo przedstawiciele 

Majdanu nie zaakceptowali porozumienia, jednak po pertraktacjach z R. Sikorskim 

oraz F. W. Steninmairem przyjęto wynegocjonowane propozycje. Postanowienia 

obejmowały ograniczenie dotychczasowych praw prezydenta, rozpisanie przed-

terminowych wyborów prezydenckich, przywrócenie zapisów konstytucji z 2004 

r., ogłoszenie amnestii dla zatrzymanych, a także uwolnienie J. Tymoszenko. 

21 lutego prezydent W. Janukowycz opuścił Kijów w asyście współpra-

cowników, skąd następnie próbował dostać się do Rosji. Kolejnego dnia Parlament 

uznał, że przywódca państwa w sposób niekonstytucyjny zaprzestał wykonywania 

swoich obowiązków i przegłosowano rezolucję odsunięcia W. Janukowycza od 
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władzy
170

. Na pełniącego obowiązki prezydenta do momentu wyborów został wy-

brany Ołeksandr Turczynow. 27 lutego powołano rząd koalicyjny pod przewodnic-

twem A. Jaceniuka. Rada Najwyższa nadała tytuł Bohatera Ukrainy opozycjoni-

stom zabitym podczas kryzysu ukraińskiego oraz przyjęła rezolucję o odpowie-

dzialności W. Janukowycza za śmierć, którą poniosło ponad 100 cywilów. Rozpo-

częto zmiany systemowe oraz kreowanie na poziomie administracyjnym i perso-

nalnym nowego porządku w państwie. Jednak już na przełomie lutego i marca 

2014 r. na Krymie wybuchły protesty przeciwko nowym władzom Ukrainy.  

PODSUMOWANIE 

Kryzys ukraiński urzeczywistnił nowy etap w stosunkach międzynarodo-

wych, gdzie platformą wymiany stanowisk nie jest już tylko aula parlamentu czy 

określanie stanowisk w wyniku dwu- lub wielostronnych negocjacji. Płaszczyzną 

do upubliczniania opinii stał się również Internet. Twitter i Facebook zostały nie 

tylko sposobem komunikowania
171

, lecz również narzędziem do prowadzenia dy-

plomacji. Specyficzna rola mediów społecznościowych sprowadza się do kilku 

istotnych elementów. Po pierwsze, stały się one kanałem dystrybucji upublicznia-

nych wiadomości w sposób bezpośredni, co oznacza, że treść przekazywana przez 

aktora politycznego dociera bezpośrednio do odbiorcy przekazu, bez pośrednictwa 

innych osób i mediów. Po drugie, istotnym aspektem funkcjonowania mediów 

społecznościowych jest szeroki dostęp do rzeszy odbiorców, a nie tylko polityków. 

Social media stanowią zatem platformę, która umożliwia dotarcie do praktycznie 

każdej osoby. Po trzecie, media społecznościowe, w odróżnieniu od innych kana-

łów dystrybucji, docierają z przekazem w sposób natychmiastowy. Oznacza to, że 

treść polityczna dystrybuowana jest w ramy społeczne natychmiast i bezpośrednio, 

bez jakichkolwiek narzędzi pośredniczących i wpływających na treść komunikatu. 

Twitter i Facebook stają się nie tylko platformami jednostronnej komunikacji, lecz 

wytwarzają przestrzeń bezpośredniego dialogu polityk – obywatel, a także wypeł-

niają one przestrzeń, w której odbywa się debata między poszczególnymi przy-

wódcami i politykami, którzy w sposób bezpośredni mogą odwoływać się do wy-

powiedzi innych osób, a przy tym wzywać ich do zabrania głosu we wskazanej 

kwestii. Wydarzenia trzech opisywanych miesięcy wyraźnie wskazują, że dziele-

nie się własnym zdaniem z opinią międzynarodową, poprzedza negocjacje i rze-

czywiste reakcje, przy wykorzystaniu tradycyjnych narzędzi dyplomatycznych. 

Analizując dynamikę zmian na Ukrainie, można stwierdzić, że opisywane 

wydarzenia to dopiero początek kolejnego kryzysu, który czeka Ukrainę. Czy ten 
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kryzys również będzie opieczętowany dyplomacją na poziomie Twittera, a geopo-

lityka będzie renegocjonowana w Internecie? Trudno na to pytanie jednoznacznie 

odpowiedzieć. Wiadomym jest jednak fakt, że pierwsza faza kryzysu ukraińskiego 

pokazała, że zanim zostaną uruchomione jakiekolwiek procedury i użyte faktyczne 

instrumenty dyplomatyczne, media społecznościowe mogą stanowić olbrzymią 

platformę wymiany spostrzeżeń i komentarzy światowych polityków. Pojawia się 

jednak pytanie, czy pozornie strasząca, „twitterowa dyplomacja” może przynieść 

wymierne skutki? 
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THE TWITTER DIPLOMACY  

– AN ANALYSIS OF DIPLOMATIC ENDEAVOURS 

DURING THE FIRST PHASE OF THE UKRAINIAN CRISIS 

SUMMARY 

The purpose of this article is to present the role of social media (especially Twitter), 

which became a channel to distribute information during clashes in Kiev. World leaders 

and diplomats heavily exploited Twitter at this time. It served to express opinions about 

internal situation in Ukraine as well as to condemn governmental actions towards the 

protesting citizens. Using Twitter the EU deputies and diplomats urged to stop the escala-

tion of the conflict, as well as they informed about the need to introduce appropriate pro-

cedures that would have influence the authorities in Kiev. Evolution of diplomacy led to 

the situation where unconventional tools, such as social media, are used. Binding negoti-

ations are preceded by an exchange of opinions and a presentation of positions of world 

leaders and politicians on social media. The Ukrainian crisis showed that before binding 

decisions are taken, social media could be a vast platform for the exchange of insights 

and comments of world politicians who de facto significantly influenced international 

relations. 

Keywords: Twitter, Facebook, social media, diplomacy, Ukraine, Ukrainian crisis, Eu-

romaidan 
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Michał Lubicz-Miszewski
172 

OBRAZ REWOLUCJI NA UKRAINIE  

PRZEŁOMU 2013/2014 ROKU  

W POLSKICH MEDIACH (W PRASIE I INTERNECIE) 

Streszczenie: Niniejszy tekst poświęcony jest analizie wybranych artykułów i komentarzy 

zamieszczonych w polskich tygodnikach opinii oraz (w mniejszym stopniu) w Internecie, 

dotyczących rewolucji na Ukrainie z przełomu 2013 i 2014 roku (od wybuchu pokojowych 

protestów zapoczątkowanych 21 listopada 2013 roku w Kijowie poprzez zamieszki, które 

rozprzestrzeniły się na cały kraj aż po krwawe masakry na kijowskim Majdanie z 18 i 20 

lutego 2014 roku, które w konsekwencji doprowadziły do obalenia prezydenta Janukowy-

cza i powołania rządu Arsenija Jaceniuka). W artykule przytoczono podejmowane w pol-

skich mediach próby socjologicznego opisu protestujących. Ponadto przedstawiono wa-

runki życia, jakie panowały na Majdanie oraz przykłady determinacji i bohaterstwa jego 

obrońców, w tym także jego śmiertelnych ofiar. 

Słowa kluczowe: Ukraina, Majdan, protesty, rewolucja, media 

WSTĘP – PRZYCZYNY WYBUCHU PROTESTÓW 

Polskie media wiele miejsca poświęciły wydarzeniom na Ukrainie, jakie 

miały tam miejsce od końca listopada 2013 do końca lutego 2014 roku. Zarówno 

w prasie, radiu, telewizji, jak i na portalach internetowych szeroko przedstawiano  

i komentowano protesty Ukraińców. W ostatnich, jak się okazało najbardziej dra-

matycznych dniach ukraińskiego zrywu, w telewizyjnych stacjach informacyjnych 

relacjonowano wydarzenia niemal bez przerwy, na żywo, z częstymi relacjami 

specjalnych wysłanników. Na portalach internetowych uruchomiono specjalne 

serwisy, zawierające relacje godzina po godzinie, zwłaszcza z Kijowa, a także  

z innych, ogarniętych protestami ukraińskich miejscowości. Język, jakim opisy-

wano sytuację na Ukrainie, zmieniał się w zależności od fazy protestów. Począt-

kowo pisano o pokojowych demonstracjach bądź protestach, jednak na skutek na-

silającej się agresji (po obu stronach konfliktu) coraz częściej mówiono już o re-

wolucji czy nawet powstaniu. Co do jednoznacznego określenia opisywanych tu 

wydarzeń, nie są zgodni sami Ukraińcy. Jak wynika z badań International Repu-

blican Institute, zrealizowanych na Ukrainie od 11 do 26 marca 2014 roku, 25% 

badanych uznało protesty na Ukrainie za rewolucję. Z kolei 22% spośród nich 

uważało je za ruch na rzecz zjednoczenia z Europą, 17% za polityczny zamach 
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stanu, 16% za konflikt ukraińskich elit, a dla 14 % oznaczały bałagan i chaos
173

. 

Niemniej jednak dla protestów, jakie rozpoczęły się na kijowskim placu Niepodle-

głości (ukr. Majdanie Niezałeżnosti) i doprowadziły w konsekwencji do obalenia 

prezydenta Janukowycza, uprawnionym wydaje się stosowne pojęcie rewolucji. 

Termin ten z perspektywy czasu wydaje się najlepiej oddawać istotę wydarzeń, do 

których doszło na Ukrainie od końca listopada 2013 do końca lutego 2014 roku. 

Pierwotną przyczyną demonstracji, do jakich doszło na kijowskim Majda-

nie, było ogłoszone 21 listopada 2013 roku odłożenie przez prezydenta Ukrainy 

Wiktora Janukowycza podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. 

Decyzja ta zaskoczyła zarówno zwolenników integracji europejskiej, jaki i jej 

przeciwników, którzy wcześniej musieli z ust rządzących wysłuchiwać informacji 

nt. korzyści, jakie będą wynikać z podpisania umowy z Brukselą. Jednak na ulice 

wyszli tylko zwolennicy integracji, którzy jeszcze tego samego dnia wieczorem 

zgromadzili się na kijowskim placu Niepodległości. W tej pierwszej manifestacji 

uczestniczyło około tysiąca osób, głównie studentów i osób w średnim wieku. 

Zorganizowali się oni poprzez najbardziej popularne portale społecznościowe, ta-

kie jak Facebook, W Kontaktie i Twitter
174

. 

Przełomową datą protestów okazał się 30 listopada 2013 roku. Tego dnia 

nad ranem specjalne oddziały Berkutu brutalnie spacyfikowały kilkusetosobowe 

zgromadzenie na Majdanie. Krok ten okazał się błędem władz, zwłaszcza że 

uczestnicy proeuropejskich protestów już się rozchodzili. W efekcie następnego 

dnia, tj. 1 grudnia, protestowało już – według różnych źródeł – od 200 do nawet 

500 tys. osób. Oprócz żądania powrotu na drogę zjednoczenia z UE manifestujący 

domagali się także ukarania winnych siłowego rozegnania demonstrantów.  

11 grudnia – po kolejnym szturmie Berkutu na Majdan – stało się jasne, iż ekipa 

Janukowycza nie zamierza ukarać winnych wydarzeń z 30 listopada. Odtąd de-

monstracje z proeuropejskich zaczęły się przekształcać w antyrządowe, zaś sam 

Majdan został ogłoszony jako „terytorium wolne od władzy Janukowycza”. Prote-

sty nie ograniczały się już wyłącznie do Kijowa, ale zaczęły obejmować miasta  

w całym kraju, zarówno jego zachodnią i centralną część, jak i wschodnie obwody, 

w tym także Donbas, będący macierzą Janukowycza
175

.  

Oprócz tych najbardziej oczywistych przyczyn, jakie doprowadziły do wy-

buchu protestów na kijowskim Majdanie, polscy dziennikarze próbowali także 

przedstawić ich bardziej pogłębioną analizę. W ocenie Piotra Pogorzelskiego, ko-

respondenta Polskiego Radia w Kijowie, władze ukraińskie wybrały najgorszą  
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z możliwych strategii – strategię ignorowania społeczeństwa. Dla Wiktora Janu-

kowycza demokracja stała się sposobnością do zdobycia pełnej władzy i mandatu, 

pozwalającego mu przez 5 lat na nie liczenie się z nikim i niczym. Mając więc do-

syć władzy, na ulice wyszli niezadowoleni przedstawiciele niemal wszystkich klas 

społecznych. Protesty miały doprowadzić do zmiany stosunków rządzących i rzą-

dzonych, do tego, by obywatele przestali być traktowani przez władze jako stado 

baranów. Ich źródłem był także sprzeciw wobec wszechobecnej korupcji, zaś Unia 

Europejska jawiła się jako nadzieja na to, iż także na Ukrainie będzie w końcu 

przestrzegane prawo, a praktyki korupcyjne zostaną w procesie integracji wyeli-

minowane
176

. 

Według Dawida Wildsteina, wysłannika na Ukrainę „Gazety Polskiej Co-

dziennie”, celem protestujących było doprowadzenie do dogłębnej sanacji pań-

stwa. Gra jest o to, by państwo było „ich”. A nie wąskiej grupy polityków, którzy 

będą nad głowami Ukraińców decydować o ich przyszłym losie. Majdan jest więc 

wyrazem politycznej dojrzałości Ukraińców, chęci, by partycypować w polityce ich 

kraju, a nie być jej biernym przedmiotem – ta druga postawa jest bardzo typowa 

dla posowieckich państw. W tym więc zakresie Majdan jest zerwaniem z sowiecko-

ścią. Zerwaniem być może niepełnym, ale proces ten już się rozpoczął. Tego nie 

jest w stanie zrozumieć aktualny prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz. Nie widzi, 

że minął czas, gdy mógł prowadzić politykę nie licząc się z własnym narodem
177

. 

Zdaniem Adama Eberhardta, wicedyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich, 

skala protestów, jakie wybuchły na Ukrainie po odrzuceniu umowy stowarzysze-

niowej, była zaskoczeniem zarówno dla władz, jak i dla obserwatorów ukraińskiej 

polityki. Zwraca on uwagę na różnicę w „intensywności emocji” pomiędzy zwo-

lennikami i przeciwnikami integracji europejskiej. Jego zdaniem zwolennicy zbli-

żenia z Europą, występujący przeciwko zbliżeniu z Moskwą, są nieporównywalnie 

aktywniejsi społecznie i politycznie, podczas gdy poparcie dla integracji z Rosją 

ma charakter inercyjny i niekoniecznie towarzyszy mu niechęć do równoległego 

zbliżenia z Unią
178

. 

Polscy dziennikarze wielokrotnie zwracali także uwagę na ogromną deter-

minację protestujących. Podobnie jak w czasie pomarańczowej rewolucji Ukraińcy 

kontynuowali demonstracje mimo narastających mrozów. Stąd też w polskich me-

diach powtarzano stwierdzenia, iż żaden naród nie stał na mrozie aż tak długo tyl-

ko po to, żeby nie wpaść w ręce Rosji oraz że jeszcze nigdy dotąd w Europie mi-
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lion osób nie protestowało, aby dać wyraz przywiązaniu do europejskich wartości, 

czy też by opowiedzieć się za integracją europejską.  

W kontraście do protestujących na Majdanie byli przedstawieni uczestnicy 

tzw. Antymajdanów, czyli prorządowych demonstracji, organizowanych przez 

Partię Regionów. Na ich pasywność i obojętność, a także biedę zwracał uwagę 

m.in. Piotr Pogorzelski. Z jego relacji wynika, iż wśród zwożonych uczestników 

tych mitingów dominowali przedstawiciele lumpenproletariatu, pracownicy sfery 

budżetowej i fabryk ze wschodu, należących do prorosyjskich biznesmenów oraz 

zastraszona młodzież. Uczestnicy tych manifestacji stali odwróceni plecami do 

sceny, nie byli w stanie sklecić jednego zdania, część z nich była pijana i agresyw-

na. Przez rządzących traktowani byli jak bydło, a ich jedyną motywacją udziału  

w demonstracjach było wynagrodzenie
179

.  

1. POSTRZEGANIE PROTESTÓW W POLSCE – CZY POLSKA PO-

WINNA POPIERAĆ PROTESTY NA MAJDANIE? 

Nastawienie większości polskich mediów do wydarzeń rozgrywających się 

na Ukrainie było dość przychylne, a komentarze były utrzymane w tonie życzli-

wym wobec manifestujących na Majdanie. Część publicystów zdecydowanie dy-

stansowała się jednak od zdecydowanego poparcia dla protestujących. Wśród nich 

należy wymienić w pierwszym rzędzie Waldemara Łysiaka i ks. Tadeusza Isako-

wicza-Zaleskiego. Z krytyką proukraińskiej narracji występowała także część tzw. 

środowisk kresowych, w tym m.in. osoby związane z portalem Kresy.pl
180

. 

Waldemar Łysiak, w charakterystycznym dla siebie stylu, dość ostro pod-

sumował stosunek kolejnych ekip rządzących w Polsce wobec Ukrainy. Jego zda-

niem lista wazeliniarskich prysiudów, czołobitnych piruetów i kelnerskich dygów, 

jakie wobec Ukrainy (a także Litwy) wykonały w minionym ćwierćwieczu bez-

pieczniacko-salonowe „elity”, które władają Rzeczząpospolitą – jest ogromna. 

Pielgrzymowanie z hołdami i strzelistymi aktami solidarności na kijowski Majdan 

(przy każdej buzującej tam ruchawce) stało się rytualną peregrynacją rodzimych 

dygnitarzy i dyplomatów, niczym częstochowskie pielgrzymki katolików. Ukraiń-

com to pochlebia, lecz ani trochę nie zmniejsza ich genetycznej wręcz nienawiści 

wobec Polski i Polaków (…) Komentatorzy salonowych TV, którzy robią reportaże 

z Kijowa, nie informują widzów, że czerwono-czarne flagi nad Majdanem to sztan-

dary partii Swoboda (banderowscy naziści, traktujący Polaków jako śmiertelnych 

wrogów i chcący „przywrócić ukraińskiej macierzy” Przemyśl, Zamość plus kilka 

innych polskich miast), a partyjniacy z Batkiwszczyny (Tymoszenko) i Udaru 
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(Kliczko) to także zgraja kontrpolska do szpiku. Kiedy się widzi jak nasi politycy 

wdzięczą się tam wokół nich — człowiekowi na wymioty się zbiera
181

. W dalszej 

części swego felietonu Łysiak określa Ukraińców jako naszych „niereformowal-

nych wrogów”. Na potwierdzenie przywołuje historię polsko-ukraińskiego są-

siedztwa (Rzeź Humańską z 1768 roku oraz Rzezie Wołyńskie z lat 1941-1944), 

która jest dla niego dowodem, iż wschodnią granicą Europy jest granica polsko-

ukraińska, albowiem Ukraina to zezwierzęcona azjatycka dzicz
182

.  

W mniej ostrych, ale równie krytycznych słowach wydarzenia na Majdanie 

wielokrotnie komentował ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Zdecydowanie sprzeci-

wiał się przedstawianiu protestujących na Ukrainie w bardzo uproszczony sposób 

jako „rycerzy bez skazy”. Apelował, aby nie przesadzać w pozytywnej ocenie te-

go, co dokonuje się na Ukrainie. Twierdził, iż Majdan – wbrew zapowiedziom li-

derów protestów w Kijowie – zapoczątkuje nie solidarność, ale piekło. Krytykował 

kierunek polityki wschodniej kolejnych polskich ekip rządowych, która jest popłu-

czynami po zmurszałej teorii Jerzego Giedroycia i sprowadza się do zasady „wróg 

mojego wroga jest moim przyjacielem”, czyli inaczej mówiąc, kto jest przeciw Pu-

tinowi, automatycznie staje się przyjacielem Polski. Polemizował także z niektó-

rymi publicystami, których polityka jagiellońska sprowadza się do hasła: lepsza 

Ukraina banderowska niż sowiecka. Ks. Isakowicz-Zaleski mocno akcentował za-

grożenia płynące z rosnących jego zdaniem wpływów ukraińskich nacjonalistów, 

zwłaszcza ugrupowania „Swoboda” i jej lidera – Ołeha Tiahnyboka. Przywołał 

wypowiedź tego polityka, który na kijowskim Majdanie wołał: zablokujemy bu-

dynki administracyjne, nie damy im spokojnie żyć. Urządzimy tej władzy takie pie-

kło, że ziemia im się będzie palić pod nogami. Komentując te słowa, ks. Isakowicz-

Zaleski wyraził obawę, że te zapowiedzi mogą się wkrótce spełnić, najpierw  

w Kijowie, a potem po całej zachodniej części kraju, aż pod zachodnią granicę. 

Pierwszymi zaś ofiarami, tak jak dziesiątki lat temu, będą obok Moskali także Ży-

dzi i Lachy. A wówczas winnymi za to wszystko będą nie tylko naziści, ale także 

wszyscy ci, którzy wraz z Tiahnybokiem, stojąc wraz z nim na jednej trybunie, wy-

krzykiwali w obecności telewizyjnych kamer banderowskie hasło: „Sława Ukrainie 

– Herejom [czyli członkom UPA i SS Galizien] sława!”
183

. Dlatego też Warszawa 

powinna popierać na Ukrainie tych polityków, którzy są proeuropejscy, antyputi-

nowscy i życzliwi Polakom, natomiast fraternizacja z banderowcami jest ruchem 

samobójczym. Oni prędzej czy później obrócą się przeciwko nam. (…) Nie można 

stawiać sprawy zero-jedynkowo: milczysz o banderowcach, jesteś „nasz”, myślisz 
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inaczej, jesteś ruskim agentem. Taki sposób myślenia nie pozostawia żadnego ma-

newru
184

. 

Przeciwko „ślepemu i bezwarunkowemu” popieraniu Majdanu występowała 

również część środowisk kresowych. Ich przedstawiciele publikowali swe komen-

tarze m.in. na portalu Kresy.pl, nie ukrywając swego negatywnego nastawienia do 

wydarzeń na Ukrainie. Protestujemy również przeciwko mówieniu o „przyjaźni” 

polsko-ukraińskiej. Taka przyjaźń ma prawo dziś istnieć wyłącznie pomiędzy pry-

watnymi osobami. Członkowie redakcji portalu Kresy.pl sami mają wielu przyja-

ciół i znajomych wśród ludzi, dla których Bandera i Szuchewycz są bohaterami, 

jednak w obecnym stanie naszych relacji mówienie o przyjaźni polsko-ukraińskiej, 

a więc o przyjaźni pomiędzy dwoma narodami, jest jednocześnie absurdem i nie-

godziwością. Protestujemy przeciwko zamienianiu polityki zagranicznej w igrzyska 

– przeciwko emocjonalnie zaangażowanym materiałom dziennikarskim, artykułom 

prasowym i internetowym, audycjom radiowym, programom i dżinglom telewizyj-

nym, mającym mobilizować emocje Polaków po jednej ze stron politycznego sporu 

na Ukrainie. Protestujemy w końcu przeciwko nieodpowiedzialnym próbom budo-

wania polityki zagranicznej na emocjach. Najnowszym przejawem tej polityki sta-

ło się puszczanie „perskiego oka” do banderowców spod znaku nazisty Ołeha 

Tiahnyboka i pomyleńców ze „Swobody”
185

.  

W podobnym tonie wypowiadał się publikujący na portalu Kresy.pl Hipolit 

Jundziłł, który również przestrzegał przed rosnącą siłą „ukraińskich banderow-

ców”. Przedstawiał także własną ocenę ukraińskich sił politycznych, pod kątem 

ich znaczenia dla realizacji polskich interesów na Ukrainie. Obowiązkiem tych, 

którzy zajmują się Ukrainą nie tylko od święta, jest poinformowanie polskiego spo-

łeczeństwa o prostej prawdzie, której Wildstein tak uparcie i notorycznie zaprze-

cza, mianowicie, że Majdan jest banderowski z tego wyłącznie powodu, że dla lu-

dzi, którzy tam stoją Bandera i UPA to bohaterowie, czerwono-czarna flaga jest 

wszechobecnym rekwizytem, a hasłem-odzewem „Sława Ukraini – Herojam Sła-

wa” posługują się wszyscy kilka razy dziennie i to nie dlatego, że jest takie „ener-

getyzujące”, ale dlatego, że wymyśli je „bohaterowie” OUN Bandery w pamięt-

nym roku 1940. (…) Jakie zatem są polskie interesy na Ukrainie? Z pewnością  

w polskim interesie leży marginalizacja rosyjskich wpływów w tym kraju. Ukraina 

nie może stać się rosyjskim wasalem. Po drugie w naszym interesie leży neutrali-

zacja neobanderowskiego odrodzenia na Ukrainie i jego rozprzestrzeniania na 

część środkową i wschodnią kraju. Najlepszym jak dotychczas gwarantem realiza-
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cji obu postulatów była polityka prowadzona przez Wiktora Janukowycza. W kwe-

stii neutralizowania odrodzenia banderowskiego Janukowycz nie zrobił aż tak wie-

le, choć z pewnością powinniśmy docenić fakt odebrania kultowi UPA rangi pań-

stwowej, która została mu nadana za czasów duetu Juszczenko-Tymoszenko
186

. 

Cytowane wyżej opinie przeciwników bezkrytycznego i prymitywnego  

w ich mniemaniu popierania ukraińskich protestów, spotkały się oczywiście z po-

lemiką w mediach i – co warto podkreślić – w tytułach o zróżnicowanym profilu 

ideowym. Według Dawida Wildsteina wspominany wyżej felieton Waldemara Ły-

siaka stanowi idealne kompendium mitów, półprawd i fałszów, poprzez które rze-

czywistość Majdanu opisuje część polskiej prawicy
187

. Wildstein nie zaprzecza, iż 

wśród protestujących są widoczne flagi UPA i odwołania do Bandery. Jednak jego 

zdaniem nie tworzą one klimatu Majdanu, ani nie wyrażają jego postulatów. Są 

jednym z wielu z jego elementów i na pewno nie najsilniejszym. Ponadto dla 

większości protestujących historia jest drugorzędna. Symbole, które niesie część 

demonstrantów nie mają dla nich odniesienia do realnych wydarzeń historycznych. 

Są wyrazem sprzeciwu wobec tego, co dzieje się teraz, a nie afirmacją zbrodni  

z przeszłości. Tak jest np. z flagami UPA. Większość Ukraińców nie ma pojęcia, że 

armia ta popełniła zbrodnie na Polakach. Znają tylko UPA z walk z Sowietami
188

. 

W tym kontekście Wildstein stawia retoryczne pytanie o to, czy fakt, iż Ukraińcy 

nie znając w większości ciemnych kart z życia Bandery, oddają mu cześć, powi-

nien być powodem, dla którego zaakceptujemy to, iż są mordowani przez reżim 

Janukowycza. Dlatego też Polska, choć nie może nigdy zapomnieć o tragedii Wo-

łynia i jego niesłychanym okrucieństwie, równocześnie nie może pozwolić na to, 

by Ukraina na stałe weszła w strefę rosyjskich wpływów. Dziennikarz „Gazety 

Polskiej”, odwołując się do swych rozmów i obserwacji na Majdanie, stwierdza 

ponadto, iż Polska i Polacy cieszyli się wśród protestujących dużą sympatią. 

Na to, iż Polska w żadnym wypadku nie powinna się odwracać od Ukrainy, 

zwracał także uwagę Piotr Skwieciński, publicysta tygodnika „wSieci”. Nie kwe-

stionując obecności na Majdanie i w ukraińskim życiu politycznym nacjonalistów, 

stwierdzał, iż po pierwsze nie są oni siłą dominującą, po drugie zaś ich nacjona-

lizm jest zwrócony nie przeciwko Polakom, ale przeciw Rosji. Dziś, gdy Ukraińcy 

czują się zagrożeni, niejako zagnani w róg, gdy poszukują symboliki dla swojej 

walki z Rosją tradycja UPA popularyzuje się wśród nich w sposób niejako natu-

ralny. To jasne, że nam się to nie może podobać. Jednak to najgorszy czas, by się 

za to obrażać
189

. Według Skwiecińskiego nawet gdyby pesymistyczne wizje kry-
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tykowanych przez niego ukrainofobów (Łysika, Isakowicza-Zaleskiego, redakto-

rów portalu Kresy.pl) były prawdziwe, to i tak racja stanu Rzeczpospolitej naka-

zywałaby prowadzenie polityki odmiennej od tej, która im się marzy. Wynika to  

z tego, iż najwyższy narodowy interes Polski polega na tym, żeby w Kijowie nie 

rządzili Rosjanie. Jak zauważa, nawet gdyby niepodległa władza ukraińska była 

antypolska, to i tak w najwyższym interesie państwa polskiego byłoby to, by prze-

trwała – jeśli jedyną alternatywą byłaby Ukraina sterowana z Moskwy. Bo prze-

cież nawet gdyby Ukraina miała być naszym wrogiem (a nic nie wskazuje na taką 

ewentualność), to lepiej mieć dwóch słabszych wrogów niż jednego bardzo po-

rządnego. W Kijowie mogliby sobie rządzić nie tylko banderowcy, lecz wręcz sam 

zmartwychwstały Bandera – i tak w polskim interesie leżałoby umacnianie Ukrai-

ny. Po prostu po to, żeby na powrót nie stała się Małorosją
190

. Skwieciński zwra-

cał ponadto uwagę na zastanawiającą zbieżność widocznej w niektórych polskich 

mediach fali antyukraińskiej propagandy z narracją rozpowszechnioną w Rosji. 

Nie przesądzał jednak jednoznacznie (jak część komentatorów) na ile jest ona in-

spirowana przez rosyjską agenturę. 

Do wspomnianych wypowiedzi ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego od-

niósł się także na łamach „Gazety Wyborczej” Paweł Smoleński. W jego ocenie 

niesłuszne jest określanie przez duchownego Majdanu pseudorewolucją i anarchią, 

a protestujących członków Swobody nazistami oraz twierdzenie, iż „nieprawdopo-

dobna agresja” w równym stopniu cechuje obie strony konfliktu. Według Smoleń-

skiego ciągłe przywoływanie antypolskiej czystki etnicznej na Wołyniu z 1943 

roku nie ma żadnego związku z dzisiejszą walką Ukraińców o wolność. W jego 

ocenie bardziej odpowiednią postawą powinno być współodczuwanie z walczący-

mi o wolność w Ukraińcami, w imię wspólnych dla obu narodów wartości. Niech 

sobie ks. Isakowicz-Zaleski nazywa Majdan anarchią, śledzi ukraiński nazizm  

i w wolnościowym zrywie Ukraińców widzi nadchodzące piekło. Ale dlaczego, pa-

trząc na fotografie Dmytra Bułatowa, nie pisze o wspólnocie krzywdy, upokorze-

nia, fizycznego bólu, których przed laty sam zaznał
191

? 

2. CZYM JEST MAJDAN? KIM SĄ JEGO GŁÓWNI AKTORZY? 

W przekazach medialnych przywoływano określenia, jakimi sami Ukraińcy 

nazywali Majdan, a także próby zdefiniowania dokonujących się na nim wydarzeń. 

Wielokrotnie porównywano go do Siczy Zaporoskiej i obozu kozackiego, mówio-

no, iż stanowi terytorium wolnych ludzi, że dokonuje się na nim „rewolucja god-

ności”, że stanowi początek „remontu kapitalnego Ukrainy”. Katarzyna Kwiat-

kowska-Moskalewicz z „Polityki”, cytując jedną z poznanych na Majdanie kobiet, 

przytaczała jej wypowiedź, wskazującą na to, iż Majdan stanowi jakby inne, spra-
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wiedliwsze państwo. Świadczy o tym powszechna wśród demonstrantów bezinte-

resowność i gotowość do przyjścia z pomocą. Jak to jest, że w kraju, w którym 

najmniejszego zabiegu nie można zrobić bez dawania lekarzowi w łapę, lekarze 

przyjeżdżają na Majdan, żyją w spartańskich warunkach i pracują – bez wytchnie-

nia – za darmo
192

? 

Majdan stał się więc zaczątkiem czegoś nowego, był traktowany jako po-

czątek nowej, lepszej ukraińskiej państwowości, która ma być budowana na solid-

nych fundamentach. Jak pisał Jan Pospieszalski, dla uczestników, obserwatorów, 

Ukraińców z zachodniej i wschodniej części, Majdan staje nowym aktem założy-

cielskim państwa i narodu. Tak jak Solidarność zaskoczyła świat, opierając się na 

fundamencie wiary, tak dziś w ten sam sposób zaskakuje Kijów. (…) Dziś wydarza 

się to na Ukrainie, nie tylko na majdanie. Bez odniesienia do Boga nie byłoby to 

możliwe. Nadaje to rewolucji ukraińskiej, zupełnie nowy wymiar. Tęsknota za ży-

ciem moralnym, godnym, bez korupcji, pogardy, bez kłamstwa, łączy się z potrzebą 

wiary
193

. 

W naturalny sposób, zwłaszcza w początkowej fazie protestów, wystąpienia 

Ukraińców na kijowskim Majdanie (i w innych ukraińskich miastach) porówny-

wano do „Pomarańczowej rewolucji”. Podkreślano jednak istotne różnice w sto-

sunku do zrywu sprzed 9 lat. Według Andrzeja Brzezickiego i Małgorzaty Nocuń 

obrazki z Majdanu Niezależności w Kijowie przypominają pomarańczową rewolu-

cję sprzed dziewięciu lat. Są jednak też różnice, dzielące euromajdan od pomarań-

czowej rewolucji – tym razem w Kijowie pojawiła się przemoc, i to zarówno ze 

strony milicji i jednostek specjalnych, jak i ze strony demonstrujących (nawet jeśli 

większość incydentów to dzieło prowokatorów). Życie polityczne na Ukrainie bar-

dzo się zbrutalizowało. (…) Dziewięć lat temu za protestującymi była cała PR-

owska machina: na Majdanie grały najlepsze rockowe zespoły z Ukrainy, Kijów 

tonął w kolorze pomarańczy. (…) O ile więc tamten Majdan szybko zaczął przy-

pominać imprezę, o tyle na dzisiejszym Majdanie czuje się ducha walki, i niepew-

ność, i siłę ludzi
194

. Andrzej Brzezicki, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Nowa 

Europa Wschodnia”, wskazywał także na odmienny charakter i atmosferę ostat-

nich protestów. Tamta rewolucja była romantyczna i radosna, ta jest ponura ni-

czym dym z palonych opon. Wtedy demonstrantom na głównej arterii stolicy, 

Chreszczatyku, co najwyżej odmarzały uszy, teraz były ofiary śmiertelne i liczne 

zaginięcia
195

. 

Tym, co zdecydowanie odróżnia Majdan od „Pomarańczowej rewolucji”, 

jest także apolityczny charakter pierwszych, spontanicznych protestów oraz wy-

raźna niechęć do obecności na nich polityków opozycji i symboliki partii opozy-
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cyjnych. Na oddolny charakter protestów zwróciła uwagę Krystyna Berdynskich. 

Kiedy wieczorem 21 listopada kilka tysięcy ludzi spontanicznie wyszło na Majdan, 

było to dużym osiągnięciem dla pogrążającego się we śnie Kijowa. Zebrani od ra-

zu się umówili, że będą się zbierać do zakończenia szczytu w Wilnie. Tak postano-

wili nie politycy, ale ludzi z portali społecznościowych, którzy po raz pierwszy zo-

baczyli się w realu
196

. Cytowani M. Nocuń i A. Brzezicki zauważyli z kolei, iż ża-

den z polityków nie jest „twarzą Majdanu”, jak dziewięć lat temu mogliśmy po-

wiedzieć o Juszczence i Tymoszenko. (…) Wzywając do ustąpienia Janukowycza  

i premiera Azarowa, protestujący nie wykrzykują nazwiska lidera, którego widzie-

liby na fotelu prezydenta – jak kiedyś krzyczeli „Juszczenko tak!”. Ale też taka sy-

tuacja – gdy brakuje lidera protestów pokazuje siłę i społeczny wymiar protestów. 

To ludzie wyszli na ulicę, bo chcą dla siebie innego państwa i przyszłości
197

. Na 

zaskoczenie polityków opozycji apolitycznością protestów, dystansowanie się od 

opozycji politycznej i ogromną mobilizację demonstrantów zwracał uwagę także 

Piotr Pogorzelski. W 2004 roku Ukraińcy szli walczyć o Tymoszenko i Juszczenkę 

przeciwko Janukowyczowi. Teraz politycy rozpuścili się w tym proteście. To jest 

protest obywatelski i politycy muszą się dostosować do ludzi
198

. 

Podczas „Pomarańczowej rewolucji” politycy mieli znaczny wpływ na 

przebieg protestów i cieszyli się poważaniem wśród demonstrantów. Jednak pod-

czas protestów na Majdanie, widząc ich skalę i determinację zgromadzonych na 

placu, politycy doszli do wniosku, iż muszą się do nich dołączyć. Próbowali wów-

czas przejąć symboliczne zwierzchnictwo nad protestami, jednak do końca prote-

stów to Majdan był suwerenem. Znamiennym tego wyrazem było – już po zwycię-

stwie rewolucji – nieformalne „zatwierdzenie” rządu Arsenija Jaceniuka, właśnie 

przed zgromadzonymi na Majdanie, 26 lutego 2014 roku.  

Warto dodać, iż niechęć protestujących na Majdanie do polityków opozy-

cyjnych wynikała również ze sprzeczności pomiędzy reprezentowanymi przez nich 

partiami. Jak napisali Tadeusz A. Olszański i Wojciech Konończuk, eksperci  

z Ośrodka Studiów Wschodnich: protesty są osłabiane sprzecznościami wewnątrz 

partii opozycyjnych i ich umiarkowaną popularnością w społeczeństwie. Batkiw-

szczyna, UDAR i Swoboda są jedynie taktycznymi sojusznikami, ich cele i progra-

my polityczne są rozbieżne. Z drugiej strony ich przywództwo jest kwestionowane 

przez uczestników protestów, w znacznej części niechętnych strukturom, jak i pro-

gramom tradycyjnych partii. Ta wewnętrzna niejednolitość i amorficzność ruchu 

jest jedną z głównych słabości protestu
199

. O taktycznym „sojuszu” trzech opozy-

cyjnych liderów w dosadny sposób pisał również Andrzej Federowicz z tygodnika 
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„Wprost”, podkreślając, iż jest to sojusz bardzo egzotyczny. Bokser, inteligent  

i antysemita. Czy Kliczkę, Jaceniuka i Tiahnyboka łączy coś poza chęcią obalenia 

prezydenta? Egzotyczny dla wielu Ukraińców triumwirat inteligenta z północnej 

Bukowiny Jaceniuka, ćwierć-Żyda Kliczki i antysemity Tiahnyboka okazał się po-

ważnym przeciwnikiem dla Wiktora Janukowycza i jego ekipy. Czy jednak przyja-

ciół z Majdanu łączy coś więcej niż chęć pozbawienia go władzy
200

? 

W relacjach z Ukrainy pojawiały się także porównania wydarzeń na Majda-

nie do „Solidarności”. Wskazywano, że zarówno Polacy, jak i Ukraińcy walczyli  

o wolność, byli solidarni i potrzebowali pomocy. Interesujące porównanie polskiej 

„Solidarności” i ukraińskiego Majdanu przedstawiła Barbara Fedyszak-

Radziejowska, socjolog. Mimo szeregu różnic w przebiegu przemian społeczno-

ustrojowych w obu krajach zwróciła ona uwagę na kilka „podobieństw mimo róż-

nic”. Wspólnym mianownikiem „Solidarności” i Majdanu była taktyka „samoo-

graniczającej się rewolucji” oraz niezwykła atmosfera obu tych ruchów, a także 

strategia niestosowania przemocy. Wspólnym doświadczeniem było także odwo-

ływanie się do europejskiej normalności oraz obecność duszpasterzy (różnych wy-

znań) i modlitwy wśród protestujących
201

. Jednak – jak oceniano – Ukraińcy byli 

chyba bardziej zdeterminowani, zmiana dokonała się u nich w znacznie szybszym 

niż w Polsce tempie i nie udało się przy tym uniknąć przemocy i rozlewu krwi. Na 

tempo tych zmian zwrócił uwagę w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Jacek Saryusz-

Wolski, eurodeputowany PO, mówiąc, iż Ukraina w tydzień przeszła od stanu wo-

jennego do 4 czerwca 1989 roku. Sytuacja zmienia się w ekspresowym tempie
202

. 

3. SOCJOLOGICZNY OBRAZ PROTESTUJĄCYCH 

W polskich mediach przedstawiano także sylwetki protestujących, zwraca-

jąc uwagę na ich różnorodność, pochodzenie z różnych grup społeczno-

zawodowych oraz z różnych regionów Ukrainy. Wśród demonstrantów znalazły 

się osoby z najniższych warstw społecznych, a także przedstawiciele klasy śred-

niej. Bardzo interesującą analizę, dotyczącą socjologicznego oblicza Majdanu, 

przedstawili Wojciech Konończuk i Tadeusz A. Olszański. Oparli ją głównie na 

wynikach badań Fundacji Demokratyczne Inicjatywy im. Ilko Kuczeriwa i Kijow-

skiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii, przeprowadzonych w dniach 7-8  

i 20 grudnia 2013 roku. Warto w tym miejscu przedstawić obszerny fragment tej 

analizy. Z dostępnych badań socjologicznych wynika, że o ile większość uczestni-

ków kijowskich manifestacji stanowią mieszkańcy stolicy, to wśród „stałej załogi” 

Majdanu pod koniec grudnia aż 80% stanowili przyjezdni (42% tej liczby to miesz-
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kańcy zachodniej Ukrainy, a 31% – centralnej części kraju). Około 30% „załogi” 

stanowili młodzi specjaliści z wyższym wykształceniem oraz studenci, ale aż 14% 

robotnicy, których wśród uczestników wieców było tylko 7%. Motywacje udziału  

w akcjach protestacyjnych nie różnią się istotnie wśród „stałej załogi” Majdanu  

i wiecujących. Są to przede wszystkim: reakcja na pobicie protestujących 30 listo-

pada (70%), rezygnacja z umowy stowarzyszeniowej (40%) i pragnienie zmiany 

obecnej władzy (40%). Tylko 7% deklarowało, że do ich udziału przyczyniły się 

apele partii opozycyjnych, ale 12% przyznawało, że przyjechało w ramach akcji 

jednej z partii, a 15% – że należy do partii politycznych. Zwraca uwagę wysoka 

gotowość do tworzenia struktur samoobrony: 15% wśród manifestujących i 21% 

wśród „załogi”. Zgromadzeni na Majdanie (i na Euromajdanach w innych mia-

stach) są reprezentacją tylko części społeczeństwa Ukrainy. Przede wszystkim 

młodego pokolenia, czyli ludzi ukształtowanych, a nawet urodzonych już w niepod-

ległym państwie, środowisk wykształconych, wiążących swą przyszłość ze związ-

kami Ukrainy z Europą, posługujących się nowoczesnymi technikami komuniko-

wania, niezależnych lub dążących do niezależności materialnej od państwa. 

Znaczna ich część jest rosyjskojęzyczna lub dwujęzyczna i kwestie językowe nie 

odgrywały większego znaczenia na Majdanie
203

. 

W relacjach z Kijowa dziennikarze często podkreślali, iż uczestnicy akcji 

protestacyjnej są bardzo zróżnicowani, reprezentują wiele zawodów i organizacji 

społecznych. Nie przeszkodziło im to jednak w tym, aby stanąć ramię w ramię  

w walce o lepszą przyszłość. Łączy ich bunt. Czują werble w sercach. Słyszy je 

kucharz i rolnik, gospodyni i niedoszły aktor, artysta, emeryt i sprzedawca wa-

rzyw. Słyszą je inni. Ruszają na Kijów. Autobusami, autami, pociągami
204

. Nocą 

na barykadach stoją ludzie różnych zawodów. Są nauczyciele i profesorowie. Ko-

biecą część Majdanu stanowią wolontariuszki: to lekarki, kucharki, pracowniczki 

centrum prasowego. Kobiety w różnym wieku, reprezentujące różne zawody. Są 

deputowane ukraińskiego parlamentu, które na równi z mężczyznami broniły Maj-

danu w nocy 11 grudnia przed „zwinięciem”. Są studentki, które w dzień się uczą, 

a nocą zostają na Majdanie. (…) „Afgańcy” prowadzą zajęcia z samoobrony, po-

magają prawidłowo rozbić namioty. Pomagają im przedstawiciele ukraińskich ko-

zaków i „Czarnobylcy” – likwidatorzy katastrofy w Czarnobylu w 1986 r. To oni – 

wspólnymi siłami – bronią Majdanu. Dołączają do nich weterani wojsk wewnętrz-

nych i oficerowie rezerwy
205

. Dmitrij Szimkiw jest dyrektorem ukraińskiego Micro-

softu. Zazwyczaj nosił dobry garnitur, drogi zegarek i lśniące włoskie buty. Od 

dwóch miesięcy chodzi w sportowej kurtce przesiąkniętej swądem spalonej gumy  
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i ubłoconych buciorach. Na dłoniach przywykłych do komputerowej klawiatury ma 

odciski od łopaty. Szimkiw cały styczeń pomagał budować barykady. Specjalnie 

wziął urlop. Łopatą wsypywał śnieg do worów i targał na umocnienia. Jak wszy-

scy. W nocy on i informatycy z wielu kijowskich firm ustalali dyżury, by każdy co 

najmniej kilka godzin stał na majdanie, a rano mógł iść do pracy
206

.  

Wśród obrońców Majdanu bohaterstwem wykazali się mężczyźni, jednak 

jak zauważył Dawid Wildstein, bez kobiet tej rewolucji by nie było, ponieważ to 

one, tak jak i tysiące anonimowych cywili, są prawdziwą siłą tej rewolucji. Wśród 

cywili zbierających się na Majdanie jest bardzo wiele kobiet. Warto o nich wspo-

mnieć. Pełnią one bowiem bardzo ważną rolę w tej rewolucji, są jej stałym ele-

mentem. Sanitariuszki, które biegły ratować rannych, mimo ciągłego snajperskie-

go ostrzału. Spod kasków uciekały im wstążki i kwiaty, wspomnienie lepszych dni 

rewolucji. Kobieca sotnia, której członkinie, ubrane w maski przeciwgazowe uwo-

dziły chłopaków – kozaków, a następnie ruszyły walczyć na barykady. Ginąc i od-

nosząc rany. Kobiety - chirurdzy, które spotkaliśmy w szpitalu-cerkwi. Wykończo-

ne, z oczami tak czerwonymi jak krew, którą były poplamione szpitalne prześciera-

dła. Wspomniane już kobiety, które otoczyły ze zniczami scenę, w dniu, gdy zamor-

dowano dziesiątki niewinnych. Wiedziały, że w każdej chwili mogą zacząć do nich 

strzelać, ale stały i modliły się cicho. Babcie Majdanu, wybijające rewolucyjną 

muzykę na blachach, latarniach i resztkach autobusów. Babcie żałujące, że nie 

mogą rzucać w Berkut koktajlami mołotowa, zdeterminowane, mimo strzałów, sto-

jące przy barykadach z drewnianymi pałkami w dłoniach, szczerząc swoje złote 

zęby. Oraz te setki dziewczyn pomagających w kuchni i ratujących rewolucjoni-

stów ciepłą herbatą albo zalotnym mrugnięciem
207

. 

W relacjach z Kijowa korespondenci przedstawiali także sylwetki napotka-

nych protestujących, z którymi udało im się porozmawiać. Opisywali ich historie 

życiowe i próbowali dociec do motywów, jakie skłoniły ich do przyłączenia się do 

protestów. Wielki jak niedźwiedź, kucharz Roman gotuje jedzenie. W 300-litrowym 

kotle miesza zupę wiosłem. – Jestem tu dla moich dzieci. Robię, co umiem najle-

piej. Dbam, by ludzie zdrowo jedli i mieli siły demonstrować. Pomaga mi 15 osób: 

robią zaopatrzenie, obierają warzywa, pilnują palenisk. Pracujemy od siódmej 

rano do północy. Codziennie wydajemy pięć tysięcy posiłków. (…) Petro przepisał 

firmę na znajomych, bo boi się represji. Pomaga nowicjuszom zainstalować się na 

Majdanie. (…) Wasyl dba, by nie brakło drewna i demonstranci mieli ciepło. Jako 

dawny żołnierz wywiadu chodzi na antymajdan: szpieguje, bada nastroje. (…) 

Emeryt Zenon przyjechał do Kijowa z wnukami. Pilnuje porządku. (…) Serhij pra-

cuje w sotni Samoobrony Majdanu. Pilnuje, by nie wchodzili chuligani i pijacy
208

.  
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4. SAMOORGANIZACJA PROTESTUJĄCYCH I WARUNKI ŻYCIA 

NA MAJDANIE  

W relacjach z kijowskiego Majdanu często zwracano uwagę na doskonałą 

samoorganizację protestujących, ich zdyscyplinowanie i pomysłowość. Zauważa-

no, iż choć na czele protestujących nie stoi jakaś spójna organizacja, nie ma dyrek-

tora, zarządu, to jednak cały majdan jest najsprawniej funkcjonującym przedsię-

biorstwem w tym kraju
209

. 

Na początku grudnia 2013 roku, w reakcji na pierwsze ataki Berkutu na 

Majdan, powstała Samoobrona Majdanu. Jej celem było pełnienie funkcji porząd-

kowych i obronnych oraz obrona barykad ustawionych na ulicach dojazdowych na 

Majdan. Podzielona została na sotnie – jak tradycyjnie określa się ukraiński od-

dział wojskowy – z których każda liczyła od 50 do 100 osób. Trzon każdej z sotni 

tworzyli ludzie pochodzący z różnych regionów Ukrainy (stąd określenia sotni, 

np.: kijowska, lwowska, iwanofrankowska, huculska, wołyńska, zaporoska, char-

kowska); oprócz Ukraińców działali w nich także Rosjanie, Ormianie, Tatarzy, 

Polacy i Żydzi
210

. Ponadto na Majdanie funkcjonowały także sotnie studenckie,  

a nawet kobiece, złożone z samych dziewczyn. Działały tam również sotnie spe-

cjalne, których uczestnikami byli naprawdę twardzi mężczyźni, mający za sobą 

doświadczenie służby w amerykańskiej lub izraelskiej armii
211

. 

Także w grudniu na Majdanie otwarto punkty pomocy medycznej, pojawiły 

się polowe kuchnie. Co ciekawe, zaopatrzenie w żywność i drewno docierało do 

protestujących bez problemów ze strony sił porządkowych. Protestujący, niekiedy  

w dość prymitywnych warunkach, organizowali sobie miejsca noclegowe. Ludzie 

koczują w namiotach, prowizorycznych domkach, kureniach z deszczułek i folii 

zbudowanych w socrealistycznych fontannach. Śpią na pryczach, łóżkach lub 

wprost na ziemi
212

. Przejawem samodyscypliny protestujących był wprowadzony 

w obrębie Majdanu „suchyj zakon”, czyli prohibicja. 

Funkcjonowanie Majdanu byłoby niemożliwe bez wsparcia logistycznego  

i finansowego, udzielanego przez szereg osób, wywodzących się – podobnie jak 

sami protestujący – z różnych grup społecznych, a także bez pomocy opozycyj-

nych partii politycznych. Na Euromajdanie działają kuchnie polowe, jest służba 

medyczna, punkty, gdzie można dostać kurtkę, buty, skarpetki, rękawiczki, maszyn-

kę do golenia, kołdrę. (…) Dzienne utrzymanie protestujących to milion hrywien 

(380 tys. zł). Pieniądze wpłacają zwykli ludzie i przedsiębiorcy z całego kraju. 

Pracownicy w wielu firmach kilka dniówek w miesiącu przekazują na konto Maj-

danu. Trzeba opłacić autobusy, kupić drewno i żywność. Protestujący na Euro-
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majdanie nie dostają pieniędzy – w przeciwieństwie do uczestników antymajdanu, 

którym rząd płaci za dzień równowartość ok. 80 zł. (…) Ludzie koczują w namio-

tach, prowizorycznych domkach, kureniach z deszczułek i folii zbudowanych w so-

crealistycznych fontannach. Śpią na pryczach, łóżkach lub wprost na ziemi
213

. 

Wiera pracuje w kuchni polowej pod Stellą na placu Niezależności. To jeden z kil-

kunastu punktów na Majdanie, gdzie można dostać ciepłą zupę z kotła, kanapki, 

kawę herbatę. Każda kuchnia polowa działa zgodnie z grafikiem. Grafik wyznacza 

starszy, czyli szef danego punktu, to on organizuje pracę, i kieruje wolontariusza-

mi. (…) Kuchnie polowe na Majdanie zaopatrują mieszkańcy Kijowa. Przyjedzie 

wypchany kiełbasą samochód, dokuśtyka staruszka z bochenkiem chleba. Prowiant 

i ciepłe ubrania przywożą w mikrobusach demonstranci z innych obwodów, to 

produkty zebrane wspólnie przez całą wieś albo w darze od miejscowego biznes-

mena. (…) Dwie największe kuchnie zorganizowano w zajętych 1 grudnia budyn-

kach administracyjnych: w domu związków zawodowych i siedzibie kijowskiej rady 

miejskiej. Zaopatrzenie i organizację pracy wzięły na siebie opozycyjne partie: 

UDAR, Batkiwszczyna i Swoboda. Dostarczają wszystkim kuchniom zapasy drew-

na i wody, troszczą się o wywóz nieczystości. (…) Wachty trwają po kilka godzin, 

potem jest czas na zasłużony odpoczynek. Przyjezdni odpoczywają na Majdanie,  

w salach budynku rady miejskiej albo w namiocie. Kijowianie wracają do domu, 

by po kilku godzinach znów wrócić na służbę
214

.  

Jednak masowość protestów oraz ich uliczny charakter sprawiały, iż mimo 

samoorganizacji i dyscypliny nie sposób było uniknąć brudu i fetoru. Jak relacjo-

nował z Kijowa Michał Kacewicz, nad Majdanem unosi się dziś woń parującej 

znad chodników uryny. I swąd palonych na barykadach opon. Ustawione pod 

ścianami gmachów na Kreszczatiku plastikowe toalety toi toi nie wyrabiają: ciek-

ną, ścieki rozlewają się po placu, mieszają się z płynem spalonych opon i ziemią  

z pozbawionych bruku chodników, tworząc paskudne błoto. Wszyscy w nim brodzą, 

nikt nie zwraca uwagi na fetor i brud
215

. Z kolei Milena Zatylna zauważała, iż 

Majdanowca zdradza zapach. Majdanowiec jest osmolony, jakby wyszedł z wę-

dzarni. W Kijowie ciężka zima. Ludzie się dogrzewają. Codziennie spala się na 

placu około trzech kamazów drewna
216

. Na wszechobecny dym zwracała także 

uwagę Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz: Serhij, Oleksandr i Timofij grzeją 

się teraz nad ogniskiem w metalowej beczce. Dym z palonego drewna drapie gar-

dło, szczypie w oczy, zapach wędzonki przenika wszystkie warstwy odzieży, ale 

wreszcie jest cieplej
217

. 
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Protesty na Majdanie nie ograniczały się wyłącznie do obrony i walki. 

Dziennikarze przebywający wśród protestujących opisywali także i to, czym zaj-

mują się obrońcy w „czasie wolnym”. Majdan to nie tylko protest, walka i odwa-

ga. To także refleksja. Z boku Majdanu znajduje się tzw. rewolucyjny uniwersytet. 

Jest to osobna, mała scena, na której codziennie występuje kilku profesorów bądź 

doktorów, prezentujących swoje wykłady o myśli politycznej
218

. Rolnicy z okręgu 

czernihowskiego wieczorem bronią Majdanu, za dnia odpoczywają i słuchają wy-

kładów o znaczeniu władzy lokalnej. Wykłady organizują niezależni eksperci  

w sztabie protestu: budynku związków zawodowych. – Prócz tych odczytów chodzę 

na wykłady Wolnego Uniwersytetu Majdanu – mówi Wiktor z „namiotu rolników”. 

Dodaje: – Nigdy nie jest za późno, żeby się uczyć. Ja po szkole średniej musiałem 

iść do pracy w przedsiębiorstwie rolnym, potem sam zacząłem tym przedsiębior-

stwem kierować. Nie myślałem, że na Majdanie będę mógł kontynuować naukę
219

. 

W zajętym przez przeciwników rządu Ukraińskim Domu powstała sekcja artystycz-

na, która maluje kaski noszone przez demonstrantów. Malarze ozdabiają je moty-

wami roślinnymi czy wizerunkami świętych. Ukraiński Dom jest w rękach demon-

strantów od dwóch tygodni. W gmachu co wieczór wyświetlane są filmy. Działa 

tam też czynna całą dobę biblioteka
220

. 

Ponieważ protesty przypadły na czas przełomu roku, część manifestantów 

właśnie na Majdanie spędziła sylwestra i Nowy Rok oraz święta Bożego Narodze-

nia (przypadające według kalendarza juliańskiego w dniu 7 stycznia). W sylwe-

strowy wieczór zgromadziło się tam około 500 tys. osób. Najwytrwalsi pozostali 

na placu także podczas świąt. Choć ze względu na przygotowania do Wigilii Boże-

go Narodzenia wśród wiernych obrządku wschodniego opozycja nie zwoływała 

wiecu na Majdanie Niepodległości, na centralny plac ukraińskiej stolicy przybyło 

w niedzielę [5 stycznia] kilka tysięcy przeciwników władz. Wczoraj, już w dniu Wi-

gilii, także na Majdanie przygotowano tradycyjną wieczerzę. Protestujących 

ugoszczono 12 potrawami, wśród których główne miejsce zajmowała kutia
221

.  

W okresie świątecznym demonstrującym na Majdanie towarzyszyła ustawiona tam 

ogromna choinka, na której oprócz zwykłych ozdób zawieszono również ogromny 

portret Julii Tymoszenko
222

.  

Wśród protestujących ujawniały się także rozmaite talenty artystyczne,  

a także umiejętności humorystycznego przedstawiania obozu rządzącego. Olek-

sandr i Timofij, pianista i wiolonczelista z pobliskiego konserwatorium, grają jazz 

na rozklekotanym pianinie wyniesionym z miejskiej administracji na świeże powie-

trze przez pomysłowego rewolucjonistę. Mróz trzyma mocno, z zimna drętwieją im 
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palce, więc co chwilę muzycy muszą przerywać koncert
223

. Demonstrantom nie 

brakowało pomysłów na wyrażenie niechęci do rządzących i podległych im służb, 

co przedstawiali niekiedy w karykaturalny i prześmiewczy sposób. Uczestnicy 

Majdanu wymyślili ponadto kolejną formę kontestacji obecnej władzy. Na kijow-

skim placu można od kilku dni podziwiać wystawę karykatur ośmieszających ukra-

ińskiego prezydenta Wiktora Janukowycza. Podobna wystawa stoi na Chreszczaty-

ku, głównej alei Kijowa. Kilkanaście obrazów przedstawia prezydenta Janukowy-

cza w różnych rolach. Na jednej z nich występuje on jako Piłat obmywający ręce  

z krwi. Na innej jest nokautowany przez prezydenta Rosji Władimira Putina
224

. 

Nowością jest rozpoczęta wczorajszej nocy [tj. 12 grudnia 2013] akcja pod nazwą 

„Nocny Patrol”. Według organizatorów, będzie ona powtarzana regularnie i ma 

sprawić, „by pilnujący rządowych budynków milicjanci nie zasnęli”. Minionej no-

cy grupa około 200 demonstrantów przemaszerowała do wszystkich miejsc, gdzie 

rozstawione są milicyjne kordony. W ich pobliżu protestujący głośno śpiewali  

i skandowali hasła
225

. 

5. MAJDAN SIĘ MODLI 

Specyficzną cechą protestów na kijowskim Majdanie była obecność pod-

czas nich elementu religijnego. Liderzy Majdanu początkowo byli przeciwni ja-

kimkolwiek elementom religijnym podczas wieców, jednak ludzie sami wymusili 

modlitwę. Już po kilku dniach na scenie Majdanu kilka razy dziennie odprawiano 

nabożeństwa. Początkowo głównymi inicjatorami tych modlitw byli duchowni  

z Kościoła greckokatolickiego, którzy zorganizowali namiot modlitwy naprzeciw-

ko sceny głównej. Szybko jednak ich zapał został podjęty przez duchownych in-

nych wyznań. W publiczne modlitwy włączyli się przedstawiciele obu niekano-

nicznych cerkwi prawosławnych – Autokefalicznej i Patriarchatu Kijowskiego.  

Z kolei zwierzchnicy Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiew-

skiego oficjalnie nie popierali protestujących (starając się zachowywać neutral-

ność), niektórzy duchowni tej cerkwi pojawiali się jednak wśród protestujących. 

Własny namiot modlitewny postawili również przy scenie reprezentanci bardzo 

dynamicznie działających w Kijowie wspólnot ewangelikalnych. W rezultacie 

modlitwy i nabożeństwa na Majdanie nabrały charakteru ekumenicznego
226

. Każ-

dego dnia o godz. 18 rozpoczyna się modlitwa, która prowadzona jest z głównej 

sceny Majdanu. Oczywiście nie wszyscy do niej się przyłączają, ale widać, jak lu-

dzie, dotąd rozgadani, zajęci swoimi sprawami, przystają i biorą w niej udział. 
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Każdego dnia rano sprawowana jest wschodnia liturgia w namiocie modlitewnym, 

który stoi naprzeciwko sceny głównej. Wystrój kaplicy jest bardzo skromny.  

W przestrzeni, którą normalnie wypełnia ikonostas, stoją dwie ikony. (…)  

W skromnym polowym namiocie dokonuje się w tym momencie duchowe zjedno-

czenie ukraińskiego chrześcijaństwa w wymiarze dotąd chyba nieznanym. Prak-

tycznie o każdej porze dnia w namiocie można spotkać modlących się ludzi, szuka-

jących wyciszenia albo wsparcia jednego z kapłanów – greckokatolickiego bądź 

prawosławnego, którzy mają tam stały dyżur. Po przeciwnej stronie jest namiot 

wspólnot ewangelikalnych, które – jak mi mówiono – chociaż mniej liczne, należą 

do najaktywniejszych wspólnot religijnych w Kijowie. To przede wszystkim bapty-

ści, adwentyści i zielonoświątkowcy. Prowadzą kilka zborów w mieście. Przed 

swoim namiotem rozdają Pismo Święte oraz broszury religijne
227

. Modlitwa była 

obecna od początku protestu. Nieustannie trwa tuż obok barykad, na majdanie, 

gdzie jeden z namiotów pełni rolę kaplicy. Na scenie wiszą stale ikony. Stanowią 

nieodłączny element przekazu, widoczny na wszystkich ujęciach kamery pokazują-

cej estradę. O każdej pełnej godzinie w nocy do mikrofonu podchodzi kilku du-

chownych i intonuje modlitwę. Wśród nich są prawosławni, grekokatolicy, katoli-

cy, baptyści
228

. 

Akcenty religijne były widocznie nie tylko na scenie głównej Majdanu. Od 

pierwszych chwil pobytu na Majdanie zauważyłem, że ludzie często mają tam przy 

sobie różańce. Stały się one w jakimś stopniu symbolem Majdanu. (…) Kiedy więc 

doszło do rozbicia pokojowych protestów studenckich w nocy z 30 listopada na  

1 grudnia 2013 r., greckokatolicki ksiądz Petro Kobala z Zakarpacia poczuł we-

wnętrzną potrzebę, aby nieść pociechę skrzywdzonym właśnie poprzez wspólną 

modlitwę różańcową. Zamówił kilka tysięcy różańców oraz ulotek z modlitwą  

i pojechał ze swojej parafii, znajdującej się na drugim krańcu Ukrainy, donKijo-

wa. Dotarł tam w niedzielę, 2 grudnia, kiedy na Majdanie zebrał się ogromny 

tłum, protestujący przeciwko pobiciu studentów. W klimacie oburzenia na jawną 

niesprawiedliwość propozycja modlitwy różańcowej przyjęła się doskonale. Ludzie 

masowo brali różańce. Część traktowała je jako specyficzne gadżety, ale wielu 

prosiło o wyjaśnienia, jak mają się modlić. Wtedy ks. Kobal zorganizował grupę 

wolontariuszy, którzy chodzili po Majdanie, rozdawali różańce oraz uczyli, jak się 

modlić. Za jego przykładem poszli inni duchowni, i tak Różaniec stał się najważ-

niejszą modlitwą Majdanu. W ocenie ks. Kobala rozdano tam co najmniej 700 tys. 

różańców
229

. Często na mundurach sotni Samoobrony widać przypięte różańce. 

Znacznie bardziej obecna – aniżeli emblematy upowskie, o których tak chętnie pi-

sze nasza prasa – na Majdanie jest symbolika nawiązująca do postaci Michała 
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Archanioła, patrona Rusi Kijowskiej. Widać ją na sztandarach Samoobrony, na 

ich tarczach oraz na plakietkach różnych służb porządkowych
230

. 

W artykułach opisujących religijny aspekt protestów podkreślano, iż nawo-

ływania duchownych do wytrwałości, chrześcijańskiej miłości bliźniego oraz nie 

odpowiadania siłą na przemoc, przyczyniły się do tego, iż protesty nie przybrały 

konfrontacyjnego charakteru. Z inicjatywy środowisk prawosławnych powstała 

nawet tzw. sotnia chrześcijańska, pełniąca obowiązki przy jednej z barykad, ale 

bez użycia jakiejkolwiek broni. Samą swą postawą jej członkowie mają świadczyć, 

że złu należy się czynnie przeciwstawiać
231

. Duchowni różnych wyznań podejmo-

wali się również mediacji między protestującymi a siłami bezpieczeństwa, usiłując 

doprowadzić do zaprzestania walk oraz do zapobieżenia kolejnym ofiarom. Dzięki 

postawie duchownych udało się uniknąć samosądów i zemsty nad zatrzymanymi 

przez obrońców Majdanu w charakterze zakładników funkcjonariuszami resortów 

siłowych. Modlili się od późnej nocy, aż do świtu. Nad ranem zaś Samoobrona 

przyprowadziła 5 milicjantów, którzy strzelali do ludzi i nie zdążyli się wycofać, 

gdy obrońcy przystąpili do kontrataku. Wściekły tłum nacierał na pomieszczenie,  

w którym ich trzymano, aby dokonać samosądu. Wtedy o. Patryk stanął  

w drzwiach i powstrzymał pierwszy atak furii. Za chwilę pomogli mu ludzie z Sa-

moobrony i milicjantów wyprowadzono w bezpieczne miejsce
232

. Właśnie w tę noc 

przy barykadzie na Hreszczatyku zatrzymano autobus żołnierzy wojsk wewnętrz-

nych. Tłum otoczył pojazd. Absurdem było wysłanie autobusu tak blisko barykad, 

nie mógł to być przypadek. Rozbito część szyb. W środku młodzi, przerażeni chło-

pacy, niektórzy płakali. Tłum krzyczał. Ścisk wokół pojazdu. Spoceni, zmęczeni lu-

dzie parli do przodu. Autobus ochraniał tylko wąski kordon bojowników Majdanu. 

Twarze mieli zwrócone w kierunku pojazdu. Trzymali się za ręce, odgradzając au-

tobus od tłumu. Od setek ludzi, którym snajperzy właśnie odebrali przyjaciół, 

członków rodziny, znajomych. „Na Majdan” wrzask narastał. Stałem przy kordo-

nie, obok grupki młodych wściekłych ludzi w kominiarkach. Oni nie wrzeszczeli. 

Raczej syczeli jakieś niezrozumiałe dla mnie słowa przez zęby. Nagle odwrócił się 

do nich jeden z członków kordonu i wrzasnął „Chłopcy! Tak nie wolno, Wy chrze-

ścijanie! My chrześcijanie”. Wierzcie lub nie, ale stojące obok mnie chłopaki mo-

mentalnie się uspokoiły. A na dach autobusu wspiął się ojciec Paweł, bohater ba-

rykad. Wzniósł drewniany krucyfiks w górę a potem zaczął błogosławić. I tłum,  

i młodziutkich żołnierzy z autobusu. Złapani żołnierze opuścili bezpiecznie pojazd. 

Nic się nie stało, nawet jedna ręka nie wzniosła się z kamieniem
233

. 
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Kościoły i monastyry znajdujące się w pobliżu Majdanu, otwierały swoje 

drzwi dla protestujących, służąc im jako miejsca schronienia, a przede wszystkim 

jako szpitale polowe. Taką rolę pełniły m.in. należący do Patriarchatu Kijowskiego 

klasztor Michajłowski, rzymskokatolicki kościół św. Aleksandra czy grekokatolic-

ki klasztor pw. św. Bazylego Wielkiego. Warto dodać, iż duchowni z różnych ko-

ściołów chrześcijańskich towarzyszyli obrońcom Majdanu do samego końca, po-

zostając z nimi także w najbardziej dramatycznych chwilach. Do historii Kościoła 

przejdzie zachowanie kapłanów katolickich, greckokatolickich i prawosławnych  

w czasie najbardziej krwawych zajść w Kijowie. Ostatnim, który razem z szefem 

służby medycznej Majdanu opuścił palący się budynek Prospiłek (związków zawo-

dowych) ok. 3 nad ranem w środę 19 lutego, był greckokatolicki ks. Ołeksandr Do-

rykevych, który do ostatniej chwili pomagał przy ewakuacji chorych i rannych. 

(…) Były tam także siostry zakonne, które nie zaprzestały modlitwy nawet wtedy, 

kiedy politycy zwiali z Majdanu, ludzie zaczęli się cofać, siły Samoobrony się wy-

czerpywały, a jednostki Berkutu stały już kilkanaście metrów od sceny głównej 

Majdanu
234

.  

Dla pełnego zobrazowania znaczenia pierwiastka religijnego na Majdanie, 

należy dodać, iż nastrój modlitwy nie cechował wszystkich protestujących. Dla 

niektórych postawa chrześcijańskiej miłości i przebaczenia była wyraźnie obca. 

Jak zauważył na łamach „Rzeczpospolitej” socjolog Michał Łuczewski, protestu-

jący na Majdanie przeczuwali, musieli przeczuwać, że jest jakaś inna droga.  

W tym samym czasie, gdy jedni krzyczeli „Smert woroham!”, Smert woroham!”, 

Smert woroham!”, a potem już tylko „Smert, smert, smert!”, inni uczestniczyli  

w mszy świętej w imię Tego, który daje życie i nawołuje do przebaczenia wrogom. 

Ta inna, radykalnie inna, odpowiedź cały czas zderzała się z logiką przemocy. Gdy 

jeden z duchownych pozdrawiał tłum słowami: „Sława Isusu Christu!”, odpowie-

dział mu ryk: „Herojam sława!”. W tym momencie na Majdanie zderzały się dwa 

światy. Naprzeciwko republiki stawał Kościół
235

. Nie mniej jednak w komenta-

rzach prasowych stwierdzano, iż gdyby nie postawa Kościołów chrześcijańskich 

na Ukrainie, wydarzenia w Kijowie mogłyby zakończyć się jeszcze większą kata-

strofą. 
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6. OBROŃCY MAJDANU – WYTRWAŁOŚĆ – DETERMINACJA – 

BOHATERSTWO – STRATEGIA WALKI 

Pokojowe protesty, które rozpoczęły się w Kijowie 21 listopada 2013 roku, 

w miarę rozwoju wydarzeń przybierały coraz bardziej antyrządowy charakter. 

Strategia ekipy Janukowycza, polegająca na ich przeczekaniu oraz liczenie na to, 

iż pod wpływem narastających mrozów demonstranci stopniowo się wykruszą, 

okazała się niesłuszna. Kolejne ataki Berkutu na Majdan nie wystraszyły demon-

strantów, wręcz przeciwnie – wzmogły w nich chęć do walki o wolną Ukrainę  

i stawiania oporu ekipie prezydenta Janukowycza. Ostatecznie upór i determinacja 

obrońców Majdanu doprowadziły do zwycięstwa, choć okupionego co najmniej 

setką ofiar śmiertelnych. 

W relacjach z Majdanu wskazywano na ogromną wytrwałość protestują-

cych. Majdan był już kilkukrotnie rozpędzany. A mimo to ludzie wracali. Za każ-

dym razem, w jeszcze większej liczbie. Majdan to nie jest jedno wydarzenie, jedno 

miejsce. Jest to raczej stan obywatelskiego pobudzenia, ciągłej obywatelskiej go-

towości do działania. Do reakcji. Ta wytrzymałość protestujących jest uderzająca  

i niespotykana np. na Zachodzie. Nie cechuje ona tylko starych, doświadczonych 

Ukraińców, lecz także młodych studentów. Wciąż w rozmowach z nimi powraca 

ten wątek – „mogą nas rozgonić, a i tak wrócimy”. I faktycznie wracają – po każ-

dej reakcji siłowej władzy na Majdan napływają dziesiątki tysięcy nowych prote-

stujących. Wracają też pobici – jeśli oczywiście są w stanie. Ale dlatego na Maj-

danie częstym widokiem są obandażowane głowy… Ci ludzie łączą w sobie to, co 

najpiękniejsze we Wschodzie i w Zachodzie. Wschodnia odwaga i szalona wytrwa-

łość
236

. 

Wielokrotnie zwracano uwagę na fakt, iż ci, którzy zaangażowali się w pro-

testy, właściwie byli zmuszeni, aby walczyć do końca, nawet za najwyższą cenę.  

Z tego właśnie wynikała narastająca determinacja uczestników Majdanu, a także 

narastająca skłonność do stosowania przemocy wobec sił rządowych. Protestujący 

przeciwko władzy właściwie nie mieli wyboru – musieli walczyć do końca. Przy-

woływany przez Piotra Pogorzelskiego, ukraiński politolog Jurij Romanenko wy-

jaśniał to dość dosadnie: jeżeli zaczynasz występować przeciwko władzy, musisz iść 

do końca, bo albo cię wsadzą do więzienia, albo zabiją
237

. Według Darka Male-

jonka, lidera „Maleo Reggae Rockers”, który występował na zorganizowanym na 

Majdanie koncercie, był on podobny do kozackiego taboru, a przez wszechobecne 

barykady wyglądał jak obwarowana sicz kozacka. Jak wspominał artysta, imponu-

jąca jest samoorganizacja ludzi i ich determinacja. Jasne jest, że oni nie odpusz-

czą. Albo wygrają, albo, jak sami mówią, zginą. W życiu czegoś takiego nie wi-
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działem. Zapach rewolucji czuje się dosłownie wszędzie. Z tego miejsca bije adre-

nalina, to robi totalne wrażenie
238

. 

Obrońcy Majdanu wykorzystywali wszelkie możliwe środki dla obrony  

oraz dla odparcia atakujących oddziałów milicji i Berkutu. Niekiedy były one bar-

dzo prymitywne. Jednym z nich była prymitywna katapulta, zakończona niewiel-

kim garnkiem, z której wystrzeliwano koktajle Mołotowa w stronę berkutow-

ców
239

. W pobliżu każdej barykady stoją dziesiątki skrzynek z przygotowanymi 

koktajlami Mołotowa. Obok pięciolitrowe baniaki wypełnione styropianem. Wrzu-

ca się je do ognia by się dłużej palił. Powstańcy robią sprytne pułapki – otwarte 

włazy kanalizacyjne z przodu zastawione deskami. Atakujący Berkut może ich nie 

zauważy i funkcjonariusze powpadają do kanałów
240

. Budowa umocnień to jedno z 

najważniejszych zadań na Majdanie. Terytorium wolnych ludzi musi nieustannie 

bronić swoich granic
241

. 

Decydująca i zarazem najbardziej dramatyczna faza protestów miała miej-

sce w dniach 18-20 lutego 2014. W stacjach telewizyjnych wydarzenia w Kijowie 

były wówczas śledzone na żywo, część z nich zmieniła swe ramówki, by na bieżą-

co relacjonować je widzom. Także w prasie relacje z Ukrainy zdominowały 

znaczną część wydań, dynamika wydarzeń powodowała jednak, iż szereg komen-

tarzy, przewidujących dalszy rozwój wydarzeń, nawet po kilku godzinach była 

nieaktualna. Warto jednak przyjrzeć się artykułom, które już po zwycięstwie rewo-

lucji, tj. po obaleniu prezydenta Janukowycza i powołaniu rządu Arsenija Jaceniu-

ka, analizowały przebieg decydujących – jak się okazało – dni na Majdanie.  

W tekście pod znamiennym tytułem „To był zwykły mord” generał Roman Polko, 

były dowódca Wojskowej Formacji Specjalnej GROM, zwracał uwagę na poziom 

profesjonalizmu obrońców Majdanu, ich wzorową organizację oraz determinację, 

bohaterstwo i odporność na stres: po pierwsze niepospolita odwaga, po drugie sil-

ne morale, które towarzyszy wojsku z przekonaniem walczącemu o słuszną sprawę, 

po trzecie dyscyplina. To były główne czynniki, które przyczyniły się do zwycię-

stwa. I oczywiście imponująca organizacja. Ci ludzie nie mieli ani techniki, ani 

wyposażenia jak stojące naprzeciwko nich siły policyjne, lecz w ostatecznej roz-

grywce pokonali profesjonalistów. Sądzę, że to się wiąże z pewnymi doświadcze-

niami. Większość z nich musiała przejść przez służbę wojskową. To nie był jakiś 

motłoch, który działa w sposób niezorganizowany i tylko się buntuje. (…) Obrońcy 

Majdanu bardzo szybko dostrzegali słabe punkty Berkutu. Potrafili się doskonale 

umocnić, schować za fortyfikacjami, podzielić się na oddziały (sotnie). Widać było 

organizacje i dowodzenie, za którymi stały ogromna wola walki i zdrowy rozsądek. 
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Bardzo dobrze działali przede wszystkim w skrajnych sytuacjach kryzysowych. 

Zwykły człowiek wpadłby w panikę i z przerażenia nie byłby w stanie nic zrobić. 

Za to obrońcy Majdanu działali w myśl podstawowych zasad taktyki. Moim zda-

niem wśród tych ludzi musieli się znaleźć byli wojskowi. Cywil, który wcześniej nie 

miał do czynienia z taktyką, nie byłby w stanie tego tak dobrze zorganizować. Mi-

mo, że ginęli szli do przodu, a przeciwnik się cofał
242

.  

W udzielonym wywiadzie generał Polko zwracał również uwagę, iż starcia, 

do jakich doszło w centrum Kijowa, miały charakter równorzędnej walki sił po-

rządkowych (głównie oddziałów specjalnych Berkutu) z kilkutysięczną grupą sa-

moobrony Majdanu. Mieliśmy ludzi odważnych przeciwko lepiej uzbrojonym tchó-

rzom. (…) Widać było mądrość prowadzących operację obrony Majdanu. Wiedzie-

li, w których miejscach opony podłożyć i kiedy je podpalić. To się nazywa dosko-

nałe wykorzystanie miejskiej infrastruktury. Oglądaliśmy miejską partyzantkę  

w doskonałym wydaniu. Wykorzystano wszystko, co się dało. Każdy element, kostki 

brukowe, opony, butelki itd. Teren został rozpoznany i wykorzystany w 100 proc. 

przeciwko atakującym. Wszystkie jego aspekty ukrycia – linie ognia, strefy martwe 

– zostały wkalkulowane i nie udało się ich stamtąd wyprzeć
243

.  

Były dowódca GROM-u ocenił także działania drugiej strony konfliktu, 

czyli pacyfikujących Majdan jednostek Berkutu. W jego opinii była to formacja 

wysoce zdemoralizowana. Dopuścili się mordów na „własnych braciach” i co naj-

bardziej wymowne – nie w wirze walki czy w obronie własnej, ale z zimną krwią, 

dokonując planowej egzekucji. Berkutowcy przestali jednak wierzyć w słuszność 

sprawy, o którą walczyli, widząc, iż tłum nie przestraszył się ich nawet wtedy, gdy 

zaczęli do niego strzelać. Wtedy całkowicie się „pogubili”, nie mieli alternatywne-

go planu działania
244

. Psychikę służb Janukowycza próbował także opisać Dawid 

Wildstein, relacjonując swą rozmowę z uwięzionym przez samoobronę Majdanu 

dowódcą Wojsk Janukowycza: Taki miałem rozkaz. Stałem, nic nie widziałem. Ta-

ki miałem rozkaz. Czy żałuję? Taki miałem rozkaz. Jakby kto inny kazał, to też bym 

wykonał
245

. 

Warto dodać, iż w przekazach medialnych z końcowej fazy rewolucji przy-

taczano przykłady funkcjonariuszy służb podległych rządowi, którzy zdecydowali 

się przejść na stronę demonstrujących, przez których byli owacyjnie witani. Ukra-

ina powstaje. Na scenę Majdanu wychodzi 50 milicjantów z Radechowa. Są gotowi 

bronić Majdanu nawet zbrojnie. Tłum skanduje: MOŁODCY!
246

. W opisie wyda-

rzeń z decydującej fazy protestów zwracano także uwagę na samodyscyplinę po-
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wstańców, którzy po wycofaniu się jednostek Berkutu z budynków rządowych  

i administracji prezydenta, powstrzymywali się od aktów dewastacji i zadbali  

o porządek na przejmowanych obszarach. Tak też stało się z przejęta rezydencją 

obalonego prezydenta Janukowycza. Kwartał rządowy zajęty. Rewolucja przejęła 

armatki wodne, ulice są puste. Sotnie Samoobrony Majdanu pod budynkami rzą-

dowymi. Parlament przyjmuje uchwałę o odsunięciu prezydenta. Informacja ta za-

staje nas w jego rezydencji. Tysiące ludzi wiwatuje. Czują, że zwyciężyli. Robimy 

sobie zdjęcia w rezydencji Janukowycza (każdy by zrobił). Koleżanka staje na 

trawniku. Powstaniec zwraca uwagę, żeby nie niszczyć trawnika. To pokazuje jak 

karna jest ta rewolucja. Jak pilnuje, by nie przeobrazić się w grabież i barbarzyń-

stwo. By nie stać się podobna do działań sił Janukowycza
247

. 

7. OFIARY MAJDANU 

Na łamach polskich mediów sporo miejsca poświęcono także poległym 

obrońcom Majdanu. Tak było zarówno w przypadku pierwszych ofiar śmiertel-

nych z 22 stycznia 2014 (a wśród nich – co znamienne – Białorusina i Ormianina), 

jak i tych, którzy zginęli w kolejnych tragicznych dniach – 22 stycznia, a zwłasz-

cza podczas najbardziej krwawej fazy protestów – od 18 do 20 lutego. Prezento-

wano ich życiorysy, wspomnienia najbliższych, a także zdjęcia i to zarówno wy-

konane za życia, jak i po tragicznej śmierci, łącznie z tymi, na których widać było 

zmasakrowane ciała czy zbliżenia twarzy. Oprócz ofiar bezpośrednich starć na 

Majdanie opisywano także przypadki śmierci „w niewyjaśnionych okoliczno-

ściach” – zaginionych aktywistów Majdanu, których ciała odnajdowano np.  

w podkijowskich lasach. Wspominano również o tych, którzy zmarli na skutek od-

niesionych ran. Warto w tym miejscu podkreślić, iż ofiary pochodziły z każdego 

regionu Ukrainy, w tym także z Krymu.  

Sylwetki poległych obrońców Majdanu przedstawiane były w bardzo poru-

szający, niekiedy poetycki, przemawiający do wyobraźni sposób. Opisywano 

ostatnie chwile ich życia oraz to, w jaki sposób ponieśli śmierć. Jak relacjonowała 

Barbara Gruszka-Zych, dziennikarka „Gościa Niedzielnego”: większość z prawie 

setki zabitych miała w ciele kule kalibru 7,62 mm ze snajperskich karabinów 

pneumatycznych dragunov. Kule ważą niewiele. Przerwanego nagle życia zabitych 

nie da się zważyć na żadnej wadze. Kiedy 20 lutego zobaczyłam zdjęcia zamordo-

wanych na kijowskim Majdanie, wydawało mi się, że śmiertelnie zmęczeni położyli 

się na chwilę, by odpocząć. Leżeli obok siebie, w szeregach, przykryci turystycz-

nymi śpiworami. Pomyślałam, że nie można spokojnie spać, kiedy tam coraz więcej 

śpiących pośród gwarnego tłumu. Ci dzielni ludzie, pragnący wolności Ukrainy, 

musieli oddać za nią życie, tak zwyczajnie, jakby kładli się spać na ziemi.  
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29-letniego Bohdana Solczanyka, świetnie zapowiadającego się historyka i socjo-

loga, kula snajpera dosięgła 20 lutego po południu, kiedy budował zniszczoną po-

przedniej nocy barykadę na Majdanie. 19-letni Ustym Hołodniuk, absolwent li-

ceum wojskowego, zginął tego samego dnia przed południem. Kula trafiła go  

w prawe oko, kiedy razem z innymi przenosił zabitych przy stacji metra Chreszcza-

tyk
248

.  

Ofiarami Majdanu dość często byli ludzie młodzi, których śmierć zastała  

u progu dorosłego życia. Jednym z zastrzelonych przez snajperów był Serhij Baj-

dowski, pochodzący z Nowowołyńska 23-letni student. Na Majdan jeździł regu-

larnie. Chciał, by Ukraina była prawdziwie niepodległa i europejska. Po raz 

ostatni pojechał do Kijowa w nocy z 19 na 20 lutego. Mówił, że przed odjazdem 

narzeczona podarowała mu taki piękny portfel, ale on bał się, że może go zgubić, 

więc oddał jej razem ze srebrną bransoletką na przechowanie. Dużo opowiadał  

o swej ukochanej. Mówił, że jak tylko wszystko się skończy, zaraz bierze z nią ślub. 

Obiecywał zaprosić nas wszystkich na wesele, wszystkich tych, z którymi ramię  

w ramię stał na Majdanie. Zginął 20 lutego, trafiony w pierś snajperską kulą. Do 

trumny koledzy ubrali go w ślubny garnitur
249

. 

Jak zauważa na łamach „Tygodnika Powszechnego” Wojciech Konończuk, 

między 18 a 20 lutego wielu Ukraińców z różnych części kraju dostało wiadomość, 

że zginął krewny, przyjaciel, kolega lub kolega kolegi. Masakra stała się tragedią 

narodową. Nawet jeśli nie całego (niektórzy opłakiwali berkutowców), to ogrom-

nej jego części. Tych ponad 100 zamordowanych szybko nazwano „Niebiańską 

Sotnią” i umieszczono w panteonie bohaterów narodowych. (…) Majdan i jego 

bohaterowie stają się dziś kamieniem węgielnym nowej Ukrainy”. Świadczy o tym 

nadawanie ulicom nazw „Bohaterów Majdanu” lub „Niebiańskiej Sotni”. Ale – 

jak dodaje – „żeby był to kamień, który stanie się fragmentem mocnego fundamen-

tu, na którym z kolei można by zbudować lepsze państwo, potrzebne są głębokie  

i skuteczne reformy”
250

. 

PODSUMOWANIE 

Niniejszy tekst nie stanowi pełnej i dogłębnej analizy wszystkich publikacji 

prasowych i internetowych na temat ostatniej rewolucji na Ukrainie, czyli prote-

stów, jakie miały miejsce w tym państwie od listopada 2013 roku do lutego 2014 

roku
251

. Z pewnością ma charakter wybiórczy, poruszone w nim zostały tylko nie-

które aspekty tych wydarzeń, a temat ten zasługuje w przyszłości na szersze opra-
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cowanie
252

. Jednak ilość artykułów oraz komentarzy prasowych i internetowych, 

jakie ukazywały się zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu rewolucji, uniemoż-

liwia ich omówienie w ramach jednego artykułu.   

Tym, co zasługuje na bardziej pogłębioną analizę, jest chociażby stosunek 

polskich ugrupowań politycznych do rewolucji na Ukrainie, podejmowane przez 

polskich polityków próby wsparcia protestujących czy wreszcie podjęte przez 

władze RP próby mediacji między ekipą rządzącą prezydenta Janukowycza a opo-

zycją. Szerszego omówienia wymagają także dyskusje i polemiki toczące się  

w związku z protestami na Ukrainie wśród polskich dziennikarzy i publicystów 

(zarówno tych zdecydowanie popierających działalność szeroko pojętej opozycji 

ukraińskiej, jak i tych, którzy komentując wydarzenia na Ukrainie zwracali przede 

wszystkim uwagę na zagrożenia płynące ze wzrostu znaczenia ugrupowań nacjo-

nalistycznych, odwołujących się do dziedzictwa Bandery). Ponadto w niniejszym 

opracowaniu przyjęto niemal wyłącznie kijowską perspektywę, jako że uwaga me-

diów koncentrowała się głównie na wydarzeniach w stolicy, jednak należy pamię-

tać, iż protesty rozlały się na niemal całą Ukrainę. Stąd też przybliżenia domaga 

się również przebieg protestów, widziany z perspektywy ukraińskiej prowincji. 

Choć obecna sytuacja na Ukrainie (w lipcu 2014 roku) daleka jest od stabi-

lizacji, to część skutków protestów na Majdanie wydaje się mieć charakter nieod-

wracalny. Pierwotnym powodem protestów był sprzeciw wobec niepodpisania 

umowy stowarzyszeniowej z UE przez prezydenta Janukowycza. W trakcie Maj-

danu, wraz z nasilającymi się represjami władzy, narastało żądanie ustąpienia pre-

zydenta. Zwycięstwo rewolucji doprowadziło do jego obalenia (usunięcie z urzędu 

przez ukraiński parlament nastąpiło 22 lutego 2014 roku) i wyznaczenia przedter-

minowych wyborów na 25 maja 2014 roku (wygranych już w I turze przez Petra 

Poroszenkę). Z kolei powołanie porewolucyjnego rządu Arsenija Jaceniuka umoż-

liwiło podpisanie przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z UE (21 marca części 

politycznej, zaś 27 czerwca części gospodarczej). A zatem dwa najistotniejsze po-

stulaty protestujących zostały spełnione. Jednak – jak mówią Ukraińcy – remont 

ich państwa dopiero się rozpoczął, a droga do jego sanacji jest jeszcze długa. Po-

nadto najbardziej aktualnym pytaniem jest kwestia integralności terytorialnej 

Ukrainy, a więc tego, czy utrata Krymu (po jego aneksji przez Rosję) okaże się 

jedyną stratą terytorialną państwa po zwycięstwie Majdanu czy też ten sam lub 
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podobny los spotka również obwody doniecki i łuhański (w których od kwietnia 

2014 roku nowe ukraińskie władze prowadzą „operację antyterrorystyczną”). 

Niezależnie jednak od dalszego rozwoju wydarzeń na Ukrainie, już dziś 

można stwierdzić, iż Ukraińcy na Majdanie udowodnili, że drzemie w nich 

ogromny potencjał i są w stanie się bardzo sprawnie zorganizować. Potencjał ten 

zaczął zresztą być bardzo szybko wykorzystywany po zwycięstwie rewolucji. Wi-

dać go chociażby w postaci obywatelskich patroli, pilnujących porządku w mia-

stach w zastępstwie milicji czy też w napływie ochotników do utworzonej Gwardii 

Narodowej, powołanej przez nowe władze m.in. do ochrony integralności teryto-

rialnej państwa. Ponadto działania Rosji, zarówno podczas, jak i po zakończeniu 

rewolucji, doprowadziły do zwiększenia antyrosyjskich nastrojów w ukraińskim 

społeczeństwie (choć oczywiście nie całym) i w konsekwencji do zwiększenia jego 

proeuropejskiej orientacji.  
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THE REVOLUTION IN UKRAINE OF 2013/2014  

IN THE POLISH MEDIA  

(BASED ON PRINTED MEDIA AND INTERNET) 

SUMMARY 

The analysis demonstrates selected articles and comments published in Polish weeklies 

and (to a lesser extent) in the Internet that describe the Revolution in Ukraine at the turn 

of 2013 and 2014 (from the outbreak of peaceful protests launched on November 21, 

2013 in Kyiv, through riots, which spread to the whole country, to the bloody massacre of 

Kiev's Maidan on February 18 and 20, 2014, that in consequence led to the overthrow of 

President Yanukovych and the appointment of  Arseniy Yatsenyuk as new prime minister). 

The article also includes the attempts to present a sociological characterization of the 

protesters quoted in the Polish media, the description of living conditions on the Kiev’s 

Maidan and the examples of determination, heroism and deaths of its defenders. 

Keywords: Ukraine, Euromaidan, protests, revolution, media 
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EKONOMICZNE I POLITYCZNE  

PRZYCZYNY PODBOJU PRZEZ ROSJĘ AZJI CENTRALNEJ  

W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU 

Streszczenie: W artykule zawarta jest analiza ekonomicznych i politycznych przyczyn, 

które bezpośrednio doprowadziły do przyłączenia w drugiej połowie XIX wieku do Rosji 

olbrzymich terenów Azji Centralnej. W szczególności zaś emiratu Buchary oraz chanatów 

Chiwy i Kokandu. Wykazano w nim sprzeczność interesów gospodarczych, a zarazem po-

litycznych pomiędzy Rosją i Wielką Brytanią. Właśnie owe sprzeczności interesów, w wal-

ce o środkowoazjatyckie rynki zbytu, doprowadziły do sytuacji, w której Rosja podjęła 

cały szereg akcji militarnych, w tym w rejonie Azji, zmierzających do podporządkowania 

politycznego i ekonomicznego tamtejszych organizmów państwowych. Okres tych działań 

przypadał na lata 1853-1882 i zakończył się ustaleniem strefy wpływów pomiędzy Rosją  

i Imperium Brytyjskim. 

Słowa kluczowe: Azja Centralna, Buchara, Chiwa, Samarkanda, imperializm rosyjski, 

Uzbecy, Turkmeni, Sartowie, Wielka Gra, Stanisław Ciołkowski, Emirat Buchary, Chanat 

Chiwy, Chanat Kokandu, Afganistan, Rosja 

WSTĘP – AZJA CENTRALNA W DRUGIEJ POŁOWIE XIX W. 

Historia podboju przez carską Rosję olbrzymich terytoriów Azji Centralnej 

jest w polskiej literaturze niemal całkowicie nieznana
254

. W drugiej połowie XIX 

wieku przyłączono do państwa carów – lub uzależniono od niego – trzy niepodle-

głe państwa: Emirat Buchary, Chanat Chiwański i Chanat Kokandzki, a także 

znaczną część rozległych stepów, zamieszkałych przez koczownicze plemiona Ka-

zachów. W ciągu zaledwie 30-40 lat wielkie tereny Azji znalazły się pod wpływem 

cywilizacji europejskiej. W czasach Związku Radzieckiego utworzono na tym ob-

szarze nowe republiki związkowe – Uzbecką, Tadżycką, Turkmeńską, Kirgiską  

i Kazachską. Po rozpadzie ZSRR w ich miejsce powstały nowe, niezależne organi-

zmy państwowe. 

Na zajętych przez Rosję terenach żyło wiele narodów azjatyckich, takich 

jak: Uzbecy, Turkmeni, Kirgizi, Tadżycy, Karakałpacy, Tatarzy, Kazachowie,  
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a także inne mniejszości narodowe – Kałmucy, Żydzi, Hindusi oraz stara auto-

chtoniczna ludność tych terenów pochodzenia irańskiego, zwana Sartami. Asymi-

lowali się oni z napływającym żywiołem ludów tureckich – Uzbekami i Turkme-

nami. 

Kultura i historia tych terenów sięga niekiedy kilku tysięcy lat. Takie miasta, 

jak Buchara, Samarkanda czy też Taszkent znane były już w czasach starożytnych. 

W XIX wieku rejon Azji Centralnej jawił się jako obszar wyjątkowo zaco-

fany pod względem społecznym i kulturowym, a także bardzo mocno niedorozwi-

nięty ekonomicznie. Tam, w oazach położonych nad dużymi środkowoazjatyckimi 

rzekami – Amu-darią, Syr-darią, Jany-darią i Zerawszanem – życie toczyło się po-

dobnie, jak przed kilkuset laty. Te same problemy: ciągłe waśnie między poszcze-

gólnymi państewkami, walka o władzę (niekiedy niezwykle brutalna i krwawa, 

połączona z fizyczną eksterminacją konkurentów, najczęściej własnych braci bądź 

innych bliskich krewnych) zajmowała głównie uwagę rządzących. Wszechwładza 

chanów – despotów, surowe prawo oraz powszechne stosowanie kary śmierci na-

wet za niewielkie przewinienie, bardziej umieszczało te państwa w realiach cza-

sowych głębokiego średniowiecza, niż w czasach dynamicznie rozwijającego się 

kapitalizmu. Jedną z głównych przyczyn zapóźnienia były problemy z dotarciem 

do tych regionów. Otoczone olbrzymimi stepami oraz niegościnnymi, rozległymi  

i bezwodnymi pustyniami były prawie niedostępne dla europejskiej cywilizacji, co 

niewątpliwie hamowało rozwój ekonomiczny, a co za tym idzie – kulturalny i spo-

łeczny, konserwując jednocześnie wszelkie relikty średniowiecza. 

Dziki, okrutny i brutalny azjatycki feudalizm odciskał przez stulecia ol-

brzymie piętno na zamieszkujących Azję Centralną narodach. Nie tylko cała zie-

mia, ale i ludzie byli własnością chanów, ich życie zależało niekiedy wyłącznie od 

ich kaprysów i humorów. Nie sprzyjało to wytwarzaniu się poczucia świadomości 

narodowej. Właśnie dlatego Rosjanie mogli tak łatwo i stosunkowo szybko zdobyć 

Azję Centralną. Jaka była różnica dla Sarta z Taszkentu czy Chiwy, kto będzie jego 

chanem i czy będzie jeden, czy też dwóch – jeden w Chiwie a ten drugi, zwany 

Białym Carem, gdzieś na końcu świata w Petersburgu? Stanowiło to jedną z głów-

nych przyczyn, dzięki której łatwiej było kolonizować Centralną Azję niż Kaukaz. 

Jak odmienne były losy Kaukazu, gdzie plemiona ceniących swoją wolność 

górali, wśród których nie istniała wszechwładza feudała, lecz władza należała do 

starszyzny plemiennej, stawiały przez wiele dziesięcioleci zdecydowany, zbrojny 

opór carskiej agresji. Demokracja plemienna kaukaskich górali była czynnikiem 

budującym ich świadomość narodową, uświadamiała zwykłym ludziom ich od-

mienność kulturową i różnicę interesów, była realną siłą w walce z kolonialnym 

zaborcą. 

Również w Azji Centralnej był naród, który bardziej stanowczo przeciw-

stawiał się Rosji. Byli nimi Turkmeni. Ten koczowniczy lud, przechodzący dopiero 
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do gospodarki osiadłej, również rządził się w oparciu o demokrację plemienną. 

Władza chana Chiwy była zaledwie nominalna, Turkmeni nie czuli ciężaru chań-

skiej władzy, a bardzo często to oni mieszali się do polityki, obalając chanów bądź 

pomagając we wstąpieniu na tron i pełniąc często rolę gwardii pretoriańskiej. 

Olbrzymia różnica w wyszkoleniu wojskowym i wyposażeniu technicznym, 

jaka istniała pomiędzy wojskiem środkowoazjatyckich chanatów a wojskami agre-

sora rosyjskiego, przygniatała Azjatów i budziła w nich często strach i przerażenie. 

Rosja jak walec wtaczała się do Azji, gniotąc wszelki opór i zagarniając wszystko, 

co znajdowało się na jej drodze. 

Niezwykle barwnie opisał ten rosyjski marsz na Azję jeden z obrońców 

Samarkandy. Jego opis, niezwykle barwny, doskonale ilustruje klimat tamtych wy-

darzeń. Nasze armaty dały salwę. Celowano dobrze, ponieważ wśród nieprzyjaciół 

nastąpiło poruszenie i Rosjanie odsunęli się na inne miejsce poza linie strzału. Ich 

konni dżygici (Kozacy) przeprawili się na drugi broniony brzeg Zerawszanu  

i przeciągnęli za sobą przez rzekę linę, przywiązując ja do drzewa. Rosjanie zaczę-

li przeprawiać się przez rzekę trzymając się siebie nawzajem i liny. Wszyscy strze-

laliśmy. Armatnie pociski przelatywały nad ich głowami, a kule karabinowe trafia-

ły, chociaż rzadko. Widać było, że to tu tam padał żołnierz i Zerawszan szybko 

unosił trupy. Nie przeszkadzało to jednak rosyjskiemu wojsku posuwać się naprzód. 

[…] Oto pierwsi wyszli na równinę, rzucili się na plecy, podnosili nogi i zaczęli 

nimi potrząsać. (Wylewali wodę z butów) A inni szli i szli za nimi, wychodzili na 

brzeg i robili to samo. Myśleliśmy, że oni czarują. Później sformowali szereg, za 

nim następny szereg i następny szereg. Nasze pociski artyleryjskie przelatywały im 

nad głowami, kule karabinowe już ich nie sięgały. Wydawało się, że to nie ludzie  

a duchy wojny. Sformowali szyk i ruszyli na nas. Idąc zwartym murem. Strzelamy, 

znowu zaczynają padać, ja sam widziałem jak to tu to tam pada żołnierz, a oni 

zwierają szeregi i nie zatrzymują się, prą naprzód jakby nasze pociski były dla nich 

niczym. Idą i idą. Ich czapki z wielkimi wystającymi daszkami (kepi), ich nogi wy-

glądające jak częstokół, to podnoszą się to opuszczają się napełniając nas stra-

chem. Przestałem strzelać, cały skamieniałem. Oni byli coraz bliżej i bliżej. Sły-

chać głuchy odgłos kroków: tup – tup, tup – tup. Wydawało się, że szła nieznana 

siła, której niczym nie da się zatrzymać, ani przegonić i która sama zdepcze  

i zdławi wszystko, co napotka na swojej drodze. Nasi w przerażeniu zaczęli wyco-

fywać się. Pamiętam, że w panice rzuciłem swój pistolet i zacząłem uciekać ile 

miałem sił. Wszyscy uciekali starając się nawzajem wyprzedzić. Z tyłu słyszało się 

„ Ur – ra”
255

. Tak właśnie Rosja „wtaczała” się do Azji Centralnej. 

Vaclav Havel powiedział kiedyś, iż Rosja, będąc największym państwem 

świata, ma od wieków wciąż ten sam problem – wiecznie uważa, że jest za mała. 
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Rosyjski dziewiętnastowieczny imperializm charakteryzował się walką o przyłą-

czenie na wschodzie i południu coraz to większych terenów Azji. Marzenie rosyj-

skich carów o zdobyciu Konstantynopola i unicestwieniu Turcji wciąż jednak nie 

mogło się spełnić. W Azji Centralnej Rosjanie natrafili jednak na silnego konku-

renta, z którym musieli się liczyć i którego się obawiali – Wielką Brytanię. To wła-

śnie w tym regionie Azji interesy tych dwóch mocarstw zaczęły się niebezpiecznie 

krzyżować. 

Dla Brytyjczyków podstawowym wyznacznikiem polityki w tym rejonie 

było bezpieczeństwo Indii, ich „ Perły w Koronie”. Z lękiem więc patrzyli, jak Ro-

sja przybliża się do ich granic. Znane im były plany szalonego cara Pawła I, syna 

Katarzyny Wielkiej, który przy współpracy z Napoleonem Bonaparte chciał doko-

nać inwazji na Indie, by wydrzeć je Brytyjczykom. Przez cały XIX wiek Anglicy 

starali się utworzyć strefę buforową, która oddzieliłaby Indie od przybliżającego 

się do nich Imperium Rosyjskiego. Konsekwencją tej polityki były wojny brytyj-

sko-afgańskie
256

. Anglików dosięgła rusofobia, objawiająca się panicznym stra-

chem przed tym, że pewnego dnia mogą ujrzeć Kozaków, pojących swoje konie  

w Indusie, a co gorsze – w Gangesie. 

Walka dyplomatyczna i wywiadowcza, toczona na terenie Azji Centralnej, 

została nazwana „Wielką Grą (The Great Game). Na przełomie roku 1839 i 1840 

Rosja postanowiła dokonać ataku na niezależny chanat Chiwy, położony w rejonie 

Jeziora Aralskiego, na ziemiach dawnego Chorezmu. Liczący ponad 5000 żołnie-

rzy korpus ekspedycyjny, dowodzony przez generała adiutanta Wasilija Pierow-

skiego i jego zastępcę, generała majora Stanisława Ciołkowskiego (Polaka w car-

skiej służbie), nie wypełnił jednak swojej misji. Na skutek bardzo silnych mrozów 

drogę wiodącą z Orenburga do Chiwy przebył zaledwie w połowie i musiał zawra-

cać, tracąc ponad 500 żołnierzy i około 10 000 jucznych wielbłądów. 

Nieudana ekspedycja do Chiwy nie zatrzymała jednak rosyjskiej ekspansji 

w kierunku Azji Centralnej, gdyż nie ustały przyczyny, dla których Rosja intere-

sowała się tym rejonem. 

1. EKONOMICZNE PRZYCZYNY AGRESJI 

W połowie XIX wieku przemysł rosyjski nie był już w stanie wytrzymać 

silnej konkurencji Anglii, Francji czy Niemiec. Rosyjskie towary były mniej no-

woczesne i trudniejsze w zbyciu. W eksporcie coraz większą rolę odgrywały su-

rowce. Dla zacofanej społecznie i gospodarczo Azji Centralnej rosyjskie wyroby 

przemysłowe były dogodnym rynkiem zbytu. Położenie geograficzne i olbrzymie 

odległości, jakie miały do pokonania handlowe karawany, w dużym stopniu unie-

możliwiały konkurencję dla zachodnich, lepszych i nowocześniejszych towarów. 
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O tym, jak ważna dla Rosji zaczęła być Azja Centralna, najlepiej świadczy 

fakt, że w połowie XIX wieku państwo to sprzedawało w tym rejonie około 60% 

całego swojego eksportu materiałów żelaznych. 

W roku 1849 znany rosyjski geograf i podróżnik P. A. Cichaczew zauważył, 

że ta część Azji, a w szczególności rejon Morza Aralskiego, stanowi obszar, gdzie 

nie występuje obecnie konkurencja gospodarcza ze strony Anglii i Stanów Zjedno-

czonych. Przewidywał on – i słusznie – że przedostanie się tych państw do Chin 

doprowadzi do znacznego osłabienia rosyjsko-chińskich stosunków handlowych, 

dlatego namawiał do konieczności szukania nowych rynków, bardziej oddalonych 

od morza, gdzie będzie można wymieniać towary, bez obawiania się o angielską 

czy amerykańską konkurencję. 

Współczesny Cichaczewowi ekonomista J. W. Chanykow zwrócił uwagę, 

że stosunki gospodarcze Rosji z tym regionem, jak z żadnym innym, charakteryzu-

ją się dodatnim saldem obrotu towarowego. Rosja wysyłała towary o dwukrotnie 

większej wartości, niż przywoziła. Zauważył on również, że handel środkowoazja-

tycki w ciągu ostatnich 75 lat zwiększył swoje obroty aż trzynastokrotnie. Z kolei 

R. P. Niebolsin, autor opublikowanego w 1850 roku, dwutomowego dzieła „Staty-

stycznego przeglądu zagranicznego Rosji”, na podstawie licznych, konkretnych 

danych przekonująco wykazał, jak duży jest niedorozwój ekonomiczny Rosji,  

w stosunku do przodujących państw Europy i Stanów Zjednoczonych. Wykazał też, 

że eksport wyrobów żelaznych z Rosji do państw europejskich stale spada. Niebol-

sin udowodnił, że ta sytuacja jest wynikiem silnej konkurencji ze strony Wielkiej 

Brytanii i Szwecji. Na Bliskim Wschodzie rosyjskie wyroby żelazne coraz częściej 

wypierane były przez brytyjskie, tańsze i w dodatku różnego rodzaju. Swoje cie-

kawe rozważania zamknął konkluzją, iż jedynie w rejonie Azji Środkowej wystę-

pują warunki, gdzie można zwiększyć sprzedaż tych wyrobów i nie napotka się na 

bardzo silną konkurencję angielską czy amerykańską. 

Podobnie przedstawiała się sytuacja z wyrobami włókienniczymi. Co gor-

sze, państwa europejskie, a zwłaszcza Anglia, utworzyły nowy szlak handlowy do 

Persji. Wiódł on Morzem Śródziemnym do Trapezuntu nad Morzem Czarnym,  

a następnie lądem do Erzeurum i do północnej Persji, co wydatnie skróciło czas 

dostawy towarów i znacznie obniżyło koszty transportu. 

W roku 1850 P. I. Niebolsin odbył na zlecenie Rosyjskiego Towarzystwa 

Geograficznego podróż do guberni orenburskiej i obwodów przykaspijskich. Jej 

celem było zebranie ważnych wiadomości, dotyczących handlu z państwami Azji 

Centralnej. W listopadzie tegoż roku przedstawił projekt rozwoju stosunków han-

dlowych pomiędzy Rosją a chanatami środkowoazjatyckimi. W swym projekcie 

przedstawił śmiałą myśl zmiany kierunku rzek Syr-darii i Amu-darii oraz skiero-

wania ich biegu do Morza Kaspijskiego, by ułatwić żeglugę w celach handlowych. 

Należy nadmienić, że eksport rosyjskich towarów do Azji Centralnej wyno-
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sił w tym czasie zaledwie 2,5% ogólnego eksportu Rosji, z dominacją wywozu 

wyrobów metalowych. W sytuacji, gdy zakładano spadek obrotu z Chinami, rynek 

ten rokował duże nadzieje
257

. 

Znany rosyjski uczony, korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk  

W. W. Grigoriew, który w latach 1852-1863 był przewodniczącym Orenburskiej 

Komisji Pogranicznej, opierając się na poglądach Niebolsina, doszedł do wniosku, 

iż to nie Rosja handluje z „Azją Wewnętrzną”, ale to Azja handluje z Rosją. Wska-

zał na fakt, iż to azjatyccy kupcy kupują i będą kupować towary w Azji i Imperium 

Rosyjskim i to właśnie im przypadają z tego handlu największe profity. Przyczyn 

tego zjawiska było według niego wiele. Najważniejsza z nich to fakt, że kupcy ro-

syjscy nie mogli korzystać z opieki władców państw środkowoazjatyckich, przez 

co ich działalność była obciążona znacznym ryzykiem handlowym, natomiast kup-

cy azjatyccy korzystali z ochrony władz rosyjskich. 

Ponadto – konstatował Grigorjew – handel ten może wzrastać i rozwijać się 

wyłącznie w warunkach stabilności politycznej państw tego regionu, co jest bardzo 

trudne do uzyskania. Barbarzyństwo i dzikość obyczajów tych ludów są czynni-

kiem utrudniającym rozwój stosunków handlowych. Dla rozwoju wskazanych sto-

sunków potrzebny jest wzrost wytwórczości, który wiąże się ze stabilnością poli-

tyczną. Tylko wtedy powstaną warunki do przyciągnięcia kapitału, aby zainwe-

stować w rozwój wytwórczości i infrastruktury, szczególnie komunikacyjnej.  

W obecnej chwili posiadanie takich środków, może jedynie doprowadzić do pro-

blemów, gdyż w istniejących tam warunkach inwestor może być pewien, że jego 

środki zostaną mu zabrane, a on sam może nawet stracić życie. Bogactwo jedno-

stek jest nie do pomyślenia, dlatego panuje wszechobecna nędza i ciemnota. 

Co w takim razie należało zrobić? Grigorjew twierdził, że jedyne wyjście to 

poddanie się tego regionu pod zwierzchnictwo jakiegoś chrześcijańskiego mocar-

stwa, które zaprowadziłoby tam porządek i bezpieczeństwo
258

. Oczywiście miał on 

na myśli Rosję. Tymczasem pojawił się inny pretendet do panowania nad „barba-

rzyńskimi” państewkami Azji Centralnej – Wielka Brytania. 

Pomiedzy Rosją a chanatami Azji Centralnej nie istniały unormowane sto-

sunki dyplomatyczne. W tym rejonie Azji nie było żadnych rosyjskich ambasad, 

konsulatów czy też innych przedstawicielstw. Podobnie, żadne z tych państw nie 

miało swoich przedstawicielstw na terenie Imperium Rosyjskiego. Nieregularnie 

odbywała się jedynie wymiana poselstwami w celu załatwienia bieżących spraw
259

. 

W 1845 roku chan Chiwy wysłał swoich przedstawicieli do kazachskiego chana 
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Kenisara Kasimowa, który prowadził z Rosją długą i uporczywą walkę. Akcja ta 

była wymierzona ewidentnie przeciwko interesom Rosji. Drugą złą wiadomością 

dla Petersburga było usadowienie się w Chiwie angielskiego agenta Thompsona, 

który pod pozorem interesowania się losami niewolników perskich, w rzeczywi-

stości starał się monitorować stosunki pomiędzy Rosją a Chiwą. Wśród urzędni-

ków administracji carskiej coraz bardziej dojrzewała myśl, że okres wzajemnych 

rozmów i luźnych ekspedycji należy już zakończyć, a zaostrzające się stosunki  

z Anglią i dbałość o interesy Rosji wymagają znacznie bardziej energicznych  

i zdecydowanych działań. 

W roku 1847 Orenburski Wojenny Gubernator, generał Władimir Afanasjew 

Obruczew założył na brzegu Morza Aralskiego przy ujściu Syr-darii umocniony 

fort Raim. Gdy ktoś ze stołecznych dygnitarzy wyraził powątpiewanie o koniecz-

ności tej inwestycji, Obruczew odpowiedział: Jeśli my nie opanujemy dolnego bie-

gu Syr-darii, to na pewno zrobią to Anglicy
260

. 

Naturalnie, było to niezwykle mało prawdopodobne, ale ta argumentacja 

wpisywała się w pewien ogólny trend, jaki panował wśród funkcjonariuszy car-

skiej administracji – trzeba się spieszyć, bowiem konkurencja nie śpi. 

2. ROSYJSKO-BRYTYJSKIE WSPÓŁZAWODNICTWO W AZJI 

Po opanowaniu przez Anglię w latach 1846-1849 dwóch dużych i samo-

dzielnych państw: Sindu i Pendżabu, powstały dogodniejsze warunki do gospodar-

czej, politycznej i militarnej ekspansji w rejon środkowoazjatycki. Dla obniżenia 

konkurencji ze strony rosyjskiego handlu, brytyjscy przemysłowcy i handlowcy 

zaczęli szeroko stosować politykę sprzedaży towarów po zaniżonych cenach. Nie-

bolsin pisał, powołując się na rozmowy z bucharskimi kupcami, iż Anglicy w la-

tach 1841-1842 nawieźli do Buchary olbrzymie ilości swoich towarów i zaczęli 

sprzedawać je po bardzo niskiej cenie, by nikt nie zwracał już uwagi na rosyjskie 

wyroby. Rok później kupcy podnieśli ceny, bowiem ci, którzy handlowali wyro-

bami rosyjskimi, usunęli się z rynku. Brytyjska konkurencja nie wyrugowała ro-

syjskiego handlu, lecz była niewątpliwie przeszkodą dla jego rozwoju w tym rejo-

nie świata
261

. 

W 1959 roku w wydawnictwie „Wiestnika Premyszliennosti” ukazała się 

bardzo obszerna korespondencja z Londynu Gawriła Kamieńskiego, nosząca dra-

matyczny tytuł „Anglia – straszny rywal Rosji w handlu i przemyśle”. Autor  

w swojej pracy zwrócił uwagę, iż Rosja prowadziła swój handel z Azją Środkową 

nie tylko w oparciu o własne towary, ale również handlowała towarami zakupio-

nymi na rynku europejskim, głównie niemieckimi i wysyłała je Wołgą do Morza 
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Kaspijskiego, gdzie przewożone były statkami handlowymi na wschodni brzeg. 

Następnie zaś karawanami przewożono je do Heratu, Kabulu, Chiwy i Buchary,  

a następnie do północnej Persji, Beludżystanu, Kokandu oraz do Pendżabu. Ka-

mieński zauważa, że w ostatnich latach ten handel napotykał na bardzo silne 

utrudnienia, na skutek rywalizacji z Anglikami. Szlak handlowy przez Trapezunt, 

Erzerum i Tebriz został utworzony za pośrednictwem greckich domów handlo-

wych i jest wykorzystywany przez firmy angielskie. Po podboju przez Anglię Sin-

du otworzono starą drogę handlową po rzece Indus, która daje możliwość przewo-

zu angielskich towarów w kierunku chanatów środkowoazjatyckich
262

. 

W walce z Rosją o wpływy w Azji Centralnej Anglia wykorzystywała Tur-

cję. Rząd turecki aktywnie pomagał Anglii w walce o jej interesy, nie zapominając 

też o swoich. Przy poparciu Brytyjczyków do środkowoazjatyckich chanatów 

przybywały tureckie poselstwa w celu poprawy wzajemnych stosunków. Na po-

czątku wojny krymskiej Anglicy dążyli, korzystając z pomocy Turcji, do organiza-

cji działalności antyrosyjskiej na terenach zależnych od Imperium Rosyjskiego lub 

będących jego częściami (m.in. na Kaukazie, Krymie i w Azji Centralnej). Agenci 

sułtana usiłowali pod hasłem „świętej wojny” wciągnąć do koalicji antyrosyjskiej 

jak największą liczbę państw muzułmańskich. W końcu 1853 roku do różnych 

miejsc w tym regionie przybyli emisariusze tureccy, przywożąc orędzie tureckiego 

sułtana, w którym wzywał on Bucharę, Chiwę i Kokand do ataku na Rosję. 

Brytyjscy i tureccy agenci chcieli wykorzystać w tej walce plemiona Kaza-

chów. Agenci tureccy stosowali przeróżne formy oddziaływania na ludność mu-

zułmańską. Rozpowszechniano wśród nich pogłoski o tym, że sułtan skierował  

w rejon Azji Centralnej liczne wojsko do walki przeciw Rosji, jak również próbo-

wano oddziaływać na świadomość religijną Azjatów, mówiąc, że w Stambule  

w meczecie Haga Sophia przechowywany jest miecz Alego zięcia Mahometa.  

W odpowiednim momencie, aby wszyscy prawowierni powstali przeciwko giau-

rom, miecz ten miał wysunąć się do połowy pochwy. Wskazywano, że właśnie ten 

cud się dokonał i przeklęci będą ci, którzy nie usłuchają proroctwa i nie powstaną 

przeciw niewiernym. 

Wśród Kazachów agitacja wrogości wobec Rosji nigdy nie spotkała się  

z silnym odzewem. Kazachska ludność wiele złego wycierpiała na skutek samo-

woli i agresji ze strony Kokandu, wielokrotnie dochodziło do powstań i buntów 

przeciw chanowi kokandzkiemu. Największe z centralnoazjatyckich państw, emi-

rat Buchary, było zainteresowane rozwojem współpracy handlowej z Imperium 

Rosyjskim. Kupcy z Buchary z bardzo dużym zyskiem zbywali, zwłaszcza na ryn-

kach rosyjskich, swoje płody rolne. Największe zyski z tej współpracy osiągał 

największy tamtejszy feudał – emir Buchary. Emira niepokoiła dwulicowa polityka 

Anglików, którzy z jednej strony starali się zbliżyć do Buchary, a z drugiej popie-
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rali Afganów w ich napadach na tereny południowego Turkiestanu, zamieszkiwa-

nego przez Uzbeków i Tadżyków, które do niedawna wchodziły w skład emiratu. 

Pozycja dystansu do angielsko-tureckiej polityki ze strony Buchary przyczyniła się 

w dużym stopniu do niepowodzenia próby zorganizowania bloku antyrosyjskiego 

w Azji Centralnej. 

Brytyjskie dobra na Wschodzie były terytorialnie oddzielone od Azji Cen-

tralnej przez Afganistan. I wojna brytyjsko-afgańska doprowadziła do przerwania 

stosunków dyplomatycznych z tym krajem. W celu ich poprawienia zarządzający 

Pendżabem (John Lawrence) i emir Kabulu (Dost Muhammad) podpisali umowę  

o pokoju pomiędzy tymi państwami, w myśl której emir uznawał „przyjaciół  

i wrogów rządu brytyjskiego za przyjaciół i wrogów Kabulu”. 

Orenburski kupiec, Bagidżan Dżangildin, który przebywał w 1856 roku  

w emiracie Buchary, informował władze rosyjskie o marszu Dost Muhammada  

z dużym oddziałem wojska na północ w celu zdobycia „bucharskich miast” Połu-

dniowego Turkiestanu. Według jego informacji emir afgański był wyposażony  

w broń, amunicję oraz pieniądze pochodzące od Anglików
263

.  

Przy wydatnym poparciu Brytyjczyków Afganie zaczęli podporządkowy-

wać sobie część lewobrzeżnych terenów Amu-darii. Taka sytuacja z jednej strony 

poszerzyła brytyjską strefę wpływów, lecz z drugiej pogorszyła stosunki buchar-

sko-afgańskie, a w konsekwencji i angielsko-bucharskie. 

1 listopada 1856 roku Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Iranowi. Pre-

tekstem do tego kroku było zajęcie przez Persów Heratu. Z Indii do Zatoki Per-

skiej została wysłana brytyjska eskadra. W grudniu na irański brzeg Anglicy wy-

sadzili desant, który zajął portowe miasto Buszyr (Bushehr). W marcu 1857 roku 

Brytyjczycy opanowali miasto Chorramszachrom, ważny punkt na rzece Karun  

i poruszając się wzdłuż tej rzeki, 1 kwietnia opanowali miasto Achwaz. Osłabiona 

wojną krymską Anglia nie miała jednak dostatecznej siły, aby opanować całą Per-

sję, bądź na trwale usadowić się na jej południowych terenach. Nie mogła też pro-

wadzić wojny na tylu frontach – w Chinach i Persji. Ponadto doszło do powstania 

ludności tubylczej w Indiach oraz uaktywniła się rosyjska dyplomacja. Anglicy 

postanowili zakończyć wojnę. 

4 marca 1857 roku podpisano w Paryżu traktat pokojowy pomiędzy Persją  

i Wielką Brytanią. Warunki pokoju zobowiązywały Persję do wycofania się  

z Heratu i oddania go Afganom. Ponadto jeden z artykułów umowy przewidywał 

angielski arbitraż przy rozstrzyganiu sporów granicznych pomiędzy Persją a jej 

sąsiadami. Okazał się on niezwykle niekorzystny dla Persów, bowiem Anglia czę-

sto korzystała z tych uprawnień
264

. 

Przegrana wojna o Herat miała uświadomić władcy Persji, którym był Na-
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ser ad-Din Szah, potrzebę reform w państwie, a także konieczność industrializacji 

zacofanego gospodarczo państwa. W 1862 roku rozpoczęto budowę linii telegra-

ficznej. Koncesji na jej budowę udzieliła Persja brytyjskiej firmie Reuter. Przynio-

sła ona Wielkiej Brytanii bardzo wiele korzyści o charakterze polityczno-

organizacyjnym. Uzyskano bowiem połączenie z Londynu przez Berlin, Warszawę, 

Odessę, Tbilisi (Tiflis) z Tebrizem i dalej przez Teheran, Isfahan, prowadzące do 

Karaczi w Indiach
265

.  

Tymczasem niezwykle mocno skomplikowała się sytuacja w Indiach.  

W maju 1857 roku wybuchło tam powstanie przeciwko brytyjskiemu panowaniu  

i zostało ono stłumione dopiero na początkach roku 1859. Doszło do niezwykle 

brutalnej rozprawy z powstańcami i ludnością cywilną. Palono całe wioski oraz 

osiedla z mieszkańcami. Brutalne represje miały podnieść nadwątlony autorytet 

brytyjski w tym rejonie Azji. Wiadomość o wydarzeniach w Indiach rozniosła się 

bardzo szerokim echem w sąsiednich krajach, wywołując wśród ich mieszkańców 

gniew i oburzenie wobec Anglików. W Afganistanie szerzył się ruch protestu prze-

ciwko polityce zbliżenia się do Anglii, którą prowadził emir Dost Muhammad. 

Przedstawiciele różnych afgańskich plemion wzywali emira do aktywnego wystą-

pienia przeciwko Anglikom, po to, aby odzyskać Peszawar, zdobyty niedawno 

przez Brytyjczyków. Protesty w Kabulu stały się tak gwałtowne, że niemal nie do-

szło do powstania w celu zmuszenia emira do zbrojnego wystąpienia przeciwko 

kolonizatorom. Dost Muhammad postanowił jednak zachować neutralność, co  

w konsekwencji doprowadziło do tego, iż Anglicy mogli przerzucić swoje jednost-

ki wojskowe, stacjonujące dotąd w Pendżabie, do regionów ogarniętych powsta-

niem. Postawa emira została wkrótce wynagrodzona przez Brytyjczyków, którzy 

udzielili mu pomocy w jego wyprawach na lewy brzeg Amu-darii. 

Po stłumieniu buntu sipajów w Indiach, brytyjski parlament zajął się pro-

blemami Azji Centralnej. 16 marca 1859 roku Wiliam Juart zaproponował powo-

łanie specjalnego komitetu, który zająłby się problemem zdobycia rynków środ-

kowoazjatyckich. Poparł go D. Seymour, który stwierdził, iż rozwój handlu w tym 

rejonie wzmocni pozycję Wielkiej Brytanii w Azji Centralnej i zwiększy możli-

wość wysłania do tego rejonu sił zbrojnych. 22 marca powołano specjalny komitet, 

w którego skład weszli przedstawiciele kręgów przemysłowych i finansowych
266

. 

W nagrodę za neutralność Anglia poparła działania Dost Muhammada prze-

ciwko chanatowi kokandzkiemu i meimenskiemu. Po pierwszej nieudanej próbie 

opanowania tych ziem, Dost Muhammad powrócił do Kabulu i rozpoczął przygo-

towania do nowej wojennej wyprawy. W tym samym czasie z Afganistanu do Bu-

chary wysłano posłów w celu prowadzenia rozmów i ustanowienia stosunków po-

kojowych, które zostały zakłócone przez wyprawę Afgańczyków. Jednakże owe 
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pokojowe poselstwo zażądało od Buchary przekazania Afganistanowi ważnego 

miasta – Karszy. W rozmowach tych aktywną rolę odgrywali Anglicy, którzy do-

magali się przekazania Afganistanowi kilku pogranicznych miejscowości, w tym 

miasta Czardżuj. W zamian za to Anglicy obiecali Bucharczykom pomoc  

w pojednaniu z Afganami. Miejscowości te osłaniały przedpole bucharskiego emi-

ratu. Zwłaszcza duże znaczenie posiadał Czardżuj, położony w niewielkiej odle-

głości od ważnych twierdz bucharskich, znajdujących się na lewym brzegu Amu-

darii. Można było łatwo zamienić to miasto w bazę wojskową dla oddziałów bry-

tyjskich i dzięki temu otworzyć drogę do podporządkowania sobie Buchary oraz 

do wtrącania się w wewnętrzne sprawy chanatu Chiwy. Pomimo gróźb ze strony 

posłów emir Buchary nie zgodził się na te propozycje, a posłowie powrócili z ni-

czym do Kabulu. 

Minęło niewiele czasu i Afganie ponownie zawitali do Buchary, stawiając 

jeszcze bardziej prowokacyjne żądania. Domagali się wydzielenia z chanatu okrę-

gu szachrisbskiego i nadania mu „samodzielności” (oczywiście pod kontrolą an-

glo-afgańską), oddania chanatowi kokandzkiemu miasta Ura-Tiube, a Afganista-

nowi głównych twierdz, położonych nad Amu-darią – Kircy i Czardżuj. Posłowie 

nawet nie próbowali ukrywać, że twierdze te mają służyć Brytyjczykom jako bazy 

wojskowe i składnice zapasów dla wojska. Stało się oczywistym, że spełnienie żą-

dań afgańskich będzie równoznaczne z podziałem emiratu bucharskiego. 

Pragnąc położyć kres tym prowokacjom, emir Nasrułła wysłał do Połu-

dniowego Turkiestanu dwunastotysięczną armię, ale oddziały Dost Muhammada 

odparły Bucharczyków i zajęły miasto Achcza
267

. Widząc zwiększoną aktywność 

brytyjską w Azji Centralnej, Rosja postanowiła podjąć bardziej aktywne działania 

na tym obszarze. Postępowano jednak bardzo ostrożnie, by nie prowokować bry-

tyjskiego rywala. Ogólne zacofanie ekonomiczne środkowoazjatyckich chanatów 

generowało słabość ich armii. Chanowie praktycznie nie mieli regularnego wojska, 

a ich armia składała się z pospolitego ruszenia, które było bardzo źle uzbrojone  

i niezdyscyplinowane
268

. 

3. ROSJA ZDOBYWA AZJĘ CENTRALNĄ 

Od tego czasu rozpoczął się proces militarnego zaangażowania carskiej Ro-

sji w Azji Centralnej. W ciągu blisko trzydziestu lat te olbrzymie tereny zostały 

przyłączone do Imperium Rosyjskiego lub też uczyniono z istniejących tam orga-

nizmów państwowych carskich wasali. 

Już w 1853 roku Rosjanie podjęli działania wojenne przeciw chanowi Ko-

kandu, zajmując ważną, dobrze ufortyfikowaną twierdzę Ak Meczet. W roku 1859 
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zajęli strategicznie ważną Dolinę Czujską i część chanatu kokandzkiego, leżącego 

na ziemiach dzisiejszego Kazachstanu. O ile pod koniec lat 50. XIX wieku działa-

nia Rosji w Azji Centralnej cechowała duża ostrożność, o tyle później (począwszy 

od lat 1860-1864) działanie te nabrały wyraźnego tempa. 

W lutym 1863 roku odbyło się posiedzenie specjalnego komitetu do spraw 

Azji Środkowej. Minister spraw zagranicznych Aleksander Gorczakow był 

wprawdzie przeciwny zdecydowanym działaniom w tym rejonie, obawiając się 

reakcji Anglii, lecz kierownik azjatyckiego departamentu N. Ignatiew opowiadał 

się za bardziej zdecydowaną i stanowczą polityką Rosji w tym rejonie
269

. Wybuch 

powstania styczniowego w Polsce stworzył nowe warunki polityczne, Anglia zde-

cydowanie wystąpiła w obronie powstańców. Spowodowało to zaostrzenie wza-

jemnych stosunków dyplomatycznych. W listopadzie 1864 roku car Aleksander II 

zatwierdził plan inwazji Rosji na Azję Centralną, który przygotowało wspólnie 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Wojny
270

. Od tego momentu 

wydarzenia zaczęły nabierać szybszego tempa. 

15 czerwca 1865 roku generał Czerniajew, dowodząc niewielkim oddziałem, 

liczącym około 2500 ludzi, zdobył szturmem największe miasto Azji Centralnej – 

Taszkent. Niedługo później zdobyto cały szereg ważnych miast i twierdz, zaś  

w roku 1868 zdobyto Samarkandę i podporządkowano sobie emirat Buchary. 

Z początkiem 1869 roku rząd angielski, na czele z liderem liberałów Glad-

stonem, zaproponował Aleksandrowi II stworzenie w Azji Centralnej (pomiędzy 

brytyjskimi i rosyjskimi dobrami) strefy neutralnej. Rozpoczęto w tej sprawie ro-

kowania, które od początku ujawniły duże rozbieżności stanowisk. Anglicy nale-

gali na przeprowadzenie granicy po Amu-darii w jej środkowym biegu, zaznacza-

jąc, by na południu od Buchary granica szła szeroko na zachód przez cały Turkie-

stan. Rosjanie w odpowiedzi sprzeciwili się, bowiem taka linia przechodziła zale-

dwie około 230 wiorst od Samarkandy. Ponadto w wariancie angielskim granica 

przecinałaby drogi karawanowe z Buchary do Chorosanu i innych prowincji pół-

nocnej Persji, co godziło w interesy rosyjskiego kupiectwa. Rozgorzał również 

spór o Afganistan. Rosjanie nie bez podstaw uważali, że emir afgański będzie 

chciał uderzyć na emirat Buchary. W angielskich kręgach dyplomatycznych doj-

rzewało przekonanie, że rosyjskie działania w Azji Centralnej zaczynają zagrażać 

ich pozycji w Iranie, a nawet w Indiach. Rozmowy zakończyły się podpisaniem 

kilku ogólnych deklaracji, przy czym Rosja obiecała nie przesuwać granic chanatu 

bucharskiego dalej na południe w kierunku Afganistanu. 

W roku 1873 bardzo silna ekspedycja rosyjska zajęła ziemię chanatu chi-

wańskiego, podporządkowując sobie obszary położone na południe od Jeziora 

Aralskiego i na wschód od Morza Kaspijskiego. W latach 1878-1882 przyłączono 
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do Rosji tereny dzisiejszego Turkmenistanu. Ogromne postępy w przyłączaniu do 

Rosji coraz to nowych ziem Azji Centralnej bardzo zaniepokoiły Anglię, jej od-

wieczny, paniczny wręcz strach, że może utracić swoje posiadłości w Indiach na 

rzecz swojego konkurenta, skłoniły ją do pewnych działań, podjętych w Afgani-

stanie.  

18 marca 1885 roku doszło do starcia Rosjan z Afganami pod Kuszką. Ge-

nerałowie armii carskiej nie zdecydowali się jednak na wtargnięcie głębiej na tery-

torium Afganistanu. Zdawano sobie sprawę, że może to doprowadzić do konfliktu 

zbrojnego z Anglią. Pamiętano też o wynikach wojny krymskiej i panowała obawa, 

że nowy konflikt zbrojny z Brytyjczykami może zakończyć się niepowodzeniem 

oraz utratą uzyskanych już zdobyczy. Niebawem doszło do negocjacji brytyjsko-

rosyjskich w celu ustalenia południowej granicy Imperium Rosyjskiego. Następ-

stwem zawartych wówczas uzgodnień było przejęcie zajętego przez Rosjan teryto-

rium Afganistanu. Założono tam miejscowość o nazwie Kuszka, która była najbar-

dziej na południe wysuniętą częścią Rosji. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż rosyj-

sko-brytyjska komisja pograniczna podejmowała decyzje w tej sprawie bez udzia-

łu emira Afganistanu. Porozumienie podpisano 10 (22) lipca 1887 roku w Peters-

burgu
271

. 

Umowa nie dotyczyła jednak terenów położonych w Pamirze i dalej,  

na północny-wschód, w stronę chińskiego Turkiestanu – tu granica nie była ustalo-

na. Otwierało to Brytyjczykom dostęp w kierunku Pamiru, Rosjanom zaś w kie-

runku Hindukuszu oraz w kierunku Dardistanu, położonego w pobliżu Pamiru.  

W rejonie tym istniało kilka niewielkich, niezależnych państewek, jak Chunza, 

Szugnan czy Roszan. Na wschód od tych chanatów koczowali Kirgizi, nominalnie 

podporządkowani Chinom, ale w rzeczywistości cieszący się faktyczną niezależ-

nością
272

. 

W latach 1893-1894 i te tereny stały się przedmiotem rosyjskiej ekspansji. 

Na początku 1895 roku ambasadorzy Anglii i Rosji dokonali kolejnego podziału 

ziem, które do nich nie należały. Część Pamiru (należąca do Afganistanu) została 

włączona do Rosji, część zaś do Emiratu Buchary, całkowicie podporządkowanego 

rosyjskiej władzy. 

Tym samym zakończono rosyjską ekspansję w Azji Centralnej. Prawie od 

samego początku zdobywania terenów azjatyckich rozpoczął się proces kolonizacji 

tych ziem. Rosjanie początkowo oddali tubylcom całe sądownictwo, oparte na sza-

riacie, niestety było ono bardzo podatne na korupcję i uzależnione od miejscowych 

układów, toteż procesy ciągnęły się niekiedy przez wiele lat i zapadały w nich czę-

sto niezrozumiałe i niesprawiedliwe wyroki. 

Nie mieszał się też carat w sprawy religii, nie chcąc budować sobie opozy-
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cji, opartej na fundamencie islamu. Duchowieństwo zaraz po podboju cieszyło się 

pewnymi przywilejami, zwolnione było między innymi od podatków. 

Z biegiem czasu ten kurs jednak zaczął się zaostrzać. W roku 1900 władze 

carskie zabroniły muzułmanom pielgrzymek do Mekki, gdyż przynosiły one muł-

łom znaczne dochody, których w ten sposób zostali pozbawieni. Oficjalną przy-

czyną było niebezpieczeństwo groźnych epidemii, a faktyczną chęć izolacji „rosyj-

skich muzułmanów” od reszty świata islamskiego. 

Carski rząd starał się wzmacniać swoją pozycję na tym terenie poprzez 

osadnictwo kozackie, wznosząc osiedla o czysto rosyjskim charakterze. W latach 

1875-1877, czyli zaledwie kilka lat po podporządkowaniu sonie chanatu chiwań-

skiego, osiedlono w Karakałpakii Kozaków – starowierców. Oprócz planowego 

przesiedlania całych grup ludności pochodzenia rosyjskiego, głównie z guberni 

permskiej i penznieńskiej, istniało indywidualne osadnictwo chrześcijańskich 

chłopów z europejskich terenów Imperium Rosyjskiego. 

Napotykano jednak na wiele trudności. Główne problemy stwarzała bariera 

językowa. Przedstawiciele rosyjskiej administracji praktycznie nie znali języka 

uzbeckiego ani tadżyckiego. Tłumaczami byli najczęściej Tatarzy, którym łatwiej 

było się porozumieć z tubylcami. Wiele spraw praktycznie uzależnionych było od 

ich woli i sposobu tłumaczenia, co powodowało liczne konflikty i sprzyjało wielu 

nadużyciom w administracji oraz w sądownictwie. 

Zgodnie ze spisem ludności Imperium Rosyjskiego, jaki został przeprowa-

dzony w roku 1897, ludność Turkiestanu liczyła około 8 milionów mieszkańców,  

z czego prawie 700 000 stanowili osadnicy rosyjscy. 

Duże znaczenie dla rozwoju osadnictwa i gospodarki w Azji Centralnej 

miała budowa linii kolejowej, która łączyła brzegi Morza Kaspijskiego z Samar-

kandą i Taszkentem. 

Na początku wieku XX nasilił się proces „dzikiego osadnictwa”, co powo-

dowało liczne konflikty z miejscową ludnością muzułmańską, której zabierano 

ziemię leżącą odłogiem, ale którą oni uważali za swoją własność. 

Już w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku zaczęto organizować szkolnic-

two rosyjskie, które miało obejmować również ludność rodzimą. Wprowadzono 

język rosyjski jako urzędowy w administracji, co zmuszało Uzbeków, Kazachów, 

Kirgizów, Karakałpaków i Turkmenów do jego nauki. Było to niewątpliwie dzia-

łanie zmierzające do rusyfikacji miejscowej ludności. 

Proces kolonizacji nie odbywał się bynajmniej bez otwartych konfliktów,  

w roku 1898 wybuchło powstanie w położonym w Kotlinie Fergańskiej Andiżanie. 

Do najpoważniejszych jednak wystąpień doszło w roku 1916,w wyniku, 

których śmierć poniosły tysiące ludzi, w tym osadnicy rosyjscy
273

.  

                                                           
273

 T-ob, Andiżanskoie wosstanije i iego pricziny, „Istoriczeskij wiestnik”, 1908, nr 5. 



M. Bodziany 

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, A. Kotasińska, Z. Abou Saleh 

 
137 

 

PODSUMOWANIE 

Militaryzm rosyjski w połączeniu z nacjonalizmem był niezwykle silną 

ideologią państwa carów. Tak silną, że obalając istniejący ustrój carski, bolszewicy 

zbudowali państwo również posiadające te cechy. Przez cały okres trwania syste-

mu sowieckiego ideologia ta nie tylko nie uległa rozkładowi, ale została rozbudo-

wana o nowe elementy, jak np. internacjonalizm proletariacki czy doktrynę Breż-

niewa o ograniczonej suwerenności państw socjalistycznych. Dzisiejsza Rosja jest 

również spadkobiercą tej ideologii. Dalej panuje przekonanie, nie tylko wśród po-

lityków, ale i zwykłych obywateli rosyjskich, że ziemie innych narodów należą się 

Rosji, że istnieją państwa, które tradycyjnie należały do rosyjskiej strefy wpływów. 

Każda próba wyłamania się z tego systemu i usamodzielnienia politycznego napo-

tyka na opór Rosji. Trzeba też powiedzieć, że sytuacja ta jest również wynikiem 

faktu, iż społeczeństwo rosyjskie nie zna i nigdy nie znało instytucji państwa de-

mokratycznego. W całej swojej historii Rosja nigdy nie była państwem demokra-

tycznym, dlatego też społeczeństwo rosyjskie nie potrafi i dziś myśleć kategoriami 

demokracji, będąc przez to niezwykle podatne na wszelkiego rodzaju rządy auto-

rytarne. 

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie są tego najbardziej wymowną ilustracją. 

System oparty na kapitalizmie oligarchicznym musi mieć swoją ideologię i znalazł 

ją, reaktywując nacjonalizm i militaryzm Imperium Rosyjskiego oraz adaptując 

wiele elementów ideologii ZSRR. 
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THE ECONOMIC AND POLITICAL  

CAUSES FOR THE CONQUESTS IN THE CENTRAL ASIA  

MADE BY RUSSIA IN THE SECOND HALF  

OF THE NINETEENTH CENTURY 

SUMMARY 

The article analyzes the economic and political reasons that directly led to the annexation 

of vast areas of the central Asia to the Russian Empire in the 2nd half of the 19th century, 

in particular, the incorporation of the Emirate of Bukhara, as well as khanates of Khiva 

and Kokandu. It demonstrates the discrepancy of the economic and political interests be-

tween Russia and Great Britain that led to the struggle over the central Asian markets. 

This rivalry forced Russia to conduct the chain of military actions in this region, leading 

to the political and economic subordination of the central Asian states. The period of 

these activities took place from 1853 to 1882 and it ended up with the establishment of 

spheres of influence between Russia and the British Empire in this region. 

Keywords: Central Asia, Bukhara, Khiva, Samarkand, Russian imperialism, the Uzbeks, 

the Turkmen, the Great Game, Stanislaw Ciolkowski, the Emirate of Bukhara, the Khan-

ate of Khiva, the Khanate of Kokandu, Afghanistan, Russia 
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Orłowski Kamil
274

 

POWSTANIE DOMINIUM PAKISTANU  

I JEGO NASTĘPSTWA SPOŁECZNE  

W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU 

Streszczenie: Artykuł ma na celu zobrazowanie następstw społecznych, spowodowanych 

autonomizacją muzułmańskiej części Indii Brytyjskich. Szczególna uwaga została poświę-

cona przyczynom migracji społeczeństwa muzułmańskiego oraz zapędom separatystycz-

nym w drugiej połowie XX wieku. Praca dotyczy problemów społecznych, związanych  

z kwestiami lokalnymi i międzynarodowymi oraz tematyki szeroko rozumianych konflik-

tów wewnętrznych, wywołanych utworzeniem Dominium Pakistanu. 

Słowa kluczowe: grupy społeczne, Islamska Republika Pakistanu, migracje, podział Indii 

Brytyjskich 

WSTĘP 

Region Azji Południowej, zwłaszcza obszar subkontynentu indyjskiego, jest 

miejscem rozwoju najrozleglejszej cywilizacji starożytnej, mianowicie cywilizacji 

doliny Indusu. Przez stulecia obszar ten przechodził rozmaite transformacje, co 

skutkowało wykształceniem się bogatej mieszanki etnicznej, kulturowej, religijnej, 

językowej oraz narodowościowej. Wszelkie różnice socjologiczne zauważalne są 

również w ostatnich dziesięcioleciach. W artykule zostały przedstawione rezultaty 

ostatnich przemian społecznych i politycznych tego regionu geograficznego.  

Schyłek Cesarstwa Indyjskiego, któremu towarzyszyły wydarzenia z glo-

balnej sceny politycznej oraz brytyjska polityka kolonialna, stanowił wstęp do 

rozpoczęcia nowego etapu dla Azji Południowej. Pojawienie się nowego państwa 

wpłynęło istotnie na rozwój i przemiany społeczeństwa, zamieszkującego opisy-

wany region. 

Jednakże złożoność procesów transformacyjnych oraz wielowątkowość 

wydarzeń prowadzą do konieczności wykorzystania dodatkowych metod badaw-

czych. Artykuł bazuje na doświadczeniach epmpirycznych autora, zdobytych pod-

czas pobytu w Islamskiej Republice Pakistanu, gdzie przeprowadzono szereg wy-

wiadów swobodnych oraz dokonano obserwacji problemów towarzyszących spo-

łeczeństwu tego państwa. 
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1. ZASADNICZE PRZYCZYNY PODZIAŁU INDII BRYTYJSKICH  

Decyzja o podziale Indii Brytyjskich była poprzedzona wieloma wydarze-

niami. Odnosiły się zarówno do globalnej sceny politycznej, jak i sytuacji we-

wnętrznej terytorium Indii Brytyjskich, nad którymi władza była sprawowana 

przez Wielką Brytanię. Pośród najważniejszych okoliczności, w których owa de-

cyzja została podjęta, można wyróżnić z całą pewnością II wojnę światową oraz 

dążenia narodowościowych partii politycznych w obecnym Cesarstwie Indyjskim. 

Podsumowanie konfliktu na skalę światową, jakim była II wojna światowa, 

objawiło Brytyjczyków nie tylko jako zwycięzców, ale również jako niemalże 

bankrutów, dlatego Wielka Brytania zmniejszyła swoje zainteresowanie sytuacją 

w ich terytoriach mandatowych, takich jak: Indie, Palestyna, Irak czy Kamerun
275

. 

Sami Brytyjczycy po 1945 roku zaczęli powoli się wycofywać z własnych teryto-

riów zależnych. Skutkowało to między innymi zaprzestaniem dotychczasowego 

tłumienia powstań narodowych i rozpoczęciem dialogu z aktywnymi grupami na-

rodowościowymi, w wyniku czego silne partie polityczne, obecne na obszarze In-

dii Brytyjskich, rosły w siłę i miały coraz to większe powodzenie istnienia i osią-

gania założonych celów. 

Indyjski Kongres Narodowy i Liga Muzułmańska stanowiły najsilniejsze 

obecne u schyłku Cesarstwa Indyjskiego partie polityczne. Stanowiły one konty-

nuację ruchów narodowościowych, zapoczątkowanych przez hindusów w XIX 

wieku. Sytuacja taka była spowodowana przychylnością władz brytyjskich, które 

faworyzowały społeczeństwo hinduskie
276

. Z czasem okoliczności te zaczęły się 

odwracać na korzyść muzułmanów, czego potwierdzeniem jest utworzenie Ligi 

Muzułmańskiej i otrzymanie wsparcia przez wicekróla Indii – lorda Minto
277

. Bry-

tyjczycy zmiennie sprzyjali obecnym grupom religijnym. Miało to na celu pogłę-

bienie sporu pomiędzy muzułmanami oraz hindusami i przedstawicielami innych 

religii. Najlepszym tego dowodem był fakt podziału Bengalu przez Brytyjczyków 

w 1905 roku
278

. Natomiast same dąęenia Hindusów do uzyskania większej władzy 

i uniezależnienia się od Wielkiej Brytanii pozostawały w związku ze wzmocnie-

niem ich świadomości narodowej, która była efektem wzrostu poziomu oświaty  

w Pakistanie. 

Początkowo głównym celem, który przyświecał hindusom, było zmniejsze-

nie wysokiego poziomu ingerencji władz brytyjskich w życie Hindusów. Miało to 
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służyć uzyskaniu większego udziału w rządzeniu i poprawie zadowolenia społecz-

nego. Jednakże poprzez niemalże równoczesny rozwój dwóch przeciwstawnych 

partii politycznych – muzułmańskiej i hinduskiej – rozpoczęto również dążenie do 

autonomizacji tych dwóch grup religijnych. Można nawet stwierdzić, że dochodzi-

ło do konkurowania pomiędzy dwoma ugrupowaniami. Jedynym czynnikiem spa-

jającym te dwie grupy religijne była wspólna walka przeciwko Brytyjczykom. Po 

całkowitym wykształceniu się charakteru dwóch najważniejszych partii, główne 

cele zostały rozszerzone. Indyjski Kongres Narodowy dążył do jedności państwa. 

Stanowiło to opozycję do pragnień Ligi Muzułmańskiej, która założyła podział 

Indii na dwa oddzielne terytoria. Pojawiły się zatem pierwsze przesłanki do starć 

pomiędzy przeciwstawnymi obozami o charakterze politycznym. Stało się to rów-

nież przesłanką do wzmocnienia obopólnej nienawiści pomiędzy muzułmanami  

i hindusami w Indiach Brytyjskich. 

Dochodziło do coraz liczniejszych konfrontacji o podłożu politycznym i re-

ligijnym, w tym starć o charakterze zbrojnym, krwawych w skutkach. Można wy-

różnić dwie płaszczyzny walk, do jakich dochodziło w pierwszej połowie XX wie-

ku na terytorium Indii. Pierwsze odbywały się pomiędzy społeczeństwem Indii  

a obecną tam władzą brytyjską. Kolejna zaś oś napięć przebiegała pomiędzy lud-

nością muzułmańską oraz hinduską. 

Biorąc pod uwagę wymienione czynniki, można dojść do wniosku, że po-

dział Indii był nieunikniony. Władza brytyjska, nie angażując się przesadnie w na-

silający się konflikt, powołała się na Plan Mountbatten
279

, co doprowadziło do 

podjęcia decyzji przez Indyjski Kongres Narodowy o podziale Indii i utworzeniu 

14 sierpnia 1947 roku nowego państwa muzułmańskiego – Pakistanu. W pierw-

szych latach Pakistan stanowił jedynie dominium Wielkiej Brytanii
280

. Była to 

forma pośrednia pomiędzy całkowitą niepodległością i suwerennością a terytorium 

zależnym od Brytyjczyków. Tym samym 17 sierpnia 1947 roku utworzono linię 

podziału pomiędzy nowo powstałym Pakistanem a Indiami – linię Radcliffe
281

 

(rys. 1). 
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 Plan Mountbatten (ang. Mountbatten Plan) – deklaracja rządu Wielkiej Brytanii z 3 czerwca 1947 roku, 

stwierdzająca podział Indii brytyjskich na dwa oddzielne państwa na prawach brytyjskich domini. We-

dług tego planu Indie zostały podzielone na tzw. Hindustan, czyli państwo z dominującym hinduizmem 

oraz Pakistan z przeważającą religią islamistyczną. W stosunku do obszarów, gdzie nie można było wyło-

nić jednoznacznie górującej religii, zostało przeprowadzone referendum. Dotyczyło to zwłaszcza regio-

nów przy północnej części nowo powstałej granicy pomiędzy Pakistanem a Indiami. Ibidem, s. 83. 
280
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Wielkiej Brytanii do całkowicie suwerennego państwa. Dominium Pakistanu było monarchią, która 
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przez brytyjskiego monarchę. Dopiero 23 marca 1956 Pakistan zerwał Unię i została proklamowana Is-

lamska Republika Pakistanu.  
281

 17th August 1947: The Radcliffe Line, the border between the Union of India and the Dominion of Paki-

stan is revealed, http://www.mapsofindia.com/on-this-day/17th-august-1947-the-radcliffe-line-the-border-
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Rys. 1. Kierunki migracji ludności po podziale Indii Brytyjskich w 1947.  
Źródło: California Polytechnic State University, 

http://cla.calpoly.edu/~lcall/partition_india.jpg [dostęp z dnia: 14.04.2014]. 

Wyraźne różnice, widoczne w wielu aspektach, potęgujący się konflikt na 

licznych płaszczyznach oraz pospieszny podział terytorium Indii Brytyjskich moż-

na uznać za nadrzędne przesłanki decydujące o przyszłości społeczeństwa za-

mieszkującego obszar ówczesnej Azji Południowej. Dokonanie podziału tak 

ogromnego terytorium, zróżnicowanego pod wieloma względami, przyczyniło się 

do wielu następstw społecznych. Jednakże nie sam fakt podziału odegrał tutaj naji-

stotniejszą rolę. Zasadniczą przyczyną, wpływającą na transformację opisywanej 

ludność, jest kryterium, według którego dokonano rozdzielenia Indii Brytyjskich. 

Otóż zdywersyfikowane pod licznymi wartościami – społecznymi, gospodarczymi 

czy geograficznymi – terytorium można było podzielić według innych kanonów. 

Sam fakt obecności licznych grup etnicznych, językowych i kulturowych dawał 

możliwość podziału tego obszaru w inny sposób. Pomimo tego Brytyjczycy dość 

pospiesznie ustalili kryterium – religię, co okazało się pochopne w skutkach. Moż-

na stwierdzić, że wybrano najbardziej trywialną opcję dokonania partycji. Z pozo-

ru optymalny wybór okazał się wkrótce przyczyną wielu problemów.  

2. BEZPOŚREDNIE SKUTKI SPOŁECZNE POWSTANIA DOMINIUM 

PAKISTANU 

Właściwym jest stwierdzenie, iż uzyskanie niepodległości przez Dominium 

Pakistanu zapoczątkowało gigantyczną falę migracji ludności, którą można uznać 
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za swoisty exodus. Społeczeństwo muzułmańskie, znajdujące się po indyjskiej 

stronie granicy, zwłaszcza w takich regionach, jak Hariana, Himahachal Pradesh, 

Pendżab Indyjski oraz zachodnia część Radżastanu, przemieszczało się w kierunku 

Pakistanu Zachodniego. Migracje następowały głównie drogą lądową
282

. Opcja ta 

była korzystna ze względu na niewielką odległość do pokonania – do 300-400 ki-

lometrów. Inaczej wyglądała sytuacja z ludnością migrującą z takich regionów, jak 

Bihar, Madhya Pradesh czy Uttar Pradesh. Pod względem liczebności była to 

mniejsza grupa i przemieszczała się również z wykorzystaniem drogi lotniczej. 

Przeważało społeczeństwo określone mianem ludności Muhajir, czyli posługują-

cych się językiem Urdu. Ich zasadniczym kierunkiem przeprowadzki była prowin-

cja Sindh, a przede wszystkim metropolia Karaczi. Obecne były również migracje 

drogą wodną. Możliwość taką posiadali muzułmanie ze stanu Gudżarat, który po-

siada dostęp do Morza Arabskiego. Natomiast islamscy mieszkańcy wschodnich 

Indii przemieszczali się na pakistańską część Bengalu, do Pakistanu Wschodniego. 

Poruszając kwestię terytoriów objętych migracją, należy również podkreślić, iż 

podział Indii był niekorzystny dla Pakistanu. Główną tego przyczyną było przeję-

cie najbardziej zacofanych regionów dawnych Indii Brytyjskich
283

.  

Migracje Hindusów oraz Sikhów odbywały się w podobny sposób. Obsza-

rami najbardziej zróżnicowanymi pod względem religii były Indie Północne oraz 

obszar Bengalu. Tam też dochodziło do największych starć na tle religijnym oraz 

wysiedleń społeczności hinduistycznej oraz Sikhów
284

. 

Według różnych źródeł szacuje się, iż granicę pomiędzy nowo powstałym 

Dominium Pakistanu a Indiami przekroczyło około 14,5 mln ludzi
285

, uwzględnia-

jąc zarówno emigracje, jak i imigracje do Pakistanu. Dane te jednak trudno zwery-

fikować ze względu na brak jakiejkichkolwiek statystyk
286

. Najczęściej liczby te 

były wynikiem analiz spisów powszechnych, przeprowadzonych dopiero trzy lata 

po podziale. Ponadto często nie uwzględniały migracji poza terytorium dawnych 

Indii Brytyjskich. Innym uchybieniem była ilość zmarłych oraz zamordowanych, 

którzy nie dotarli do granicy w wyniku wycieńczającej drogi, starć grup społecz-
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 Wykorzystywano powszechnie wozy zaprzężone w bawoły, na które ładowano własny dobytek. Pozo-

stawione zostały domy, mieszkania i ziemie. Drogi łączące oba państwa były często spowite kilkunastoki-

lometrowymi konwojami migrantów. Zob. B. Mrozek, op. cit., s. 83. 
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 Po części indyjskiej znajdowały się dobrze rozwinięte prowincje, zasobne w kopalnie węgla, rudy żela-

za, huty, stalownie oraz duże zakłady przemysłowe. Ibidem, s. 84.  
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 Sikhowie – wyznawcy Sikhizmu, religii powstałej pod koniec XV wieku w prowincji Pendżab. Po po-

dziale Indii Brytyjskich przemieszczali się wraz z Hindusami ze względu na bliskość i większe podobień-

stwo religijne do hinduizmu niż do islamu. Zob. „Sikhism”, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/ 

543916/Sikhism [dostęp z dnia: 04.06.2014].  
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 P. Bharadwaj, A. Khwaja, A. Mian, The partition of India: demographic consequences, s. 3, 

http://www.hks.harvard.edu/fs/akhwaja/papers/Partition%20of%20India%20Prashant,%20Asim%20and%

20Atif%202009.pdf, [dostęp dnia: 04.06.2014]. P. Visaria, Migration between India and Pakistan, s. 323, 

http://econpapers.repec.org/article/sprdemogr/v_3a6_3ay_3a1969_3ai_3a3_3ap_3a323-334.htm [dostęp  

z dnia: 04.06.2014].  
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 Utworzona przez Brytyjczyków granica w pierwszych latach była jedynie teoretyczną linią, oddzielającą 

oba państwa na mapach. W rzeczywistości nie było żadnej kontroli nad przekraczaną granicą.  



Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne – retrospekcja i współczesność 

 
144 

 

nych, często o charakterze zbrojnym oraz eksterminacji mniejszości religijnych. 

Również z tą wartością jest ogromna rozbieżność. Szacuje się, że podział Indii 

kosztował życie od 200 tys. (P. Moon) do nawet 1 mln (S. Wolpert) ludzi
287

. 

Rozbicie integralności Indii skutkowało w rozmaity sposób. Poziom skom-

plikowania był zależny od różnorodności grup religijnych w danej prowincji. Naj-

bardziej brzemiennym w następstwach był region Pendżab oraz północno-

zachodnia część Indii. Tam właśnie zróżnicowanie społeczeństwa było najpoważ-

niejsze. Dochodziło do prześladowań mniejszości religijnej ze strony muzułma-

nów, hindusów i sikhów. Często tego typu działania kończyły się eksterminacją 

danej mniejszości. Dewastowano posiadłości oraz sklepy, a samych wyznawców 

zabijano. Nie oszczędzano również uchodźców, którzy byli w drodze. Występowa-

ły sytuacje, gdzie napadano i rabowano konwoje
288

. 

W następstwie wielomilionowych migracji część obszarów została wylud-

niona na rzecz innego terytorium, który stawał się przeludniony. O atrakcyjności 

wybranych regionów stanowił wysoki poziom urbanizacji. Ludność wierzyła, że 

większe miasta będą w stanie zapewnić wystarczającą ilość miejsc pracy, miesz-

kań oraz inne podstawy socjalne. Konfrontacja z rzeczywistością pokazała jednak, 

że dla tak ogromnej siły ludzkiej żadna z metropolii Pakistanu nie jest w stanie 

sprostać istniejącym potrzebom. Dobrym tego przykładem jest Karaczi (prowincja 

Sindh), gdzie populacja przed utworzeniem nowego państwa muzułmańskiego 

wynosiła blisko 400 tysięcy. W zaledwie 6 lat ilość mieszkańców tego miasta 

zwiększyła się do ponad 1,3 miliona
289

. Wystąpił głód i choroby wśród uchodź-

ców, w tym nawet cholera
290

. Z czasem zaczęło brakować miejsc zamieszkania. 

Władze wykorzystywały więc obiekty sakralne oraz wojskowe, aby zapewnić lu-

dziom miejsce noclegu. Niewyobrażalny napływ ludności z terytoriów wiejskich 

przyczynił się do obniżenia poziomu wykształcenia ludności i nasilenia proble-

mów ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy przez niewykształconych. Innym pro-

blem było szerzenie się korupcji. Społeczeństwo jednak uznało to za oczywisty 

przejaw powstania nowego państwa, który z czasem miał wygasnąć. Do bezpo-

średnich następstw społecznych można zaliczyć również pojawienie się nowych 

kryzysów wewnętrznych, które zostaną omówione w następnej części artykułu.  

Przyjęte przez Brytyjczyków oraz Ligę Muzułmańską spoiwo w postaci 

wspólnej religii, miało okazać się ostatecznym gwarantem jedności nowo powsta-
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04.06.2014].  
288

 B. Mrozek, op. cit., s. 84. 
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łych narodów. Migracje jednak nie były kompletne. Blisko 35,4 mln muzułmanów 

– pomimo licznych przeciwności – pozostało w Indiach
291

, co stanowiło więcej niż 

połowę ludności muzułmańskiej, zamieszkującej Pakistan
292

. 

Kolejnym następstwem utworzenia Dominium Pakistanu było nasilenie za-

pędów separatystycznych wybranych grup społecznych. Celowo kolektyw ludno-

ści został określony dość ogólnie, gdyż na terytorium byłych Indii Brytyjskich 

obecne były grupy etniczne, językowe, kulturowe, religijne oraz narodowe. Do 

społeczeństw, które domagały się większych praw i czuły się wręcz poszkodowane 

przez podział według jedynego kryterium religijnego, kwalifikują się Pasztuni, Be-

ludżowie, Sindhowie oraz mieszkańcy takich księstw, jak Hajderabad, Kaszmir  

i Dżanagadh. W przypadku dwóch ostatnich problem jest nadal aktualny i wciąż 

stanowi zarzewie konfliktu indyjsko-pakistańskiego
293

. Jednakże utworzenie Paki-

stanu najboleśniej uderzyło w Bengalczyków i Pendżabów. Zajmowane przez nich 

terytoria zostały dosłownie podzielone pomiędzy dwa różne państwa
294

. Naruszyło 

to wielokulturową i językową więź tych grup społecznych. Konsekwencją zanie-

dbania tak wielu grup społecznych była intensyfikacja zapędów nacjonalistycz-

nych. Oczywiście przed 1947 rokiem były one również obecne, ale nie w takim 

stopniu. Utworzenie Pakistanu – na skutek faworyzowania jedynie dwóch grup 

religijnych – zainicjowało chęć do kolejnych podziałów. Dzięki temu wydarzeniu 

uświadomiono społeczeństwu, że skoro raz dokonano podziału tak obszernego te-

rytorium, to istnieje szansa na kolejny podział według innych kryteriów. Wymie-

nione grupy społeczne dążyły do poprawienia własnej sytuacji poprzez uzyskanie 

większej autonomii. 

3. ODŁĄCZENIE SIĘ PAKISTANU WSCHODNIEGO  

Różnice etniczne oraz polityczne pomiędzy mieszkańcami Pakistanu Za-

chodniego oraz Pakistanu Wschodniego, a także ich odległość geograficzna istot-

nie utrudniały prowadzenie wspólnej polityki wewnątrz jednego organizmu pań-

stwowego. Przekonanie o wyższość społeczeństwa zamieszkującego zachodnią 

część Pakistanu oraz umiejscowienie tam ośrodka aparatu władzy stawiało paki-

stańską część Bengalu na drugim miejscu. Sytuacja jednak zaczęła się zmieniać  

w 1969 roku, po obaleniu reżimu wojskowego w Pakistanie
295

. W tworzonym na 

nowo parlamencie największą siłę zyskała właśnie partia z Pakistanu Wschodnie-

go. Taki obrót spraw został uznany za zagrożenie dla Pakistanu Zachodniego. 

Skutkiem tego było zablokowanie działań parlamentu przez premiera – Zulfikar 
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Ali Bhutto. Było to jednoznaczne z ogromnym oburzeniem społecznym Bengal-

czyków i szybko doprowadziło do wybuchu pierwszego powstania Bengalu. Reak-

cją na ruchy niepodległościowe było ogłoszenie przez władze stanu wyjątkowego 

w Pakistanie Wschodnim i rozpoczęcie przez armię pakistańską operacji „Search 

Light”. Podjęte działania doprowadziły po raz kolejny do kryzysu społecznego. 

Według różnych źródeł na terenie Bengalu Wschodniego zostało zamordowanych 

od 125 tys. do 505 tys. ludzi
296

. Do tego tragicznego bilansu należy również doli-

czyć ogromną liczbę gwałtów, których dopuścili się żołnierze pakistańscy – ok. 

200 tys. oraz katastrofalne efekty cyklonu Bhola, który spustoszył Bengal jeszcze 

przed rozpoczęciem walk zbrojnych – 200 tys. osób poniosło śmierć
297

. 

Pod koniec 1971 roku, 16 grudnia Pakistan Wschodni uzyskał niepodle-

głość i utworzono Bangladesz
298

. Po kapitulacji wojsk pakistańskich sytuacja po-

woli się normalizowała. Rozpoczęto stabilizację, a następnie przyspieszony rozwój 

gospodarki zacofanego kraju. Sytuacja ta jednak nie była prosta. W wyniku pro-

wadzonych walk niepodległościowych doszło do kolejnych migracji i blisko 10 

mln uchodźców wyemigrowało do Indii w poszukiwaniu schronienia
299

. 

W kolejnych latach istnienia Bangladeszu sytuacja nie ulegała znacznej po-

prawie. Kraj zmagał się z wieloma katastrofami naturalnymi oraz musiał stawić 

czoła rosnącemu kryzysowi gospodarczemu i politycznemu, dlatego decyzja  

o odłączeniu się Pakistanu Wschodniego jest uważana za nieprzemyślaną. Następ-

stwa społeczne tej decyzji są widoczne do dnia dzisiejszego. Widoczny jest wysoki 

przyrost naturalny w Bangladeszu, nie odpowiadający przeciętnej długości życia, 

która wynosi 62 lata i plasuje się na 144. miejscu (216 uwzględnionych teryto-

riów/państw)
300

. Tak niskie miejsce jest odwrotnie proporcjonalne do pozycji zaj-

mowanej pod względem gęstości zaludnienia – 13. miejsce (ok. 1000 os./km
2
)

301
. 

Dramatyczna sytuacja dotyczy również poziomiu wykształcenia. 55% społeczeń-

stwa Bangladeszu to analfabeci
302

.  

Zbudowanie mocnych struktur państwowych na tak słabych fundamentach 

stanowi wyzwanie dla władz Bangladeszu. Pomimo mizernych statystyk upartego 

w swoich dążeniach państwa, często pojawia się stwierdzenie, iż Bengalczycy ma-
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ją szybsze tempo rozwoju gospodarczego, niż dominujący w tej dziedzinie Paki-

stan. 

4. KONSEKWENCJE SPOŁECZNE W KOLEJNYCH LATACH 

Efekty wywołane powstaniem Dominium Pakistanu można określić jako 

złożone i wieloetapowe. Nie wszystkie następstwa społeczne były widoczne tuż po 

roku 1947. Niektóre konsekwencje objawiły się dopiero w kolejnych dziesięciole-

ciach. Także w okresie po zerwaniu unii z Brytyjczykami i proklamowaniu Islam-

skiej Republiki Pakistanu w 1956 roku. 

Jednym z najbardziej odczuwalnym następstwem społecznym był nieu-

stanny proces wzrostu populacji Pakistańczyków (rys. 2). 

 

Rys. 2. Populacja Pakistanu na przestrzeni lat 1951-2011 

Źródło: W. Cox, Pakistan: Where the population bomb is exploding, 

http://www.newgeography.com/content/002940-pakistan-where-population-bomb-

exploding [dostęp z dnia: 13.06.2014]. 

Niewyobrażalne pomnożenie liczby ludności jest zaskakująco podobne do 

sytuacji, która miała miejsce po proklamacji Izraela
303

. Jednakże z tym zastrzeże-

niem, iż w przypadku Pakistanu migracje osłabły w drugiej połowie XX wieku. 

Główna zasługa rosnącej populacji spoczywała na wysokim wskaźniku przyrostu 

naturalnego. Przed rokiem 2000 sięgał on około 25%. Na początku XXI wieku już 

blisko 34%, co plasuje Pakistan na piątym miejscu państw z najwyższym wskaźni-

kiem przyrostu naturalnego
304

. 

Również korupcja dawała o sobie znać. Pomimo złudnych oczekiwań Paki-

stańczyków, deprawacja przedstawicieli władz publicznych wciąż się nasilała. Od 
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samorządów poprzez urząd policji aż do władz federalnych widoczny był problem 

korupcji. Osoby zajmujące znaczące pozycje uciekały się do wykorzystania wła-

snych stanowisk w celu uzyskania prywatnych korzyści, najczęściej finansowych. 

Przeprowadzone przez autora wywiady dowodzą, iż korupcja jest uznawana za 

jedno z najpoważniejszych zagrożeń wewnętrznych współczesnego Pakistanu. Za 

grupę społeczną i urząd administracyjny niedotknięty tym problem są postrzegane 

jedynie Siły Zbrojne Pakistanu. 

Utworzenie Dominium Pakistanu wmocniło również zapędy separatystycz-

ne, które przyniosły pejoratywne efekty dopiero w kolejnych latach XX wieku. 

Zauważalne były przede wszystkim konflikty modernistów z tradycjonalistami, 

wręcz analogiczne do napięć pomiędzy zwolennikami polityki proamerykańskiej  

i proarabskiej. Wynikiem tego typu niepokojów był często wzrost niezadowolenia 

społecznego, kryzysy społeczne i częste zmiany rządów, a nawet całych syste-

mów. Niejednokrotnie dochodziło do obalenia władzy przez juntę wojskową.  

W ponad siedemdziesięcioletniej historii Pakistanu armia trzy razy przejęła władzę 

w państwie
305

. Za każdym razem przejęcie władzy przez Siły Zbrojne było pozy-

tywnie oceniane przez społeczeństwo. Sam szacunek do armii pakistańskiej 

utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Nie dziwi więc fakt, iż pomimo braku obo-

wiązkowego poboru, wszystkie rodzaje wojsk cieszą się ogromną popularnością. 

Jest to jedna z najlepiej opłacalnych i szanowanych grup społecznych, w związku 

z czym Pakistan jest w stanie stosunkowo aktywnie uczestniczyć w misjach zagra-

nicznych, organizowanych między innymi przez ONZ. 

Wbrew intensywnemu rozwojowi gospodarczemu władze pakistańskie nie 

były w stanie zapewnić wystarczającej liczby miejsc zatrudnienia dla obywateli, 

co prowadziło do migracji zarobkowych. W XX wieku zauważalnymi kierunkami 

migracji były państwa Zatoki Perskiej, głównie Arabia Saudyjska, Katar oraz 

Zjednoczone Emiraty Arabskie, które poszukiwały taniej siły roboczej. 

Ostatni efekt, zauważalny w drugiej połowie XX wieku, odnosi się do 

kwestii Afgańczyków i interwencji wojsk radzieckich w 1978 roku. Zagrożenie ze 

strony ZSRR przyczyniło się w znaczącym stopniu do ucieczki ludności Afgani-

stanu do innych miejsc, w tym do Pakistanu. Wpłynęło na to kilka istotnych czyn-

ników. Muzułmańska tożsamość religijna oraz fakt istnienia jedynie teoretycznej 

granicy pomiędzy Pakistanem a Afganistanem dawały możliwość łatwej migracji. 

Jednakże wraz z ludnością szukającą schronienia granicę przekraczali również 

członkowie ugrupowań terrorystycznych. Doprowadziło to do pojawienia się ca-
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łych obozów szkoleniowych dla terrorystów, co było równoważne z obecnością 

nowego zagrożenia dla samych Pakistańczyków. 

Społeczne następstwa, widoczne dopiero w drugiej połowie XX wieku, ob-

jawiły się jako kolejna fala konsekwencji powstania Dominium Pakistanu. Wybra-

ne obszary problemów społecznych zostały nasilone, jak korupcja czy ponowne 

migracje. W kolejnych latach pojawił się również nowy wymiar problemów, zwią-

zanych z powstaniem nowego państwa – aspekt Afgański. Właściwym jest więc 

stwierdzenie, iż powstanie Dominium Pakistanu charakteryzowało się długofalo-

wymi i wielowymiarowymi skutkami, dotyczącymi przede wszystkim obszaru 

społecznego i politycznego. 

5. POZOSTAŁE ASPEKTY SKUTKÓW SPOŁECZNYCH, ODNO-

SZĄCE SIĘ RÓWNIEŻ DO XXI WIEKU 

Dynamiczny rozwój gospodarczy Pakistanu nie sprostał dostatecznie wy-

maganiom społecznym w zakresie zapewnienia wystarczającej liczby miejsc pra-

cy. Trudności z zatrudnieniem wśród Pakistańczyków zostały wyrażone jako pro-

blem społeczny, odnoszący się głównie do współczesności i dotyczący spotęgo-

wania migracji zarobkowych oraz pojawiania się turystyki abolicyjnej.  

Pakistańczycy początkowo szukali miejsc pracy w państwach Zatoki Per-

skiej. Popularność tego kierunku była uwarunkowana między innymi bliskością 

geograficzną oraz podobieństwem religijnym. Jednak silnie rozwinięte państwa 

arabskie nie darzyły przesadną sympatią imigrantów z byłych Indii Brytyjskich. 

Przejawiało się to w rygorystycznej polityce imigracyjnej
306

. Zezwalano jedynie na 

czasową migracje zarobkową, bez zgody na stałe osiedlenie, a dodatkowo unie-

możliwiono sprowadzenie całej rodziny. Wynikiem tego była migracja zarobkowa 

mężczyzn i pozostawianie kobiet z dziećmi w kraju. Kolejne utrudnienie stanowiły 

skompilowane przepisy wizowe oraz system kafala dla Pakistańczyków
307

. 

Wszelkie trudności, związane z migracją do państw Zatoki Perskiej, przy-

czyniły się do poszukiwania innych kierunków. Uwaga została skierowana na inne 

państwa wysoko rozwinięte, potencjalnie umożliwiające znalezienie opłacalnej 

pracy. Można do nich zaliczyć: USA, Kanadę, Australię oraz wybrane państwa 

Europy. W efekcie spowodowało to rozprzestrzenianie się społeczeństwa narodo-

wości pakistańskiej na większość kontynentów i pojawienie się swoistej migracyj-
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nej sieci komunikacyjnej. Kolejne przesiedlenia zapoczątkowały zjawisko turysty-

ki abolicyjnej, stanowiącej próbę zalegalizowania pobytu po udanej próbie niele-

galnego przekroczenia granicy, korzystając przy tym z przepisów wewnętrznych 

państwa docelowego o abolicji. Zjawisko to dotyczy również Polski. Uchodźcy  

z Armenii, Chin, Pakistanu i Wietnamu stanowią najliczniejsze grupy imigrantów, 

składających wnioski o zalegalizowanie pobytu w tym kraju
308

. 

Poprzez widoczne w XXI wieku następstwa społeczne można odnieść wra-

żenie, iż migracje Pakistańczyków z jednej strony mogą stanowić kolejne zagroże-

nie dla współczesnego świata i państw wysoko rozwiniętych. Jednakże trafniej-

szym będzie stwierdzenie, iż napływ ludności z Pakistanu stanowi wyzwanie, któ-

re może stać się szansą na rozwój. 

PODSUMOWANIE 

Powstanie Dominium Pakistanu w 1947 roku wywołało liczne następstwa 

społeczne. Doszukiwać się ich można od czasu utworzenia nowego państwa mu-

zułmańskiego poprzez lata późniejsze. Niewątpliwe jest, że opisywane wydarzenie 

przyczyniło się do wystąpienia zarówno konfliktów wewnętrznych w Pakistanie, 

jak i sporów wykraczających poza granice państwa. 

Wielomilionowe migracje stanowią jeden z najdotkliwszych dla społeczeń-

stwa rezultat powstania Pakistanu. Zmiana miejsc zamieszkania stanowiła utrapie-

nie nie tylko dla samej ludności, ale i władz. Były one zobowiązane poradzić sobie 

z pojawiającymi się wyzwaniami, zzego wynikiem często było pojawienie się no-

wych problemów, dotykających przede wszystkim najniższe warstwy społeczne.  

Wybór kryterium podziału Indii Brytyjskich oraz wytyczenie granicy przez 

władze brytyjskie nie stanowiło kompleksowego rozwiązania sprawy. Rozległość 

negatywnych skutków dała wyraz pochopności podjętych decyzji. Jednakże trudno 

byłoby przewidzieć rozwój wydarzeń w konsekwencji wyboru innych scenariuszy. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że nie tylko powstanie Dominium Pakistanu 

spowodowało pojawienie się całkowicie nowych problemów. Jednym ze skutków 

była eskalacja i nasilenie się zdarzeń obecnych już przed 1947 rokiem. Dotyczy to 

zwłaszcza dążeń separatystycznych. Jest to jednak oczywiste przy tak zróżnicowa-

nym społeczeństwie, zamieszkującym teren doliny Indusu. Inną ważną kwestią, 

odnoszącą się do czasów współczesnych, jest wątek migracji zarobkowej Paki-

stańczyków. Obecnie przedstawicieli tego państwa można spotkać niemalże na 

każdym kontynencie.  

Obszerność tematu związanego z podziałem Indii Brytyjskich i utworze-

niem Pakistanu gwarantuje wielowymiarowość zagadnienia oraz otwiera kolejny 
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obszar badawczy. Dodatkowo niedobór wystarczającej ilości literatury w języku 

polskim wpływa na konieczność rozpoczęcia prac naukowych w tym kierunku. 
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THE ORIGIN OF DOMINION OF PAKISTAN 

AND ITS SOCIAL CONSEQUENCES IN THE SECOND HALF  

OF THE TWENTIETH CENTURY 

SUMMARY 

This article aims to illustrate the social consequence caused by autonomization of Muslim 

part of British India. Particular attention is dedicated to reasons of migration of Muslim 

society and separatists’ tendencies in the second half of the 20th century. The article fo-

cuses at the social problems related to domestic and international matters. This work also 

describes shortly the wide question of internal conflicts caused by inter alia the procla-

mation of the Dominion of Pakistan. 

Keywords: social groups, the Islamic Republic of Pakistan, migrations, the partition of 

British India 
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BEZPIECZEŃSTWO I POTĘGA MILITARNA CHIN  

W ASPEKCIE KOFLIKTÓW ZBROJNYCH 

Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę bezpieczeństwa i potęgi militarnej Chiń-

skiej Republiki Ludowej w aspekcie hipotetycznych konfliktów zbrojnych. Zakłada się, że 

współcześnie Chiny raczej skupiły się na rozwoju gospodarczym, aniżeli angażowaniu się 

w różnego rodzaju konflikty. Wydaje się, że w pewnym sensie państwo to zmienia swoje 

oblicze i powoli zaczyna cywilizować się, co jest pozytywnym akcentem dla ładu i spo-

łeczności międzynarodowej. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, potęga militarna, konflikty zbrojnej, Chińska Republika 

Ludowa 

WSTĘP 

 Konflikty zbrojne towarzyszyły człowiekowi od zarania dziejów. W szcze-

gólności uwikłane w nie były mocarstwa, cechujące się znaczącą potęgą militarną  

i polityczną. Przykładem mocarstwa, które posiada znamienną pozycję na świato-

wej arenie politycznej są Chiny. Rozwój Chińskiej Republiki Ludowej – w szcze-

gólności pod względem militarnym i gospodarczym – jest fenomenem na skalę 

światową. Można zaryzykować tezę, iż Chiny po zmianach w swojej polityce we-

wnętrznej i zagranicznej dokonały znaczącego skoku cywilizacyjnego, który prze-

jawia się w tym, iż ich gospodarka zaczęła gwałtownie przyspieszać. To z kolei 

przełożyło się bezpośrednio na skalę inwestycji i doprowadziło do tego, że pań-

stwo to zaczęto postrzegać jako jeden z krajów, który mimo kryzysu światowego 

potrafił rozwinąć swoją gospodarkę. 

 Rozwój gospodarczy przełożył się na umocnienie pozycji na arenie mię-

dzynarodowej. Chiny stały się mocarstwem, które w swej istocie jest państwem  

o wielkich możliwościach politycznych i ekonomicznych. Jednocześnie dostrzeżo-

no, że kraj ten buduje potęgę nie tylko w sensie gospodarczym, ale także politycz-

nym i militarnym. To wywołało panikę wśród innych państw, w szczególności  

w USA, które zaczęły postrzegać Chiny jako państwo zagrażające bytowi między-

narodowemu.  

 Zarzucano mu, iż nie przestrzega obowiązującego prawa międzynarodowe-

go w niektórych obszarach, a także łamie prawa człowieka. Ponadto twierdzono, 

że rozwój mocarstwowości Chin może być zagrożeniem dla poszczególnych pań-

stw. Co niektórzy stawiali nawet tezę, że rozwój Chin może doprowadzić do ogól-

nych zagrożeń politycznych w XXI wieku. Trudno jednoznacznie zgodzić się z tą 

                                                           
309

 Tomasz Hoffman – doktor habilitowany, profesor Politechniki Poznańskiej. 



Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne – retrospekcja i współczesność 

 
154 

 

opinią, jednak należy dynamiczny rozwój Chin postrzegać z pewną rezerwą, bo-

wiem jak wskazują wydarzenia historyczne, w przeszłości w kraju tym dochodziło 

do wielu wydarzeń, które kończyły się konfliktem. Wydaje się, że nie można także 

jednoznacznie dojść do wniosku, iż Chiny mogą wykorzystać w sensie negatyw-

nym swoją siłę i potęgę.  

 Wszelkie dywagacje na ten temat, które są do tej pory prowadzone, nie 

przyniosły pożądanego skutku w postaci uzasadnionej wizji rozwoju Chin i ich 

wpływu na arenę międzynarodową. Można mieć jednak przekonanie, że rozwój 

tego kraju przełoży się na efektywną współpracę gospodarczą, która obecnie jest 

realizowana między nimi a Unią Europejską. Mimo tych założeń rola Chin w for-

mowaniu ładu międzynarodowego, w tym wpływu na różnego rodzaju konflikty 

międzynarodowe, jest znacząca.  

 Zasadniczym celem przedmiotowego artykułu jest wyartykułowanie zna-

czenia bezpieczeństwa i potęgi militarnej Chin w aspekcie konfliktów zbrojnych. 

Problemem badawczym jest określenie, na ile siła polityczna i militarna Chińskiej 

Republiki Ludowej może wpływać na kształtowanie ładu międzynarodowego.  

 Problemami szczegółowymi są: określenie wpływu Chin na Unię Europej-

ską i inne znaczące organizacje międzynarodowe, zbadanie znaczenia rozwoju 

Chin w aspekcie hipotetycznych konfliktów zbrojnych oraz określenie wpływu 

rozwoju gospodarczego Chińskiej Republiki Ludowej na mocarstwowość tego 

państwa.  

1. POJĘCIE I ZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWA W POLITYCE CHIN  

 Bezpieczeństwo zawsze było, jest i będzie jednym z najważniejszych zadań 

każdego państwa. Współcześnie narody charakteryzują je jako główną, egzysten-

cjonalną potrzebę i wartość, zapewniającą przetrwanie oraz tworzenie sprzyjają-

cych warunków rozwoju społeczeństwa. Jak wspomniał Józef Marczak, poszuki-

wanie dróg i środków zapewnienia bezpieczeństwa stało się priorytetowym dąże-

niem wszystkich rządów i organizacji międzynarodowych
310

. Istotę tego zagadnie-

nia odzwierciedla ilość ustaw zasadniczych, ustaw szczegółowych oraz wielość 

instytucji działających na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa. Potwierdzeniem, że 

bezpieczeństwo stanowi podstawową potrzebę każdego człowieka, jest powszech-

nie znana i akceptowana hierarchia potrzeb ludzkich, opracowana przez  

A. Maslowa. Piramida potrzeb ludzkich amerykańskiego psychologa szereguje je 

w następujący sposób:  

 potrzeby fizjologiczne (głód, pragnienie, pożądanie itp.); 
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 potrzeby bezpieczeństwa (pewności, stałości, porządku, opieki, wolno-

ści od strachu, lęku, chaosu, zagrożenia itd.); 

 potrzeby afiliacji (kontaktów społecznych, miłości, czułości, przynależ-

ności); 

 potrzeby szacunku (osiągnięć, prestiżu, uznania dla samego siebie oraz 

ze strony innych); 

 potrzeby samorealizacji (samourzeczywistnienia, tj. realizowania swo-

ich pragnień, zainteresowań, wykorzystania posiadanych zdolności, po-

czucia spełnienia)
311

. 

 Piramida wskazuje, że bezpieczeństwo jest na drugim miejscu w hierarchii 

potrzeb ludzkich (rys. 2). Państwo w tym przypadku odgrywa niesamowicie ważną 

rolę. Musi stworzyć system bezpieczeństwa i ciągle go udoskonalać, nie zapomi-

nając oczywiście o pozostałych potrzebach, jak dbanie o byt i rozwój swoich oby-

wateli.  

 

Rys. 1. Piramida potrzeb ludzkich wg A. Maslowa 

Źródło: E. Nowak, Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa narodowego,  

[w:] Ł. Sułkowski, A. Marjański (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym,  

Łódź 2008, s. 8. 
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Model ERG, opracowany przez Claytona Alderfera, opiera się na podziale 

potrzeb na trzy kategorie:  

 E – existence needs – potrzeby egzystencji, odnoszące się do fizjolo-

gicznych i materialnych warunków życia jednostki. Odpowiadają po-

trzebom fizjologicznym i potrzebom bezpieczeństwa u Maslowa; 

 R – relatedness needs – potrzeby kontaktu/integrujące. Obejmują po-

trzeby kontaktów społecznych z ludźmi. Odpowiednik potrzeb przyna-

leżności i szacunku w hierarchii Maslowa; 

 G – growth needs – potrzeby rozwoju – dotyczące wzbogacania osobo-

wości człowieka, samorealizacji oraz szacunku do samego siebie. Kate-

goria ta obejmuje potrzebę samorealizacji w ujęciu Maslowa
312

. 

 Bezpieczeństwo jest pojęciem, na którego podstawie człowiek buduje per-

spektywę własną i swoich najbliższych. Odnosi się do spraw globalnych, pań-

stwowych, lokalnych i osobistych. Wraz z rozwojem cywilizacji i techniki, rozpo-

częto dwojako pojmować bezpieczeństwo – w skali mikro i makro. Mikro dotyczy 

społeczności lokalnych, np. bloku, osiedla czy gminy, a makro państwa, kontynen-

tu, świata. Współczesne cywilizacje oczekują od poszczególnych rządów państwa 

zagwarantowania bezpieczeństwa, niestety wydarzenia z 11 września 2001 roku  

w Nowym Jorku nie tylko zburzyły wieże World Trade Center, ale także poczucie 

bezpieczeństwa większości społeczeństw na świecie.  

Współczesna literatura różnorako definiuje termin bezpieczeństwo. „Słow-

nik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego” definiuje bezpieczeństwo 

jako stan, który daje poczucie pewności i gwarancję jego zachowania oraz szansę 

na doskonalenie. Jedna z podstawowych potrzeb człowieka to sytuacja odznacza-

jąca się brakiem ryzyka utraty czegoś, co człowiek szczególnie ceni, na przykład 

zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych. Wyróżnia się m.in. bezpie-

czeństwo globalne, regionalne, narodowe; bezpieczeństwo militarne, polityczne, 

społeczne; bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne, socjalne; bezpieczeństwo struk-

turalne i personalne
313

. 

„Słownik języka polskiego” określa bezpieczeństwo jako stan niezagrożenia, 

spokoju, pewności
314

, natomiast „Słownik współczesnego języka polskiego” cha-

rakteryzuje je jako stan psychiczny lub prawny, w którym jednostka ma poczucie 

pewności, oparcie w drugiej osobie lub sprawnie działającym systemie prawnym: 

przeciwieństwo zagrożenia
315

. Wraz z rozwojem cywilizacji zmieniło się myślenie 

homo sapiens o bezpieczeństwie, ale i sposób jego odczuwania. Ponadto zmieniły 
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się zachowania, działania i współdziałania, służące zapewnieniu bezpieczeń-

stwa
316

.  

XX wiek ukazał, że termin bezpieczeństwo oznaczał pragnienie narodu, do-

tyczące ochrony przed agresją w oparciu o gwarancje, że nie będzie zaatakowane, 

a w razie ataku – uzyskania natychmiastowej pomocy ze strony innych państw. 

Zakres pojęciowy poszerzył się o nowe zagrożenia, środki i sposoby eliminacji. 

Politolog Janusz Stefanowicz przedstawił to w następujący sposób: (…) czasy 

współczesne, przynosząc równolegle do postępu cywilizacyjnego rosnącą gamę 

zagrożeń, zmieniły zakres pojmowania bezpieczeństwa. W przeszłości rozumiane 

czysto militarnie, współcześnie rozszerzyło się na ważkie aspekty niewojskowe – 

polityczne, ekonomiczne, ekologiczne itp. Po drugie, zmieniła się jego teleologia. 

Już nie tylko pierwotna wola przetrwania, ale ochrona dobrobytu państwa i jego 

obywateli, obrona wolności i tożsamości – także ustrojowej – składają się na funk-

cje polityki bezpieczeństwa. Wreszcie po trzecie, znacznie silniej niż w przeszłości 

występuje zależność między bezpieczeństwem narodowym i ładem, czyli bezpie-

czeństwem międzynarodowym
317

.  

Pracownicy naukowi Akademii Obrony Narodowej, zajmujący się bada-

niem problematyki bezpieczeństwa, uważali podobnie. W przeszłości pojęcie 

obejmowało wymiar polityczno-militarny, a dzisiaj większość dziedzin życia, a to 

znaczy, że poszerzyła się znacząco gama dyscyplin, zajmujących się ta tematyką. 

Dziedzinami związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem, są: polityka, eko-

nomia, gospodarka ekologia, demografia, nauki społeczne, prawo. 

Zgodnie z tym, co pisał amerykański polityk i dyplomata, Henry Kissinger, 

pojęcie bezpieczeństwa jest jedną z centralnych kategorii antropocentrycznych
318

, 

tworzy współcześnie fundament każdego ludzkiego działania. Występuje w wielu 

dyscyplinach naukowych: politologii i nauce o stosunkach międzynarodowych, 

prawie, ekonomii, socjologii, historii i psychologii
319

. Jesteśmy w okresie eksplozji 

zainteresowań i poszukiwań w obszarze wiedzy i praktyki bezpieczeństwa,  

w okresie wyodrębniania się studiów nauk o bezpieczeństwie. Liczba organizowa-

nych konferencji, noszących w nazwie słowo bezpieczeństwo, jest kilkanaście razy 

większa niż w latach 90-tych, tworzenie nowych kierunków na uczelniach wyż-

szych, których charakterystyka mówi o bezpieczeństwie, próby wyjaśniania poję-

cia w wydawanych opracowaniach – wszystko to jednoznacznie wskazuje na 

znaczne zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa.  
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Kolejną osobą, próbującą wyjaśnić znaczenie pojęcia bezpieczeństwo, jest 

Waldemar Kitler. Przedstawia trzy wymiary bezpieczeństwa: jednostkowy, naro-

dowy, międzynarodowy. Wymiar jednostkowy to poczucie bezpieczeństwa każde-

go obywatela oraz ocena jego stanu zagrożenia. Stan bezpieczeństwa jest rozróż-

niany w zależności od kraju, osobistych doświadczeń, wiedzy o faktycznym stanie 

przestępczości oraz opinii mediów. Wymiar narodowy to wyżej wymienione od-

czucia, ale ogółu obywateli, ze wskazaniem na bezpieczeństwo kraju jako całości. 

Pakty militarne, gospodarcze, dostępność surowców oraz pozycja na arenie mię-

dzynarodowej to wymiar międzynarodowy.  

Według Ryszarda Zięby termin bezpieczeństwo oznacza stan „bez pieczy”, 

od łacińskiego „sine cura = securitas”. Współczesne definicje leksykalne określa-

ją bezpieczeństwo jako: stan pewności, spokoju, zabezpieczenia oraz jego poczucia 

i wskazują, że oznacza ono brak zagrożenia oraz ochronę przed niebezpieczeń-

stwami
320

.  

Nauki społeczne mówią o bezpieczeństwie, które w swoim znaczeniu obej-

muje zaspokajanie potrzeb, takich jak: istnienie, przetrwanie, całość, tożsamość 

(identyczność), niezależność, spokój, posiadanie i pewność rozwoju
321

. Bezpie-

czeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, grup społecznych, pań-

stw i systemów międzynarodowych – jej brak powoduje niepokój – poczucie za-

grożenia
322

. Wymienione wyżej podmioty starają się oddziaływać na siebie  

w sferze zewnętrznej i wewnętrznej, mając na celu wyeliminować wszelkiego ro-

dzaju zagrożeń, które mają podwójne pochodzenie.  

Bezpieczeństwo jest traktowane jako jedna z najważniejszych wartości ist-

nienia, egzystencji każdego człowieka. Swoboda rozwoju i gwarancja nienaruszal-

nego przetrwania danego podmiotu są dwoma zasadniczymi składnikami bezpie-

czeństwa wg J. Stańczyka. Zapewnienie przetrwania jest podstawą bezpieczeń-

stwa, ponieważ zapewnienie ciągłego, nienaruszalnego przetrwania danego pod-

miotu stanowi warunek konieczny swobód rozwoju
323

. 

Literatura wyodrębnia dwa przejawy bezpieczeństwa: wewnętrzne i ze-

wnętrzne. Bezpieczeństwo wewnętrzne oznacza stabilność i harmonijność danego 

organizmu bądź systemu (podmiotu zbiorowego), natomiast bezpieczeństwo ze-

wnętrzne brak zagrożenia ze strony innych podmiotów. Łącznie oba aspekty skła-

dają się na ogólne bezpieczeństwo danego podmiotu
324

. Bezpieczeństwo jest nie 
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tylko określeniem stanu rzeczy, gdyż mówi także o procesie społecznym, gdzie 

stara się udoskonalać mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo.  

Pisząc o bezpieczeństwie, warto zwrócić uwagę na jego istotę. Według  

J. Stańczyka istotą bezpieczeństwa, opartego na gwarancjach nienaruszalnego 

przetrwania i swobodach rozwojowych, jest pewność. Pewność jest bowiem wa-

runkiem obu tych składników, a może być ona obiektywna lub subiektywna. Bez-

pieczeństwo w syntetycznym ujęciu można więc określić jako obiektywną pew-

ność gwarancji nienaruszalnego przetrwania i swobód rozwojowych
325

. Szwajcar-

ski politolog Daniel Frei twierdzi, że w poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa, nale-

ży skupić się na analizie obiektywnych i subiektywnych aspektów zagrożenia. Do 

obiektywnych aspektów można zaliczyć wyzwania, szanse i zagrożenia bezpie-

czeństwa, do subiektywnych należy analiza i percepcja podmiotu oraz podejmo-

wane decyzje w związku z wyżej wymienionymi obiektywnymi aspektami. D. Frei 

analizował obiektywne i subiektywne aspekty zagrożeń i ujął problem w następu-

jący sposób: 

1. Stan braku bezpieczeństwa jest wówczas, kiedy występuje duże rzeczywiste 

zagrożenie zewnętrzne, a postrzeganie tego zagrożenia jest prawidłowe. 

2. Stan obsesji występuje wtedy, gdy nieznaczne zagrożenie jest postrzegane 

jako duże. 

3. Stan fałszywego bezpieczeństwa ma miejsce wówczas, gdy zagrożenie ze-

wnętrzne jest poważne, a postrzegane bywa jako niewielkie. 

4. Stan bezpieczeństwa jest wtedy, gdy zagrożenie zewnętrzne jest nieznacz-

ne, a jego postrzeganie prawidłowe326  

Przedstawiony model nie daje odpowiedzi na pytania o zagrożenia i sposób 

ich eliminacji. Obrazuje wartość heurystyczną jako analizę sytuacji konfliktowej, 

w której zagrożenia mogą występować w sposób obiektywny oraz subiektywny. 

Wzorując się na tym modelu, można bardzo łatwo odnaleźć istotę bezpieczeństwa 

różnych podmiotów. Zajmując się badaniem bezpieczeństwa, należy rozróżnić za-

grożenie od zjawiska, które stanowi wyzwanie. Niestety społeczeństwo bardzo 

często nie potrafi wyznaczyć granicy między niebezpieczeństwem wynikającym  

z zagrożenia a zjawiskiem, które stanowi wyzwanie. Prawdopodobnie jest to zwią-

zane z tym, że jedno i drugie ma wartość negatywną.  

Współczesne rozumienie bezpieczeństwa dzieli się na negatywne i pozy-

tywne ujęcie problemu. Negatywne – tzw. wąskie podejście – traktujemy jako brak 

zagrożeń
327

. Takie podejście koncentruje się na analizowaniu oddziaływań pod-

miotu w celu ochrony przed zagrożeniami dla jego istotnych wartości wewnętrz-

nych. Pozytywne z kolei dotyczy kształtowania wysokiego stopnia prawdopodo-
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bieństwa przetrwania, posiadania i swobód rozwojowych podmiotu. W jednym 

podejściu bezpieczeństwo jest definiowane w przeciwstawieniu do zagrożenia, na-

tomiast w drugim poprzez analizę kreatywnej aktywności podmiotu
328

. Całokształt 

zmieniających się uwarunkowań powoduje redefinicję bezpieczeństwa państwa. 

Zmiany w pojmowaniu dotyczą trzech jego wymiarów, które dla lepszego zrozu-

mienia bezpieczeństwa, zostały zaproponowane przez J. Kukułkę: podmiotowe, 

przedmiotowe, procesualne (perspektywiczne)
329

.  

Podmiotowe (przestrzenne) – podstawowy element to podmiot, którym mo-

że być człowiek, grupa społeczna, społeczność lokalna, społeczeństwo (naród)
330

. 

Przedmiotowy model określa także przestrzenne aspekty bezpieczeństwa: perso-

nalny, lokalny (grupowy, regionalny, narodowy, globalny – międzynarodowy). 

 Przedmiotowe – uwaga jest zwrócona na przedmiot w sferze życia i aktyw-

ności człowieka, które kształtowały się wraz z rozwojem cywilizacyjnym i speł-

niają zasadnicze bądź ważne funkcje w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym 

i społecznym jakiegoś podmiotu
331

. Nawiązując do przedmiotowego podejścia, 

literatura mówi o bezpieczeństwie ekologicznym i zdrowotnym, ekonomicznym, 

politycznym, publicznym, militarnym, kulturowym, społecznym, informacyjnym – 

wraz z rozwojem cywilizacyjnym pojawiają się nowe sfery przedmiotowej płasz-

czyzny bezpieczeństwa. 

Procesualne (perspektywiczne) oznacza zmienność w czasie subiektywnych  

i obiektywnych aspektów bezpieczeństwa, tj. pewności funkcjonowania i rozwoju 

danego podmiotu
332

. 

Nawiązując do przedstawionej ogólnej definicji bezpieczeństwa, można 

stwierdzić, że wymiar podmiotowy oznacza pewność istnienia i przetrwania dane-

go uczestnika życia społecznego, zaś wymiar przedmiotowy określa pewność sta-

nu posiadania i swobód rozwojowych. W wymiarze perspektywicznym zmienność 

aspektów bezpieczeństwa (subiektywnych i obiektywnych) oznacza pewność 

funkcjonowania i rozwoju danego podmiotu. Socjologiczne rozważania wskazują, 

że bezpieczeństwo dotyczy nie tylko płynących z otoczenia podmiotu lub jego 

wnętrza zagrożeń, ale również jego relacji z otoczeniem.  

Badania nad bezpieczeństwem wywołały dyskusje nad określeniem tego 

zagadnienia jako dziedziny bądź dyscypliny naukowej. Roman Kulczycki propa-

guje wręcz tezę: bezpieczeństwo – dziedziną nauki
333

. Podmiotów badań nauki  
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o bezpieczeństwie jest bardzo dużo, a przedmiotem badań będzie zaś brak bezpie-

czeństwa każdego podmiotu, który mówi o bezpieczeństwie, np. bezpieczeństwo 

zwierząt, człowieka, gminy, techniczne, cywilne, ekologiczne. Bezpieczeństwo 

jako dziedzina nauki jest multidyscyplinarna. R. Zięba uważa, że bezpieczeństwo 

podlega prawom ruchu systemów społecznych i – jako takie – powinno być poj-

mowane w sposób dynamiczny, z zastosowanie reguł dialektyki. Należy przepro-

wadzać wszechstronna analizę, dostrzegać istotę i specyfikę względem innych 

zjawisk i procesów
334

.  

Kolejnym modelem analizy bezpieczeństwa jest model podmiotowo-

przedmiotowy. Przedmiotowe aspekty bezpieczeństwa należy analizować bez ode-

rwania od podmiotu, dlatego też M. Cieślarczyk zaproponował model, którego 

użyteczność potwierdza praktyka. Jest on wykorzystywany przy badaniach w skali 

makro (pojedyncze osoby), mezo (grupy społeczne) oraz makroskali. Zaletą mode-

lu jest znaczna przejrzystość, słabością natomiast pomijanie wielu aspektów zjawi-

ska będącego przedmiotem analizy, co nie ułatwia zrozumienia jego natury. Uwy-

pukla on relacje między poszczególnymi podmiotami, na różnych płaszczyznach, 

stanowiących jednocześnie przedmiot zainteresowania poszczególnych podmio-

tów
335

. Bardziej złożonym modelem bezpieczeństwa, uwzględniającym przedsta-

wione aspekty bezpieczeństwa, jest holistyczny model wielopłaszczyznowego  

i coraz bardziej złożonego fenomenu społecznego.  

Podsumowując, można przyjąć, że bezpieczeństwo to stan danego podmiotu 

w jego relacjach z otoczeniem (bliższym i dalszym) oraz zachodzące w tych rela-

cjach procesy, będące efektem działań (wspólnych) w sferach: 

 materialnej; 

 mentalnej, świadomościowej, duchowej; 

 organizacyjnej – służącej szeroko rozumianemu rozwojowi podmiotu, 

ale i jego otoczenia
336

. 

Bezpieczeństwo powinno być traktowane jednocześnie jako stan i proces. 

Niestety jeszcze zbyt często jest ujmowane jako stan. Takie myślenie nie sprzyja 

lepszemu rozumieniu wielu procesów i zjawisk, a tym samym nie ułatwia ich 

przewidywania i podejmowania działań z wyprzedzeniem.  

Bezpieczeństwo państwa jest jedną z najważniejszych kategorii politolo-

gicznych. W tym kontekście poszczególne kraje budują strategie bezpieczeństwa  

i w ten sposób chcą zaznaczyć swoje funkcjonowanie. Owe strategie mają różne 

podłoża i tym samym wytyczają zróżnicowane kierunki. Jednym z takich kierun-

ków jest rozwój militarny państwa.  

                                                           
334

J. Kukułka, Kształtowanie nowego ładu międzynarodowego, [w:] D. B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba 

(red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Fundacja Studiów Międzynaro-

dowych. Warszawa 1997. 
335

 A. Filipek, op. cit., s. 24. 
336

 Ibidem, s. 129.  



Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne – retrospekcja i współczesność 

 
162 

 

Strategia bezpieczeństwa, oparta na tym założeniu, jest realizowana przez 

Chiny, które zaangażowały znaczące środki finansowe w celu budowania strategii 

bezpieczeństwa opartej na reformie sił zbrojnych. Powstaje zatem pytanie, czy 

tworzenie takiej strategii jest szansą dla Chin czy też może stanowi zagrożenie dla 

poszczególnych państw zachodu?  

Wydaje się, że pytanie to jest o tyle skomplikowane, iż nie można na nie 

jednoznacznie odpowiedzieć. Z jednej strony Chiny budują pozycję supermocar-

stwa, z drugiej chcą konkurować np. ze Stanami Zjednoczonymi. Zatem nie wia-

domo, czy w przyszłości ambicje militarne Chin nie przełożą się na działania nie-

zgodne z prawem międzynarodowym. Na dzień dzisiejszy nic na to nie wskazuje, 

ale nie można postawić tezy, że tak będzie w przyszłości. 

2. CHINY I ICH POTĘGA MILITARNA  

 Według danych, które zbierają światowe instytucje, zajmujące się badaniem 

potęg militarnych poszczególnych państw, pierwsze trzy miejsca pod względem 

potencjału militarnego zajmują: Stany Zjednoczone, Japonia oraz Niemcy. Na 

siódmym miejscu znalazła się Chińska Republika Ludowa. Badano w szczególno-

ści terytorium państwa i związany z nim potencjał surowcowy, stan gospodarki, 

ludność, siłę wojskową i zaawansowanie technologiczne, a także pewne czynniki 

społeczno-polityczne
337

. W przypadku badań biorących pod uwagę potencjał mili-

tarny założono, że poszczególne państwa otrzymają 60% punktów za wydatki 

obronne, a po 20% za liczebność armii i uzbrojenie
338

.  

 W tym badaniu Chińska Republika Ludowa znalazła się na drugim miejscu, 

zaraz za Stanami Zjednoczonymi, ale przed Rosją. Można stwierdzić, że Chińczy-

cy uzyskali wiele przede wszystkim ze względu na liczebność swych wojsk. Licz-

bę ich wojsk oszacowano na 2,25 mln żołnierzy, podczas gdy amerykańskich na 

1,5 mln. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, to przyjęto, że chińskie siły zbrojne dysponują 

240 ładunkami jądrowymi, 7580 czołgami, 1700 samolotami bojowymi i 144 okrę-

tami, w tym 8 atomowymi okrętami podwodnymi. 
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Rys. 2. Potencjał chińskich sił zbrojnych (uzbrojenie) 
Źródło: http://bic.cass.cn/english/ [dostęp z dnia: 12.08.2014]. 

 Również dość znaczące są wydatki na cele obronne. Okazuje się, że jest to 

około 60,9 mld dolarów. Dla porównania, wydatki obronne USA sięgają 607 mld 

USD, z kolei wydatki państw BRIC są trudne do oszacowania. 

 

Rys. 3. Wydatki na cele obronne Chin i USA 
Źródło: http://bic.cass.cn/english/ [dostęp z dnia: 12.08.2014]. 

 Można przyjąć, że wydatki na cele obronne są bardzo wysokie, jednak 

mniejsze w przypadku Stanów Zjednoczonych. Mimo wszystko rozwijające się 

Chiny stały się drugim graczem na rynku światowym. Ten postęp wiąże się z nie-

bywałymi zmianami, które dokonały się wewnątrz kraju
339

. Chiński eksport odnosi 

sukcesy na całym świecie, uzależnia od siebie kraje importujące. Ponadto od Chiń-

skich pieniędzy uzależniony jest najważniejszy obecnie kraj na świecie – Stany 
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Zjednoczone, bowiem Chiny posiadają olbrzymie ilości obligacji skarbowych
340

.  

Z tej nakręcającej się spirali zależności nie widać wyjścia i w zasadzie cały świat 

bacznie przygląda się potędze chińskiej. Coraz większą uwagę zwraca także chiń-

ska armia, która niedługo może być najliczniejsza na świecie. Wg ekspertów armia 

stanowi jeden z filarów rządzącej państwem triady – obok partii i rządu
341

. W ar-

mii zachodzą rewolucyjne zmiany. Czy są one konieczne, trudno jednoznacznie 

stwierdzić, ale wydaje się, że są one niezbędne dla utrzymania intensywnej polity-

ki zewnętrznej Chin. Kraj ten czuje się mocarstwem i potrzebuje to potwierdzać w 

wymiarze choćby wojskowym.  

 Ponadto w pewnym sensie wydaje się naturalne, że kraj o takiej potędze 

gospodarczej chce posiadać liczne zasoby wojskowe. Nie bez znaczenia jest rów-

nież dokonująca się na świecie „Revolution in Mlitary Affairs”, związana z postę-

pem technologicznym i wymagająca wysokich nakładów finansowych. Pojawia się 

jednak zasadnicze pytanie: czy inwestując olbrzymie środki w armię, Chiny nie 

chcą jej używać jako pewnego „straszaka”
342

?  

 Wydaje się, że istnieje jeszcze kilka innych przyczyn, dla których Chiny 

zwiększają zasoby swojej armii. Rządząca partia na pierwszym miejscy stawia 

niepokoje społeczne oraz ruchy narodowowyzwoleńcze w regionach Tybetu  

i Xinjiangu. Mimo że ponad 90% obywateli stanowią Chińczycy Han, w kraju 

uznaje się aż 55 mniejszości narodowych. Wciąż bierze się pod uwagę możliwość 

wystąpienia wojny granicznej o ograniczonym zasięgu, przede wszystkim z In-

diami, Tajwanem czy Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną. Szczególnie 

napięta sytuacja jest z Indiami
343

, ponieważ nie słabną waśnie związane ze sporami 

granicznymi w indyjskich prowincjach Arunachal Pradesh i Sikkim oraz Kaszmi-

rze
344

. Innym zagrożeniem jest spowolnienie rozwoju gospodarczego kraju, od 

którego nie tylko zależy bogactwo danego państwa, ale także jego spójność i kohe-

rentność. Wydaje się, że momencie, kiedy kończy się postęp gospodarczy, zniknąć 

może główne spoiwo tego wielkiego państwa. Wywołane tym niepokoje społecz-

ne, wzmocnione wzrostem bezrobocia, mogą doprowadzić do zasadniczego po-

działu Chin
345

. To z kolei może przekładać się bezpośrednio na siły militarne. Jak 

wspomniano wcześniej, wzrasta budżet obronny Chin, a znacząca część środków 

zostaje przeznaczona na doposażenie chińskiej armii.  

 Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych twierdzą, że faktyczna wartość wy-

datków Chin na zbrojenia jest o wiele większa, niż wykazywana w oficjalnych sta-
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tystykach. Chińska armia nie podlega kontroli rządu, ale partii komunistycznej. 

Oprócz jej zasadniczej liczebności, która oscyluje w granicach 2-2,5 miliona doli-

czyć, należy doliczyć 10 milionów ludzi z sił paramilitarnych
346

. Z kolei zdolnych 

do służby wojskowej jest około 350 milionów ludzi. Armia ostatnimi czasy podle-

ga znaczącej modernizacji. Obejmuje ona przede wszystkim wymianę przestarza-

łego sprzętu oraz rozbudowę marynarki wojennej i lotnictwa. Rząd prowadzi za-

kupy uzbrojenia, którego od lat głównym źródłem jest Federacja Rosyjska
347

.  

 Innym, znaczącym partnerem jest Izrael, co rodzi dość oczywiste protesty 

ze strony USA, ponieważ to ich sprzęt w rezultacie jest sprzedawany do Chińskiej 

Republiki Ludowej. Reasumując, można stwierdzić, że rośnie znaczenie całego 

kontynentu azjatyckiego w stosunkach międzynarodowych. W szczególności 

wzrasta potencjał militarny Chin, które mogą w konsekwencji osiągnąć rolę świa-

towego hegemona. Wydaje się, że wzrost wydatków na wojsko w Chinach był 

możliwy dzięki utrzymującemu się od wielu lat wysokiemu wskaźnikowi gospo-

darczemu
348

. To z kolei umożliwiło systematyczną modernizację sił zbrojnych. 

Zauważalnym zjawiskiem w chińskim imporcie uzbrojenia stał się zakup niekom-

pletnych systemów. Chiny kupują jedynie podzespoły dla własnych wyrobów. 

Kraj ten poszukuje również coraz bardziej zaawansowanej techniki. Stąd biorą się 

starania o zniesienie embarga ze strony krajów Unii Europejskiej. Chiny, o czym 

warto wspomnieć, zaczęły także realizować imponującą liczbę programów zbroje-

niowych. W lotnictwie realizowane są programy J-10, FC-1, JH-7, J-11B, ponadto 

kontynuowane jest unowocześnienie starszych konstrukcji, rozwijane są zdolności 

walki radioelektronicznej i rozpoznania radioelektronicznego.  

 Wprowadza się samoloty wczesnego ostrzegania i kontroli oraz zwiększa 

się możliwości tankowania w powietrzu. Wraz z nowymi samolotami nie zanie-

dbuje się starań o wprowadzanie nowej amunicji. Intensywnie rozwijana jest rów-

nież flota wojenna, zarówno poprzez zakupy w Rosji, jak i wysiłek własnych 

stoczni. Chiny realizują zakrojony na szeroką skalę plan budowy dużych jednostek 

uderzeniowych, sił amfibijnych, floty podwodnej. Nowe jednostki znacząco pod-

noszą możliwości sił morskich, zwłaszcza działań przeciwlotniczych, które to 

Chiny posiadały w ograniczonym zakresie. Intensywnie rozwija się również po-

tencjał strategiczny, wdrażając nowe międzykontynentalne rakiety balistyczne. 

Nowe systemy mogą razić całe terytorium Stanów Zjednoczonych, a dzięki mobil-

nym wyrzutniom są też trudniejsze do wykrycia i zniszczenia.  
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 Podkreślić należy, że Chiny posiadają bardzo rozbudowany program ko-

smiczny. Po udanym umieszczeniu satelity na orbicie Księżyca w 2007 roku Chiń-

czycy planują dokonać lądowania bezzałogowego na ziemskim satelicie w prze-

ciągu najbliższych kilku lat i wreszcie lądowania załogowego w 2025 roku
349

. Ca-

ły czas trwają prace na systemami antysatelitarnynmi, wymierzonymi w zdolność 

orientacji, komunikacji i poruszania się wroga. Wielki światowy oddźwięk zyskało 

zestrzelenie niesprawnego chińskiego satelity kilka lat temu
350

, przede wszystkim 

ze względu na niezgodność tego czynu z prawem i regulacjami międzynarodowy-

mi. Pod znakiem zapytania stanęła konieczność budowania przez Stany Zjedno-

czone „tarczy antyrakietowej”, która oparta jest na korzystaniu z satelitów. Zmiany 

w Chinach zauważalne są również w prowadzonych przez Chiny programach 

zbrojeniowych. Intensywnie rozwija się lotnictwo, systemy rozpoznania i walki 

radioelektronicznej, zwiększają się możliwości tankowania w powietrzu. Rozbu-

dowie ulegają wojska lądowe, poprzez wprowadzenie nowych modeli, takich jak 

czołgi Typ-99, transportery WZ551 oraz BWP TYPE 97. Cały wysiłek zbrojny 

jest dodatkowo wspierany przez szpiegowanie i wykradanie zagranicznych techno-

logii, o czym donoszą światowe media. W szpiegowaniu pomaga duża aktywność 

w dziedzinie walk w cyberprzestrzeni
351

.  

 Wydaje się, że potencjału Chińskiej Republiki Ludowej nie powinno się 

lekceważyć. Co prawda nie oznacza to, że kraj ten osiągnął już dziś status super-

mocarstwa lub że nic nie może mu zagrozić w osiągnięciu tego statusu w przyszło-

ści. Proces rozwoju chińskich sił zbrojnych może być zakłócony przez szereg 

czynników. Jednym z nich jest obecny kryzys finansowy, panujący w większości 

krajów świata, odczuwalny przez poszczególne państwa, w tym Chiny. Nie bez 

uzasadnienia wspomina się, że gospodarka chińska zwolniła, a sam kraj znalazł się 

w pułapce zadłużenia. To spowodowało, że drastycznie wzrósł deficyt budżetowy  

i zadłużenie. Wyzwaniem dla Chin stało się zapewnienie gospodarce surowców 

energetycznych. Chińska gospodarka należy do najbardziej paliwożernych, stąd 

Chiny muszą poszukiwać nowych źródeł dostaw ropy naftowej, co powoduje, że 

interesują się krajami kontynentu afrykańskiego. Zainteresowanie to wiąże się  

z budową „sznura pereł” na Oceanie Indyjskim
352

. Chodzi o budowę trzech potęż-

nych portów w Gwadar, w Pakistanie oraz w Birmie. Port Gwadar w zasadzie już 

istnieje, jednak planowana jest jego rozbudowa. W zamierzeniu jego celem byłby 

                                                           
349

 Chiński program kosmiczny według: http://www.sinodefence.com/space/default.asp [dostęp z dnia: 

13.08.2014]. 
350

 Dokładnie wydarzenie miało miejsce w 2007 roku.  
351

 Jak donosi Financial Times, chińscy hakerzy wielokrotnie spenetrowali m.in. sieć komputerową Białego 

Domu. Nasilające się ataki tego typu stanowią najpoważniejsze zagrożenie dla utrzymania tajemnic tech-

nologicznych USA. Choć oficjalnie nie da się wiele powiedzieć na temat pobudek, jakimi kierowali się ci 

hakerzy, ich powiązania z rządem są co najmniej równie prawdopodobne, jak w przypadku ataków rosyj-

skich w Estonii czy Gruzji. Zob. http://www.ft.com/home/uk [dostęp z dnia: 12.08.2014].  
352

 G. Susenjit, China is a threat to global good, 2007, s. 12.  



M. Bodziany 

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, A. Kotasińska, Z. Abou Saleh 

 
167 

 

transport ropy i gazu rurociągami z chińskiej prowincji Xinjiang. Drugi port ma 

być odpowiedzią na plany unowocześnienia infrastruktury portowej w południo-

wych Indiach. Z kolei celem trzeciego portu jest ustanowienie systemu przeładun-

kowego towarów. Wszystkie te porty mają umożliwić obsługę chińskich okrętów, 

ochraniających bezcenne dla Chińskiej Republiki Ludowej szlaki handlowe  

z Afryki. Ponadto zakłada się, że docelowo porty te będą pełnić bazę marynarki 

wojennej Chin, co istotnie wpłynie na jej obecność na Oceanie Indyjskim
353

. 

 Kolejnym wyzwaniem dla Chin jest sytuacja polityczna. Z jednej strony 

władze muszą dbać o to, by nie doprowadzić do wybuchów w nierozwiniętych ob-

szarach wiejskich. Z drugiej strony stały rozwój gospodarczy i wzrost poziomu 

życia mieszkańców wielkich miast i regionów przybrzeżnych może sprzyjać roz-

wojowi ruchu demokratycznego. Jakkolwiek obecnie pozycja rządzącej partii jest 

raczej niezagrożona, to jednak połączenie liberalizacji życia gospodarczego i ro-

snącej stopy życiowej ludności z utrzymaniem braku swobód politycznych może 

okazać się trudne w przyszłości do zrealizowania
354

. W tej sytuacji można pokusić 

się o poddanie analizie sytuacji militarnej, która bezpośrednio oddziałuje na bez-

pieczeństwo Chin. Oczywiście Chiny stworzyły dość znaczną potęgę militarną, 

jednak czy w tym tworzeniu, unowocześnianiu, polepszaniu bezpieczeństwa nie 

ma zagrożenie dla świata zachodniego? 

3. PERSPEKTYWY ROZWOJU SIŁY MILITARNEJ CHIN  

 W tej sytuacji powstaje pytanie: jaki kierunek obrali Chińczycy, biorąc się 

za reformę i modernizację armii. Niektórzy autorzy wyróżniają w tym obszarze 

cztery główne strategie modernizacji. Pierwsza z nich zakłada budowę pozycji su-

permocarstwa, obejmującą budowę potężnej floty, umożliwiającej z kolei kontrolę 

otwartych mórz i oceanów a także rzucenie wyzwania Stanów Zjednoczonym. 

Druga nie akcentuje kierunku wprost konfrontacyjnego, ale próbuje wykorzystać 

dostępny potencjał, aby zmodernizować kupowany za granicą sprzęt i silnie rozwi-

jać krajowy przemysł zbrojeniowy. Trzeci skupia się na dewizie: „Ty walczysz na 

twój sposób, a ja walczę na swój”. Godząc się z niemożliwością dorównania tech-

nologicznemu poziomowi armii Stanów Zjednoczonych, skupić się należy na osła-

bianiu technologicznej przewagi niesymetrycznymi środkami, takimi jak np. broń 

antysatelitarna i walka w cyberprzestrzeni. Zgodnie z czwartą doktryną armia ma 

nie tylko bronić narodu, ale również go kształtować. Jej rozwój ma dawać przy-

kład innym gałęziom gospodarki, a samym Chinom przynosić dumę i prestiż na 

arenie międzynarodowej
355

.  
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 Obecnie trudno wskazać, którą ze strategii wybrały Chiny. Wydaje się, że 

raczej z każdej zaczerpnięto i wykorzystano pewne części. Scenariusze tworzenia 

supermocarstwa oraz utworzenia nowoczesnego przemysłu zbrojeniowego były do 

tej pory raczej niemożliwe. Chiński sektor zbrojeniowy był raczej w większości 

przestarzały i mało innowacyjny, zaś przeznaczenie ogromnych sum na budowę 

mocarstwowej pozycji osłabiłoby kraj gospodarczo, zatem dominacja militarna 

była spychana na drugi plan. Sytuacja ta jednak ewoluuje i nie można rozstrzygać, 

czy z czasem nie wyłoni się spójna strategia w dziedzinie zbrojenia. Podsumowu-

jąc stan i kierunek chińskich zbrojeń, można przyjąć, iż wyznaczenie samego kie-

runku nie jest łatwe. Problem polega na tym, czy można wskazać, że jest to wyścig 

zbrojeń czy raczej modernizacja, czy należy się obawiać potencjału chińskiego czy 

też można go ignorować? 

 W „Białej Księdze”, wydanej w styczniu 2009 roku, Chiny odrzuciły zarzu-

ty o agresywne zbrojenia, twierdząc, że wzrost wydatków obronnych jest niezbęd-

ny z powodu takich czynników, jak supremacja militarna, ekonomiczna oraz nau-

kowa innych państw. Ponadto oddziałują również takie czynniki zewnętrzne, jak 

dążenia do powstrzymywania Chin i wewnętrzne zagrożenia ze strony sił separaty-

stycznych. W dokumencie tym Chiny zobowiązały się do nie używania broni nu-

klearnej, zwłaszcza przeciwko państwom nieatomowym. Ponadto stwierdzono, że 

Chiny są państwem miłującym pokój
356

. Wydaje się, że gdyby skonfrontować wy-

darzenia, które miały miejsce na Tajwanie i Tybecie, można powziąć wątpliwość, 

czy rzeczywiście Chiny spełnią swoje postanowienia. Mając w pamięci historię 

ChRL, należy sobie uzmysłowić rzeczywistość tego kraju. 

 Chiny są już mocarstwem gospodarczym, a mocarstwo – takie czy inne – 

może sobie pozwolić na więcej. Państwo Środka nie doprowadzi jednak do rze-

czywistego konfliktu na międzynarodową skalę, ponieważ mogłoby to uderzyć  

w nie same. W rzeczywistości wciąż jedynym naprawdę groźnym atutem Chin jest 

ich potencjał. Jako jedyne mają możliwości, aby w przyszłości dorównać potęgą 

USA. Konieczne jednak do tego jest założenie, że będą one rozwijać się w przy-

najmniej w obecnym tempie przez minimum kolejne trzydzieści lat, bez czego pod 

znakiem zapytania stoi nawet integralność terytorialna ChRL.  

 Jak ryzykowne jest tego typu założenie, uczy historia. Jednak Chińczycy 

udowodnili, że potrafią planować naprawdę długofalowo. Czas więc pokaże, czym 

jeszcze nas zaskoczą. Reasumując, należy stwierdzić, że Chiny intensywnie rozwi-

jają swój potencjał militarny. W szczególności rozbudowie poddawane są mary-

narka wojenna i lotnictwo. Flota powiększa swój zasięg operacyjny, zmieniając 

charakter z przybrzeżnej na oceaniczną. Podobnie lotnictwo zwiększa swoje moż-

liwości operowania z dala od baz. Chiny budują także nowoczesne siły desantowe. 

Przyjąć należy, że modernizacja chińskiej armii podporządkowana jest odzyskaniu 
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Tajwanu. Chiny budują siły zdolne skutecznie blokować Wyspę, zniszczyć taj-

wańską obronę i dokonać desantu oraz powiększają swój potencjał odstraszania.   

 Państwo to buduje także siły zbrojne zdolne do udziału w lokalnych kon-

fliktach i mające zapewnić dominującą rolę w regionie. Nie można jednak nie za-

uważyć, że chińskie zbrojenia zdecydowanie wykraczają poza arenę lokalną, stąd 

można domniemywać, że Chiny budują armię tej skali. Reasumując, należy przy-

jąć, że Chiny posiadają jeden z największych potencjałów militarnych, który stale 

się rozwija. Mimo że dalsza modernizacja techniczna sił zbrojnych wciąż stanowi 

poważne wyzwanie dla tego kraju, jest on na drodze do uzyskania statusu świato-

wego mocarstwa i w zasadzie już dziś stanowi poważną przeciwwagę dla Stanów 

Zjednoczonych.  

 Jeżeli Chiny poradzą sobie z wyzwaniami przed nimi stojącymi oraz za-

chowają zdolność i stabilność polityczną, ich rola gwałtownie wzrośnie na arenie 

międzynarodowej. Z potężną, rozwijającą się gospodarką, liczną armią i stałym 

miejscem w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych Chiny 

mają wszelkie podstawy, aby odgrywać czołową rolę na świecie. 

PODSUMOWANIE 

 Chińska Republika Ludowa po przemianach politycznych, jakie dokonały 

się w niej na początku lat 90. XX wieku, świadczą o tym, że państwo to zaczęło 

zmieniać swoje oblicze. W szczególności wprowadzone zmiany polityczne, kon-

centrujące się na rozdziale państwa od partii, wzmocnieniu pozycji Kongresu Lu-

dowego, decentralizacji uprawnień oraz przebudowie systemu prawnego, bardziej 

zbliżyły Chiny do państwa o charakterze demokratycznym.  

 Sztandarowymi reformami, jakie miały niebagatelny wpływ na rozwój 

Chińskiej Republiki Ludowej, były zmiany gospodarcze. Wymusiły one otwarcie 

się państwa na świat i związane z nim wyzwania.  

 To spowodowało, że chińska gospodarka gwałtownie zaczęła się rozwijać. 

Nowoczesne technologie, firmy lokujące swoje siedziby w tym kraju, a także roz-

poczęta współpraca z krajami Unii Europejskiej doprowadziły do tego, że Chińską 

Republikę Ludową zaczęto postrzegać przede wszystkim jako partnera handlowe-

go, a także jako mocarstwo, które stawia sobie ambitne cele i dąży do ich realiza-

cji. Z drugiej strony niektóre państwa zaczęły postrzegać rolę Chin zupełnie ina-

czej. Zaczęto wysuwać tezę, że Chińska Republika Ludowa może zagrażać innym 

państwom w sensie militarnym, gospodarczym, a także politycznym. Chiny mogą 

się aktywnie angażować w różnego rodzaju konflikty, bowiem posiadają znaczącą 

siłę militarną. To z kolei wśród wielu badawczy wywołuje pewne zaniepokojenie, 

bowiem uważają oni, że Chiny mogą być kolejnym katalizatorem nowych konflik-

tów międzynarodowych. Obecnie jednak Chińska Republika Ludowa skupia się na 

rozwoju gospodarczym, co determinowane jest przez kryzys światowy. Można za-
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tem stwierdzić, że Chiny zmieniły dość radykalnie swoje oblicze. Przede wszyst-

kim wykreowały niebywały wzrost gospodarczy i rozpoczęły dość efektywną 

współpracę z poszczególnymi państwami Unii Europejskiej. Ponadto stały się 

członkiem Światowej Organizacji Handlu. Zmiany te powodują, że zmienia się 

zupełnie optyka tego kraju, w kierunku bardziej pozytywnym.  

 Jeśli chodzi o zmiany gospodarcze i militarne, jakie zaszły w tym kraju, to 

mają one charakter fenomenalny. Składa się na nie wiele czynników. Siłą spraw-

czą są przede wszystkim reformy gospodarcze, których zasadniczym celem było 

urynkowienie gospodarki chińskiej, rosnąca jej otwartość, dość duża liczba inwe-

stycji zagranicznych, efektywna polityka proeksportowa, walutowa, a także zmia-

ny na chińskim rynku pracy.  

 Wydaje się zatem, że wszystkie te czynniki wzajemnie się uzupełniały  

i przenikały, co spowodowało, że Chiny uzyskały dynamiczne tempo wzrostu go-

spodarczego. W ciągu dość krótkiego okresu czasu narodził się podmiot gospodar-

ki rynkowej, którego siła urosła do tego poziomu, iż już wkrótce może stać się 

najważniejszym elementem ładu globalnego.   

 Reasumując, można stwierdzić, że obecnie Chiny nie są zainteresowane 

wzniecaniem nowych konfliktów. Zaznaczyć jednak należy, że dbają o swoje bez-

pieczeństwo. W tym celu zgromadziły niebywały arsenał nowoczesnej broni. Siła 

polityczna i militarna Chińskiej Republiki Ludowej wpływa na kształtowanie ładu 

międzynarodowego i organizacje międzynarodowe (jak np. Unia Europejska). 

 Z kolei rozwój gospodarczy Chin wpływa na ich mocarstwowość, co u jednych 

wzbudza niepokój, a dla innych jest normalnym stanem rzeczy. 
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THE SECURITY AND THE MILITARY POWER OF CHINA  

IN TERMS OF ARMED CONFLICTS 

SUMMARY 

The article demonstrates the security and the military power of the People's Republic of 

China in the potential armed conflicts. It assumes that China currently focuses more on 

the economic development rather than on the engagement in the different kind of armed 

conflicts. This state seems to change its face and slowly begins to become more civilized 

that positively affects the international order and relations. 

Keywords: security, military power, armed conflicts, the People's Republic of China 
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KONFLIKT HYBRYDOWY W AFGANISTANIE  

W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ  

DUŃSKICH I NORWESKICH SIŁ ZBROJNYCH  

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wybranych aspektów konfliktu 

hybrydowego w Afganistanie oraz analiza uwarunkowań walki zbrojnej ludności afgań-

skiej z siłami stabilizacyjnymi ISAF. Lokując rozważania w kontekście społecznym oraz 

dokonując pogłębionej analizy specyfiki współczesnych form przemocy terrorystycznej  

i nieregularnej na obszarach Afganistanu, autorzy dążą do wyjaśnienia specyfiki działań 

zbrojnych, wymierzonych w siły stabilizacyjne NATO, rozmieszczone na afgańskim tea-

trze wojennym. Zawarte w artykule rozważania zostały oparte na źródłach duńskich oraz 

norweskich struktur obronnych oraz opracowaniach będących wynikiem doświadczeń sił 

zbrojnych Danii oraz Norwegii z udziału w operacjach bojowych i niebojowych na obsza-

rze Afganistanu. 

Słowa kluczowe: Afganistan, społeczeństwo afgańskie, talibowie, konflikt hybrydowy, 

oddziały nieregularne, improwizowane ładunki wybuchowe – IED, działania zbrojne  

w Afganistanie, operacje stabilizacyjne, bojownicy afgańscy, ISAF 

WSTĘP 

Celem niniejszych rozważań jest omówienie duńskiej oraz norweskiej per-

cepcji sposobów walki afgańskich oddziałów rebelianckich, walczących z siłami 

stabilizacyjnymi ISAF – International Security Assistance Force. Prowadzone 

przez nie działania zbrojne w wielu wypadkach wykraczały poza tradycyjne formy 

walki partyzanckiej. W przekonaniu autorów połączenie wielu rodzajów przemocy 

zbrojnej w ramach jednej strategii oraz różnorodność aktywności bojowej na po-

ziomie taktycznym każą traktować zbrojną konfrontację pomiędzy nieregularnymi 

formacjami afgańskimi a wojskami sił duńskich oraz norweskich jako konflikt  

o niespotykanej w historii wojskowości złożoności
359

.  

Norweski kontyngent sił stabilizacyjnych, podległy dowództwu ISAF, który 

kończy swoją misję z upływem 2014 roku, od rozpoczęcia działań na afgańskim 

teatrze wojennym liczył zazwyczaj około 150 żołnierzy (choć niektóre zmiany li-
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czyły nawet 400 żołnierzy). Jego trzonem były jednostki piechoty zmechanizowa-

nej, tworzące PRT (Provincial Reconstruction Team) w prowincji Faryab. Oprócz 

nich norweskie siły zbrojne wykorzystywały w działaniach bojowych oddziały 

wojsk specjalnych
360

.  

Liczebność duńskich jednostek, operujących na terytorium afgańskim, ule-

gała na przestrzeni czasu zmianom. Przed podsumowaniem udziału w operacji 

ISAF duński kontyngent, rozmieszczony w prowincji Helmand, liczył blisko 300 

żołnierzy. Przez kilkanaście lat duńskiej obecności w Afganistanie łącznie 18 ty-

sięcy wojskowych pełniło służbę w tym państwie. 22 maja 2014 roku w bazie 

Helmand Camp Bastion odbyła się uroczystość zakończenia obecności sił zbroj-

nych Danii w Afganistanie.  

Działania zbrojne, w których uczestniczyli żołnierze duńscy oraz norwescy, 

odznaczały się szeregiem wyjątkowych cech
361

. W kolejnym latach zmianie ulega-

ła specyfika walki zbrojnej sił afgańskich. Niezmienne jednak pozostawało dąże-

nie afgańskich bojowników do wyparcia sił stabilizacyjnych z Afganistanu. Chcąc 

osiągnąć swój strategiczny cel polityczny, jakim jest zdobycie władzy nad społe-

czeństwem, sojusz ugrupowań polityczno-wojskowych oraz ruchów religijnych, 

prowadzących walkę z siłami ISAF, korzystał z takich form przemocy oraz metod 

walki zbrojnej, które w warunkach geograficznych i społecznych państwa afgań-

skiego po kilkunastu latach doprowadziły do swoistej klęski Sojuszu Północnoat-

lantyckiego. 

1. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE KONFLIKTU HYBRYDOWE-

GO 

Analiza doświadczeń udziału duńskich i norweskich sił zbrojnych w so-

juszniczej operacji wojskowej w Afganistanie (ISAF) każe postawić tezę, że po raz 

pierwszy od zakończenia zimnej wojny zostały one skonfrontowane w tak bezpo-

średni oraz wielowymiarowy sposób z nowym rodzajem przeciwnika. Korzystając 

z dorobku polskich oraz anglosaskich badaczy, nowy rodzaj przeciwnika, wystę-

pującego w tym konflikcie, nazwać można przeciwnikiem hybrydowym, a sposób 

prowadzenia przez niego działań zbrojnych określić można jako konflikt hybry-

dowy
362

. Dla zrozumienia specyfiki nowego zbrojnego nieprzyjaciela, operującego 
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w warunkach afgańskiego teatru działań oraz w celu wyjaśnienia wyjątkowości 

jego metod działania na poziomie taktycznym i operacyjnym, konieczne jest zde-

finiowanie, co takiego z punktu widzenia sztuki wojennej składa się na ową „hy-

brydowość”. 

Podstawową cechą, determinującą hybrydowość współczesnych konfliktów 

zbrojnych, jest bez wątpienia fakt stosowania przez słabszą stronę działań bojo-

wych bardzo szerokiego wachlarza metod oddziaływania na silniejszego przeciw-

nika. Co jednak ważne, stosowanie tych metod odbywa się w sposób głęboko 

przemyślany, planowy, regularnie skoordynowany w wymiarze operacyjnym. Ja-

kie zatem metody działań zbrojnych składają się na aktywność tej słabszej strony 

konfliktu? Odpowiedź wydaje się bardzo prosta – można zaryzykować tezę, że 

działania słabszej strony obejmują wszystkie znane współczesnej cywilizacji  

i współczesnemu człowiekowi formy zbrojnej przemocy: klasyczne działania 

konwencjonalne zorganizowanych formacji wojskowych, działania nieregularne 

formacji o charakterze partyzanckim, aktywność o charakterze terrorystycznym 

oraz przedsięwzięcia o charakterze przestępczym. Istotne jest jednak tutaj nie tylko 

to, że jedna ze stron konfliktu wykorzystuje militarne oraz niemilitarne formy od-

działywania zbrojnego na nieprzyjaciela, lecz także fakt, iż wykorzystuje je ona na 

najniższym z możliwych poziomów działań taktycznych i operacyjnych w taki 

sposób, aby ich rezultaty przyczyniały się do osiągania ściśle zdefiniowanych ce-

lów natury strategicznej. Działania zbrojne o charakterze hybrydowym prowadzo-

ne są – na co warto zwrócić szczególną uwagę – w sposób zarówno systemowy, 

jak i systematyczny. Dysponując bogatą paletą możliwych form przemocy zbroj-

nej, hybrydowy przeciwnik dokonuje jednocześnie ciągłej adaptacji planów tak-

tycznych i operacyjnych do rozwoju sytuacji w ramach lokalnych czy regional-

nych teatrów działań.  

Podstawową formą działań zbrojnych w ramach aktywności hybrydowej  

w warunkach afgańskiego teatru wojennego niemal przez cały czas obecności 

wojsk duńskich i norweskich w jego granicach pozostawały działania nieregularne. 

Zasadniczą ich cechą było to, iż podejmowane one były przez formacje, które nie 

tworzyły strukturalnie zorganizowanych w jednorodną całość oddziałów bojo-

wych, składających się z żołnierzy (ang. combatants) formalnie podległych okre-

ślonej, legalnej władzy politycznej. Swoją aktywność bojową formacje te opierały 

przede wszystkim na działaniach pośrednich oraz operacjach natury asymetrycz-

nej. W przeciwieństwie do państwowych formacji regularnych sił zbrojnych, któ-

rych podstawowym zadaniem w toku operacji militarnych o charakterze wojen-

nym jest rozbicie (pokonanie) wojsk nieprzyjaciela oraz pozbawienie go woli dal-

                                                                                                                                                                             
lington, Virginia, December 2007. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało z kolei na ten temat 

pracę zbiorową: W. Sokała, B. Zapała (red.), Asymetria i Hybrydowość – Stare Armie wobec Nowych 

Konfliktów, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych 

O/Kielce, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Warszawa 2011. 



Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne – retrospekcja i współczesność 

 
176 

 

szego kontynuowania działań ofensywnych lub obronnych, aktywność bojowa 

zbrojnych ugrupowań nieregularnych, operujących w granicach Afganistanu, słu-

żyć miała przede wszystkim osłabieniu potencjału militarnego wojsk sojuszni-

czych i zachwianiu determinacji władz państw biorących udział w operacji ISAF 

w utrzymaniu kontyngentów ekspedycyjnych na afgańskim teatrze wojennym. 

Chodziło również o doprowadzenie do sytuacji, w której pozycja sił interwencyj-

nych Sojuszu Północnoatlantyckiego (także ta związana z monopolem na stosowa-

nie siły na obszarach Afganistanu przez oddziały koalicji) oraz ich realne wpływy 

w afgańskim społeczeństwie zostaną zredukowane do minimalnego poziomu. Ana-

lizując cele działań nieregularnych formacji afgańskich z perspektywy politycznej, 

zasadne wydaje się sformułowanie wniosku, że od początku ich konfrontacji  

z wojskami państw europejskich, rozwijanymi w granicach Afganistanu w ramach 

sił ISAF, dążyły one do uniemożliwienia przeprowadzenia w oparciu o siły so-

jusznicze zmian zmierzających w określonym kierunku (politycznym, społecznym, 

prawnym, ekonomicznym) oraz zapobieżenia ustanowienia legitymizowanych 

przez afgańskie społeczeństwo władz politycznych (wraz ze skutecznie działającą 

administracją), zdolnych do skutecznego narzucania i egzekwowania norm praw-

nych na terytorium państwa afgańskiego. Warto także podkreślić w tym miejscu, 

że niezgoda na ustanowienie trwałego porządku instytucjonalnego i prawnego  

w granicach Afganistanu, zgodnie z założeniami zdefiniowanymi przez państwa 

tworzące koalicję sił ISAF, wypływała z motywacji oraz interesów o charakterze 

indywidualnym (związana była z dość wąskimi w swej naturze interesami ekono-

micznymi czy społecznymi różnorodnych podmiotów, choćby grup przestępczych 

czy osób zaangażowanych w produkcję i handel opium), jak również wynikała  

w sposób bezpośredni bądź pośredni z grupowych motywacji o charakterze religij-

nym lub etnicznym.  

Jeśli chcielibyśmy wymienić najważniejsze cechy działań formacji afgań-

skich – określanych mianem „talibów”
363

 – prowadzących operacje wymierzone  

w formacje wojskowe sił Sojuszu Północnoatlantyckiego, należałoby wskazać na-

stępujące z nich: 

1. W obliczu zdecydowanej przewagi w dziedzinie czynnika ludzkiego oraz  

w dziedzinie techniki wojskowej ekspedycyjnych sił państw sojuszniczych 

tworzących ISAF „afgański przeciwnik” nie podejmował prób bezpośred-

niego, otwartego konfrontowania własnych, znacznych pod względem roz-

miarów ugrupowań bojowych z jednostkami wojskowymi państw Sojuszu 

Północnoatlantyckiego. 
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2. Potencjał sił afgańskim przez niemal trzynaście lat – od momentu rozpo-

częcia operacji Enduring Freedom w 2001 roku przez wojska Stanów Zjed-

noczonych – nigdy nie został skoncentrowały w wybranym regionie Afga-

nistanu. Zwalczające obecność sił NATO formacje afgańskie rozlokowane 

były w sposób rozproszony na obszarze całego państwa.  

3. Formacje afgańskie operowały najczęściej i wykonywały wyznaczone im 

zadania bojowe w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc zamieszkania bojowni-

ków je tworzących. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że ich działa-

nia przybierały przede wszystkim charakter obrony terytorialnej. 

4. Skuteczna i swobodna zarazem aktywność wrogich siłom NATO formacji 

afgańskich talibów (tak na poziomie taktycznym, jak i operacyjnym) moż-

liwa była przede wszystkim dzięki umiejętnemu wykorzystywaniu przez nie 

wsparcia gwarantowanego przez miejscową ludność cywilną, intensywnie 

współpracującą z afgańskimi bojownikami. Na wsparcie to składały się 

choćby: zabezpieczanie dostaw broni, gwarantowanie bezpiecznego schro-

nienia (ang. safe havens), uzupełniania braków kadrowych poprzez napływ 

rekrutów wywodzących się z ludności cywilnej.  

5. Bojownicy afgańscy nie czuli się zobowiązani do przestrzegania zasad pra-

wa wojennego.  

Przyjęcie przez bojowników afgańskich przedstawionych powyżej reguł 

sztuki wojennej spowodowało w efekcie, że na poziomie taktycznym ich działania 

wyróżniały się następującymi cechami: 

1. Nie dążyli oni do fizycznego opanowania terenu w wyniku specjalnie po-

dejmowanych w tym celu operacji ani też nie koncentrowali swoich działań 

bojowych na utrzymywaniu terenu, nad którym w danym momencie spra-

wowali militarną i polityczną kontrolę. W zależności od dynamiki lokal-

nych wydarzeń oraz w zależności od stopnia aktywności militarnej wojsk 

państw Sojuszu Północnoatlantyckiego bojownicy przy jak najmniejszych 

kosztach własnych starali się przenikać na dany obszar albo też zmuszeni 

przez przeważającą siłę nieprzyjaciela, opuszczali zajmowane pozycje, bez 

wikłania się w długotrwałe oraz intensywne działania obronne.  

2. Unikali przedłużania starć zbrojnych i wymiany ognia poza czas, w którym 

to oni posiadali inicjatywę lub działali z zaskoczenia. Przewaga wojsk so-

juszniczych, tworzących siły ISAF, nad afgańskimi bojownikami w zakre-

sie ciężkiej artylerii, broni rakietowej oraz lotnictwa oznaczała w przypadku 

długotrwałych strać zbrojnych poważne zagrożenie użycia przez wojska 

NATO w celu rażenia i rozbicia formacji afgańskich potężnej siły ognia, 

wobec której oddziały nieregularne z natury swojej pozostają bezbronne.  
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3. Podejmując różnorodne uderzenia na wojska sojusznicze, oddziałując na 

nie przy pomocy różnych form rażenia, bojownicy dążyli do utrzymywania 

znacznego dystansu fizycznego od atakowanych celów. 

4. W obliczu działań ofensywnych wojsk państw koalicji ISAF oddziały 

afgańskich talibów starały się możliwie szybko wyjść z walki w celu uzy-

skania swobody dla podjęcia działań koniecznych do wykonania innego za-

dania. Wyjście z walki łączone było najczęściej z podejmowaniem działań 

opóźniających, choćby poprzez wykorzystywanie improwizowanych prze-

szkód czy improwizowanych ładunków wybuchowych, minowanie dróg 

oraz niszczenie infrastruktury komunikacyjnej. Jedną z najczęstszych form 

działań manewrowych afgańskich bojowników było odstępowanie od wojsk 

nieprzyjacielskich i gubienie ich.  

5. Działania ofensywne formacji afgańskich przybierały najczęściej formę 

szybkich, skrytych, a jednocześnie bardzo gwałtownych uderzeń (rajdów) 

na istotne dla wojsk koalicji ISAF obiekty, elementy infrastruktury, kom-

ponenty systemów wojskowych, zabezpieczających sprawne funkcjonowa-

nie europejskich oraz pozaeuropejskich wojsk, rozwiniętych na afgańskim 

teatrze wojennym. 

6. Bojownicy afgańscy przywiązywali szczególną rolę do efektu zaskoczenia  

w trakcie walki zbrojnej oraz konieczności utrzymywania inicjatywy w to-

ku podejmowanych przez siebie przedsięwzięć ofensywnych lub zaczep-

nych. 

7. Znaczna część działań bojowych, inicjowanych przez oddziały afgańskie, 

celowo organizowana była w warunkach znacznej bliskości strać zbrojnych  

i skupisk ludności cywilnej. Z oczywistych powodów zmuszone do reakcji 

zbrojnej formacje wojsk państw sojuszniczych stawały przed niezmiernie 

poważnym dylematem. Zasady sztuki wojskowej wymagały zdecydowanej 

reakcji ogniowej i szybkiego sparaliżowania swobody operacyjnej wrogich, 

rebelianckich formacji, lecz uczynienie tego oznaczać musiało spowodowa-

nie poważnych strat po stronie ludności cywilnej. Pamiętać musimy, że nie 

we wszystkich warunkach strać zbrojnych możliwe jest użycie broni precy-

zyjnej. Po drugie zaś, choćby w przypadku starć zbrojnych w warunkach 

miejskich, użycie tak zwanej „broni precyzyjnego rażenia” wcale nie musi 

eliminować zagrożenia niezamierzonych strat po stronie ludności cywilnej.  

8. Poza wykorzystywaniem w działaniach zbrojnych bojowników o znacznym 

stażu i wieloletnim doświadczeniu wojennym, lokalni przywódcy afgań-

skich ugrupowań bojowych angażowali do wykonywania wybranych zadań 

relatywnie często doraźnie rekrutowanych przedstawicieli miejscowej lud-

ności, tak ochotników, jak również osoby przymuszane do służby wojsko-

wej. W efekcie niemal całkowitemu zatarciu uległy granice pomiędzy 
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czynnymi członkami ugrupowań bojowych a pozostającą poza walką zbroj-

ną ludnością cywilną. 

2. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ ZBROJNYCH ORAZ STRATEGIA 

WALKI 

Próbując opisać „strukturę organizacyjną” afgańskich sił, prowadzących 

działania bojowe wymierzone w siły koalicji ISAF, można przyrównać ją do spe-

cyficznie zorganizowanego systemu obrony terytorialnej. Filarem tego systemu są 

relatywnie „stacjonarne” oddziały, złożone z doświadczonych bojowników, operu-

jące w kluczowych z politycznego, ideologicznego czy ekonomicznego punktu 

widzenia obszarach poszczególnych prowincji. To na nich spoczywał ciężar pro-

wadzenia intensywnego oporu zbrojnego wobec wojsk ISAF. To one odpowiadały 

za utrzymywanie i mobilizowanie powszechnej obrony na całym obszarze Afgani-

stanu.  

To wreszcie one zajmowały się procesem rekrutacji ochotników i szkolenia 

kolejnych bojowników w ramach już istniejących, a także nowo tworzonych for-

macji zbrojnych. Działając blisko miejsca zamieszkania i w znanych sobie warun-

kach terenowych, w zależności od zmian w obrębie dynamiki walki zbrojnej, owe 

„stacjonarne” oddziały afgańskie przechodzić mogły w bardzo krótkim czasie od 

działań obronnych do działań zaczepnych czy nawet ofensywnych. Ponieważ 

większość zadań, jak już wspomniano, wykonują one w bliskości miejsc aktualne-

go przebywania, charakteryzuje je wysoki stopień gotowości bojowej. Co więcej, 

w sytuacji, kiedy ich aktywność wspiera i zabezpiecza lokalna ludność, koszty 

utrzymania takich formacji okazują się być niezmiernie niskie. Nie potrzebują one 

rozbudowanej infrastruktury w postaci baz, ośrodków szkoleniowych, magazy-

nów. Wykonując zadania bojowe blisko miejsc rozlokowania, nie muszą korzystać 

z dużej liczby środków transportu mechanicznego. Wreszcie, co także ma znaczą-

cy wpływ na koszty działania nieregularnych formacji afgańskich, podstawą ich 

uzbrojenia jest lekka przenośna broń, a podstawą taktyki – wykorzystywanie wła-

ściwości obronnych terenu oraz specyfiki środowiska, w którym dochodzi do strać 

zbrojnych z wojskami koalicji (choćby specyfiki warunków miejskich w realiach 

strać zbrojnych)
364

. 

Zorganizowane w ten sposób afgańskie formacje nieregularne prowadzić 

mogą działania zbrojne na całym terytorium państwa, a ponadto ich aktywność  

w określonych momentach przybierać może formę działań masowych, choćby po-

przez angażowanie do walki dodatkowych, doraźnie wystawianych sił, w ramach 

których czynnik ludzki rekrutowany jest z przedstawicieli miejscowej ludności 
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cywilnej. Bliskość miejsca zamieszkania walczących, wykorzystywanie lekkiej, 

nieskomplikowanej technicznie broni (łatwej w obsłudze, bez konieczności długo-

trwałego przygotowywania do korzystania z niej rekrutowanych bojowników), 

wreszcie ograniczone niemal do minimum potrzeby logistyczne – wszystkie te 

czynniki powodują, że afgańskie formacje nieregularne odznaczają się bardzo wy-

soką mobilnością, ruchliwością i manewrowością na poziomie taktycznym i ope-

racyjnym.  

Poza wymienionym korzyściami, wynikającymi z zastosowania metod dzia-

łań nieregularnych przez formacje afgańskie, warto także zwrócić uwagę na nastę-

pującą zależność, występującą pomiędzy skrytymi działaniami z zaskoczenia wy-

korzystującymi warunki terenowe a nieskutecznością w ich odpieraniu przez woj-

ska koalicji ISAF: nawet oddziały wojskowe doskonale wyposażone i wyszkolone 

mogą nie być zdolne do efektywnego wykorzystania posiadanych kompetencji 

oraz sprzętu bojowego w określonym miejscu czy w określonych warunkach. Siła 

ognia współczesnych regularnych formacji wojskowych państw Sojuszu Północ-

noatlantyckiego wynika najczęściej z możliwości wykorzystania przez nie w wal-

ce, niemal natychmiast i często w sposób nieograniczony, uderzeń rakietowych  

i lotniczych na jednostki wojskowe, z którymi weszły one w styczność bojową, na 

jednostki tyłowe, wreszcie na ich zaplecze logistyczne. Działające w sposób roz-

proszony i skryty afgańskie formacje nieregularne uniemożliwiają wykorzystanie 

przewagi ogniowej, wynikającej z możliwości zastosowania lotnictwa oraz broni 

rakietowej. Unikając starć zbrojnych z przeważającym nieprzyjacielem reprezentu-

jącym siły NATO, afgańskie formacje nieregularne pozbawiają te pierwsze moż-

liwości sięgnięcia po uderzenia rozstrzygające
365

.  

Wielce interesujące jest to, że przeciwko oddziałom wojskowym państw 

NATO, rozlokowanym na terytorium Afganistanu działania zbrojne prowadziła 

szeroka koalicja afgańskich ugrupowań polityczno-wojskowych. Tworzyły ją: 

1. Wywodzące się z sunnickiej wspólnoty pasztuńskiej (silnie powiązane  

z Pakistanem) oddziały talibów, których czołowym przywódcą był w trak-

cie konfrontacji z siłami NATO Mułła Muhammad Omar – afgański polityk 

i duchowny. 

2. Wywodzące się także z społeczności pasztuńskiej oddziały zbrojnej milicji, 

zorganizowane w trakcie interwencji wojsk Związku Radzieckiego w Afga-

nistanie przez Dżalaluddina Hakkaniego, działające na wschodzie tego pań-

stwa oraz na pograniczu z Pakistanem. 
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3. Lokalne oddziały zbrojne, tworzone w oparciu o kategorie klanowe – try-

balne, często organizowane ad hoc. 

4. Oddziały partyzanckie oraz ugrupowania terrorystyczne, powiązane organi-

zacyjnie oraz ideologicznie z siecią terrorystyczną Al Kaidy. Ich bazą spo-

łeczną byli przede wszystkim salafici, a głównym celem aktywności bojo-

wej i politycznej był „powrót do pierwotnych źródeł islamu”. Za politycz-

nych i wojskowych liderów Al Kaidy w Afganistanie uchodzili Osama bin 

Laden oraz Ajman az-Zawahiri366.  

Doświadczenia wynikające z zaangażowania wojsk państw Sojuszu Pół-

nocnoatlantyckiego w działania zbrojne na terenie Afganistanu ukazują, o czym 

także warto w tym kontekście pamiętać, że naturalnym następstwem rozwijania sił 

interwencyjnych (sił stabilizacyjnych) na terytorium innego państwa, naturalnym 

następstwem postępów w opanowywaniu przez niewyznaczonego obszaru odpo-

wiedzialności musi stać się stopniowe słabnięcie sił interwencyjnych, niezwiązane 

z wrogimi działaniami strony przeciwnej, a jedynie z faktem, iż każdy kolejny ki-

lometr wtargnięcia w głąb obcego terytorium oraz każdy kolejny kilometr kwadra-

towy, kontrolowany przez wojska interwencyjne, uszczupla zasoby strony inter-

weniującej
367

. Ponadto zmusza ją do rozproszenia swoich sił i środków na coraz to 

bardziej rozległym obszarze i przyczynia się do wydłużenia jej szlaków komuni-

kacyjnych (linie zaopatrzenia jako „układ nerwowy” współczesnych sił zbrojnych  

i współczesnych operacji wojskowych stają się niezmiernie wrażliwe na ataki nie-

przyjaciela oraz niezmiernie trudne do zabezpieczenia)
368

. Chcąc utrzymać i kon-

trolować opanowane terytorium, siły ekspedycyjne (interwencyjne) wydzielać mu-

szą z posiadanego potencjału coraz to liczniejsze komponenty bojowe i nie-

bojowe, których nie można w tym samym czasie wykorzystywać do realizacji 

ważnych celów o charakterze operacyjnym czy nawet strategicznym
369

. Innymi 

słowy, paradoks współczesnych interwencji o charakterze stabilizacyjnym polega 

na tym, że ich realizacja nie jest możliwa bez opanowania całości terytorium przy-

szłego obszaru odpowiedzialności sił interwencyjnych i szerokiego rozwinięcia  

w jego granicach posiadanych formacji wojskowych, a jednocześnie opanowywa-

na i kontrolowana przestrzeń rozprasza posiadane przez stronę interweniującą siły 

i osłabia ich potencjał. Błyskawiczne i głębokie wtargnięcie wojsk Stanów Zjed-

noczonych oraz państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w obszar Afganistanu, któ-
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re obserwowaliśmy w latach 2001-2004, nie zaowocowało ostatecznym rozstrzy-

gnięciem zbrojnym. Wkraczające do Afganistanu wojska koalicji ISAF jedynie 

pogłębiły problem. Nie dysponowały odpowiednią siłą ofensywną, aby pokonać 

zwiększające zasięg oraz intensywność swego działania nieregularne formacje 

afgańskie, a jednocześnie zaangażowane przez państwa NATO siły i środki nie 

pozwalały na zapewnienie skutecznej obrony przed atakami tychże formacji nie 

tylko w skali całego Afganistanu, ale nawet w granicach poszczególnych prowin-

cji. Dyslokowane na afgańskim teatrze wojennym formacje wojskowe państw So-

juszu Północnoatlantyckiego utrzymywać miały nadzór i kontrolę (w dziedzinie 

bezpieczeństwa, prawnej, organizacyjnej) nad teoretycznie opanowanymi obsza-

rami państwa afgańskiego. Problem polegał jednak na tym, że nieprzyjaciel, czyli 

wrogie formacje afgańskie, w połowie pierwszej dekady XXI wieku zdołały już 

przygotować się do obrony swoich pozycji wojskowych oraz swych wpływów po-

litycznych i społecznych, co zapowiadało nieuchronnie długotrwałe, uciążliwe  

i niezmiernie trudne do wygrania walki
370

.  

Według danych sojuszniczego dowództwa ISAF, odpowiedzialnego za 

wschodnie prowincje Afganistanu, graniczące z Pakistanem – Regional Command 

East, wzrost liczby żołnierzy operujących w tym regionie odpowiedzialności sił 

stabilizacyjnych NATO o 50% doprowadził do zwiększenia liczby odnotowanych 

starć zbrojnych z nieregularnymi oddziałami afgańskimi o 39,5%. Zwiększona ak-

tywność wojskowa sił stabilizacyjnych wywoływała także znaczącą aktywność 

zamachowców – samobójców. Pomiędzy kwietniem a grudniem 2006 roku odno-

towano 52 przypadki takiego typu ataków, pomiędzy kwietniem a grudniem 2007 

roku nieprzyjaciel przeprowadził 50 samobójczych ataków, wymierzonych w for-

macje wojskowe państw NATO
371

.  

Przyglądając się kolejnym etapom konfrontacji nieregularnych formacji 

afgańskich z wojskami państw tworzących koalicję ISAF, wyodrębnić można na-

stępujące fazy dynamiki działań zbrojnych na obszarze Afganistanu: 

1. W początkowym okresie interwencji w Afganistanie (mowa przede wszyst-

kim o amerykańskiej operacji Enduring Freedom) – pomimo intensywnych  

i głębokich zarazem uderzeń lotniczych i rakietowych sił amerykańskich, 

brytyjskich i francuskich, oddziały afgańskich talibów nie zostały całkowi-

cie rozbite i nie zostały pozbawione woli walki. Zmuszone zostały do 

przemieszczenia się w głąb terytorium państwa oraz w regiony górskie, lecz 

nie utraciły przy tym zdolności prowadzenia działań obronnych, a nawet 

zaczepnych. 
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2. Korzystając z wcześniej rozmieszczonych oddziałów oraz organizowanych 

ad hoc formacji nieregularnych, w drugim etapie konfrontacji zbrojnej z si-

łami Sojuszu Północnoatlantyckiego oddziały afgańskie przystąpiły do za-

dawania poważnych strat wojskom koalicji ISAF oraz paraliżowania ich 

działań i skoncentrowały się na ograniczaniu ich swobody działania w po-

szczególnych regionach Afganistanu – wreszcie zaczęły wikłać rozmiesz-

czane na afgańskim teatrze wojennym, lądowe zgrupowania państw NATO 

w różne formy strać zbrojnych o militarnym oraz niemilitarnym charakterze 

(choćby poprzez ataki samobójcze czy ataki z użyciem improwizowanych 

ładunków wybuchowych). 

3. Równocześnie na terenach przez siebie kontrolowanych (z czasem na tery-

torium całego państwa afgańskiego) nie tylko dążono do odtwarzania zdol-

ności bojowych posiadanych przed 2001 rokiem formacji, lecz także rozbu-

dowywano kolejne oddziały w celu objęcia działaniami zbrojnymi całości 

obszaru odpowiedzialności wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tworzo-

ne formacje talibów udzielały wsparcia akcjom podejmowanym przez inne 

formacje bojowe. Wydzielane także były do podejmowania samodzielnych 

działań w wymiarze lokalnym. 

4. W kolejnym etapie, poczynając od roku 2009, nieregularne formacje afgań-

skie przystąpiły do intensywnych działań o charakterze zaczepnym, a nawet 

w niektórych częściach Afganistanu zaczęły podejmować działania ofen-

sywne372.  

W momencie przejmowania przez Sojusz Północnoatlantycki odpowie-

dzialności za bezpieczeństwo wewnętrzne Afganistanu, trudno było uznać wrogie 

mu oddziały rebelianckie, reprezentujące poszczególne ugrupowania polityczne 

oraz ruchy religijne, za współdziałające ze sobą sojusznicze siły, złączone wspól-

nym celem, jakim mogło być zmuszenie rządu Stanów Zjednoczonych oraz jego 

koalicjantów do wycofania swych wojsk z afgańskiego teatru wojennego. Słabość 

władz centralnych Afganistanu, której w latach 2005-2007 towarzyszyła niska sku-

teczność wojsk stabilizacyjnych w przeciwdziałaniu aktom terroru oraz zwalczaniu 

nieprzyjacielskich oddziałów talibów, doprowadziły do zwiększenia ich aktywno-

ści i przyczyniły się do rozszerzenia ich działalności niemal na całe afgańskie tery-

torium. Reakcja państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, która polegała na prze-

rzuceniu do Afganistanu dodatkowych sił i środków, okazała się spóźniona oraz 

zbyt ograniczona. Sukcesy wrogich rządowi w Afganistanie oraz siłom stabiliza-

cyjnym ugrupowań polityczno-wojskowych zachęciły wielu mężczyzn do wstą-

pienia w szeregi nieregularnych formacji atakujących wojska NATO oraz afgań-

skich sił bezpieczeństwa. Co więcej, rozszerzanie się zasięgu działań zbrojnych 
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ugrupowań rebelianckich stało się wielką zachętą dla zagranicznych bojowników 

islamskich, którzy zaczęli masowo przybywać do Afganistanu
373

.  

3. TAKTYKA TALIBÓW 

Zasadniczym terenem zbrojnej działalności afgańskich oddziałów nieregu-

larnych od 2001 roku były obszary usytuowane poza ośrodkami miejskimi, szcze-

gólnie niewielkie osady i wioski umiejscowione w regionach rolniczych. W dru-

giej połowie pierwszej dekady XXI wieku w niektórych prowincjach Afganistanu 

walka zbrojna została przeniesiona do miast. Wynikało to z faktu, że militarna 

obecność wojsk koalicji ISAF koncentrowała się przede wszystkim w miastach  

i w ich pobliżu, a po drugie – dzięki podjęciu akcji zbrojnych w środowisku miej-

skim, łatwiejsze stawało się oddziaływanie (np. w postaci propagandy) na duże 

skupiska ludzkie oraz nagłaśnianie własnej aktywności poprzez międzynarodowe 

media. Aktywność militarna (w tym o charakterze terrorystycznym) w miastach 

umożliwiała także talibom ekonomizację wysiłku zbrojnego. Nawet ograniczona 

liczba bojowników, korzystając z relatywnie niewielkiej ilości sprzętu i broni, mo-

gła skutecznie – często na długi czas – zakłócić normalne funkcjonowanie stabili-

zacyjnych jednostek państw sojuszniczych, a także przerwać działanie infrastruk-

tury zapewniającej ludności cywilnej dostawy potrzebnych do normalnego życia 

towarów czy mediów. 

Zbrojna aktywność talibów (także ta, która przybiera formę ataków terrory-

stycznych) przybrała znaną nam w połowie 2014 roku formę już pod koniec dru-

giej połowy pierwszej dekady XXI wieku. Interesujące jest to, że idealnie oddaje 

ona istotę „hybrydowości” współczesnych konfliktów. Chodzi o to, że, jak poka-

zują doświadczenia duńskie i norweskie, zbrojne ugrupowania talibów nie wyszu-

kują często specjalnych celów swoich akcji bojowych czy ataków terrorystycz-

nych
374

. Zamachy bombowe, ataki z użyciem improwizowanych ładunków wybu-

chowych czy przypadki ostrzału z broni maszynowej dokonywane są w sposób 

doraźny. Są one kierowane przeciwko przypadkowych osobom i służą rażeniu wy-

branych ad hoc jednostek wojskowych państw NATO. Dyktowane są chęcią 

utrudnienia funkcjonowania obcych wojsk, rozlokowanych na afgańskim teatrze 

wojennym: wywołują straty wśród żołnierzy tych jednostek (zmuszając je do 

ograniczenia swej aktywności oraz zwiększenia wysiłków na rzecz zabezpieczenia 

personelu wojskowego i używanego sprzętu), ograniczają swobodę działania 

wojsk koalicji ISAF, destabilizują relacje pomiędzy wojskami stabilizacyjnymi  

a ludnością cywilną (poprzez wprowadzenie elementu zastraszenia tej ostatniej), 
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wreszcie – niejednokrotnie służą wzniecaniu paniki wśród żołnierzy sił ISAF  

i obniżają ich morale. Jednocześnie, o czym nie możemy zapominać, działania 

zbrojne formacji talibów podporządkowane są ściśle zdefiniowanym planom tak-

tycznym i operacyjnym, służą realizacji wielostopniowych strategii politycznych  

i militarnych.  

Dla osiągnięcia powyższych skutków, bardzo starannie wyszukują oni swo-

je cele i precyzyjnie przygotowują akcje zbrojne. Zamachy o niewielkiej sile raże-

nia, służące przede wszystkim komunikacji ze społeczeństwem, wspierane są ude-

rzeniami na instytucje (także symbole) władzy Hamida Karzaia (szczególnie zwią-

zane ze sferą bezpieczeństwa wewnętrznego – siedziby policji, więzienia, miejsca 

werbunku do sił policyjnych i wojskowych) oraz jednostki wojskowe państw Soju-

szu Północnoatlantyckiego. Atakom wymierzonym w najbardziej wrażliwe,  

z punktu widzenia funkcjonowania jednostek wojskowych państw NATO, elemen-

ty, obiekty czy miejsca struktur militarnych towarzyszą zbrojne akty przemocy, 

organizowane niemal „na ślepo”, często przybierające formę ostrzelania przypad-

kowych ludzi lub detonacji ładunku wybuchowego w przypadkowym tłumie. 

Wszystkie te formy zbrojnej aktywności tworzą spójną, jednorodną strategię, któ-

rej celem jest utrzymywanie ciągłego napięcia w relacjach społecznych i politycz-

nych oraz stwarzanie ciągłego zagrożenia dla formacji wojskowych państw NA-

TO, rozmieszczonych w granicach Afganistanu
375

. 

Walczące z wojskami państw NATO formacje afgańskie nie dążyły (mając 

świadomość ograniczonego potencjału) do rozbicia sił państw interwencyjnych  

w sposób zgodny z zasadami klasycznej sztuki wojskowej
376

. Celem działań 

zbrojnych talibów było przede wszystkim: złamanie woli doprowadzenia do końca 

operacji stabilizacyjnej oraz podważenie determinacji w utrzymywaniu narodo-

wych kontyngentów w granicach afgańskiego teatru wojennego przez państwa ko-

alicji skupionej wokół Stanów Zjednoczonych. Ataki terrorystyczne oraz uderze-

nia z wykorzystaniem improwizowanych ładunków wybuchowych IED (ang. Im-

provised Explosive Device) doskonale nadawały się do realizacji tak zdefiniowa-

nych celów. Powodowały relatywnie wysokie straty po stronie personelu wojsko-

wego państw NATO, wywoływały oczekiwany przez atakujących efekt psycholo-

giczny, zmuszały siły stabilizacyjne do angażowania znacznych sił i środków  

w celu przeciwdziałania takim atakom (co i tak okazywało się bardzo często dzia-

łaniem o niskiej skuteczności), uniemożliwiały swobodne przemieszczanie się 
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wojsk stabilizacyjnych i utrudniały realizację różnorodnych programów pomoco-

wych. Użycie improwizowanych ładunków wybuchowych oraz stosowanie na sze-

roką skalę aktów terrorystycznych pozwoliło na przeniesienie starć zbrojnych tak-

że na obszary, które początkowo znajdowały się poza zasięgiem działań nieregu-

larnych formacji afgańskich. Mowa tutaj o prowincjach zachodnich i północnych. 

Demonstrowano przy tym niemal nieograniczony zasięg działania formacji tali-

bów
377

.  

Jedną z najtańszych, najbardziej skutecznych oraz najbardziej mobilnych 

metod działań zbrojnych są na terenie Afganistanu ataki dokonywane przez terro-

rystów samobójców oraz wykorzystujące improwizowane ładunki wybuchowe 

IED. Możliwości przeciwdziałania współczesnych formacji wojskowych próbom 

ataków samobójczych są dość ograniczone
378

. W realiach afgańskiego teatru wo-

jennego jedną z najczęściej praktykowanych metod transportu materiałów wybu-

chowych jest wykorzystywanie pojazdów (samochodów dostawczych, małych cię-

żarówek)
379

. Zamachowiec – samobójca kieruje się w pobliże celu planowanego 

ataku lub wykorzystuje go do bezpośredniego wtargnięcia do obiektu, który ma 

być celem uderzenia. Co ważne, takie samobójcze zamachy mogą mieć charakter 

pojedynczy (atak skierowany jest na konkretny, wyznaczony precyzyjnie cel), jak 

również stanowić mogą część większego przedsięwzięcia, postrzeganego jako 

działanie wspierające główny akt przemocy lub jeden z wielu ataków, wpisanych  

w szeroko zakrojoną akcję
380

. 

Specyfika działań stabilizacyjnych sił sojuszniczych w Afganistanie wymu-

sza przebywanie i wykonywanie zadań przez żołnierzy poszczególnych narodo-

wych kontyngentów w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkańców Afganistanu. 

Przebywając w zabezpieczonych przed tego rodzaju atakami bazach lub podróżu-

jąc pod osłoną pancerzy minoodpornych pojazdów klasy MRAP, żołnierze jedynie 

w niewielkim stopniu narażeni są na samobójcze ataki, lecz – na ich nieszczęście – 

misja, którą wykonują, wymaga od nich opuszczania baz i pokładów opancerzo-

nych pojazdów.  

Prowadzone regularnie przez amerykańskie oddziały zmotoryzowane patro-

le głównych dróg Afganistanu, połączone z ustanowieniem w kluczowych miej-

scach afgańskiej sieci drogowej przez oddziały wojsk sojuszniczych punktów kon-

trolnych, zaowocowały wzrostem poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców 

tego kraju, którzy korzystają z samochodów. Wymiernym tego efektem stał się 

wzmożony ruch drogowy. Pomiędzy styczniem 2007 a styczniem 2008 roku pię-

ciokrotnie wzrosła liczba samochodów, przemieszczających się główną drogą 
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Afganistanu (zwanej Highway 1, szczególnie na odcinku Kabul – Kandahar). Bez 

wątpienia zjawisko to uznać należy za przejaw stabilizacji sytuacji w Afganistanie. 

Dla jednostek wojskowych państw NATO, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

tej drogi, oznaczało to jednak znaczące zwiększenie prawdopodobieństwa samo-

bójczych ataków, wykorzystujących jako nośnik ładunku wybuchowego pojazdy 

samochodowe. 

W świetle danych Sojuszu Północnoatlantyckiego w latach 2008-2009 kon-

cepcja walki zbrojnej formacji afgańskich zaczęła ulegać głębokiej modyfikacji. 

Nadal jako podstawowe sposoby rażenia wojsk stabilizacyjnych dominowały ataki 

z wykorzystaniem moździerzy, lekkiej artylerii, ręcznych granatników przeciw-

pancernych oraz broni strzeleckiej różnego kalibru, lecz wyraźnie wzrosła liczba 

ataków z wykorzystaniem improwizowanych ładunków wybuchowych IED oraz 

detonowanych w różny sposób min. Według tych samych danych w 2007 roku na 

afgańskim teatrze wojennym odnotowano „tylko” 2718 ataków z użyciem impro-

wizowanych ładunków wybuchowych IED, w 2008 roku liczba ta wzrosła do 4169 

ataków z wykorzystaniem IED, aby w 2009 roku zamknąć się liczbą 7228 ataków, 

wykorzystujących tego typu ładunki wybuchowe. Co warte podkreślenia, w opi-

sywanym okresie nastąpił nie tylko dynamiczny wzrost liczby ataków z użyciem 

IED, ale same ładunki wybuchowe charakteryzowały się z każdym rokiem coraz 

większą siłą rażenia (w połowie 2008 roku dominowały ładunki wybuchowe o ma-

sie do 25 funtów – jeden funt to około 2,2 kilograma, pod koniec 2009 roku domi-

nowały już ładunki wybuchowe o masie do 50 funtów)
381

.  

4. BAZA SPOŁECZNA WALKI ZBROJNEJ W AFGANISTANIE 

Nie można także zapominać o jednym z kluczowych determinantów sku-

teczności prowadzenia działań nieregularnych, wymierzonych w przeciwnika dys-

ponującego przeważającym potencjałem bojowym. Jest nim zdolność do utrzyma-

nia u bojowników formacji nieregularnych przez możliwie długi czas wysokiego 

poziomu morale oraz gotowości do narażania własnego życia. Pomimo trzynastu 

lat (licząc do 2014 roku) obecności wojsk Stanów Zjednoczonych oraz sił sojusz-

niczych, skupionych w ISAF na terytorium państwa afgańskiego, morale bojowni-

ków afgańskich pozostaje w połowie 2014 roku bardzo wysokie. Można zastano-

wić się, jak to jest możliwe. Odpowiedź okazuje się banalnie prosta. Aktywność 

bojowa wielu członków afgańskich ugrupowań zbrojnych (pomijając fakt pozo-

stawania pod silnym wpływem motywacji ideologicznych oraz religijnych) ma 

bezpośredni związek z ich osobistymi potrzebami, interesami, doświadczeniami. 

Śmierć bliskich w wyniku działań oddziałów państw Sojuszu Północnoatlantyc-
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kiego powoduje chęć odwetu
382

. Amerykańskie czy kanadyjskie operacje wymie-

rzone w plantacje maku, będącego dla dużej części afgańskiej ludności jedynym 

źródłem utrzymania, skłaniają do zbrojnego oporu wobec tych, którzy podważają 

tym sposobem podstawy jej egzystencji ekonomicznej. Godząca w honor, „bez-

karna” obecność obcych żołnierzy w pobliżu miejsca zamieszkania zmusza rodo-

wych przywódców do organizowania zbrojnego oporu wobec obcych.  

Afganistan należał zawsze i do dziś należy do tych państw, w których ucie-

kanie się do przemocy – w tym terroryzmu – jako formy walki politycznej, etnicz-

nej czy religijnej stało się powszechnie stosowaną metodą. Głównymi źródłami, 

które leżały u podstaw stosowania przemocy w relacjach politycznych i społecz-

nych wewnątrz Afganistanu, były zawsze poważne problemy polityczne, religijne, 

społeczne, plemienne, ekonomiczne i moralne, występujące w tym państwie. Poli-

tyczna niestabilność państwa oraz stałe występowanie sytuacji kryzysowych w po-

zostałych obszarach funkcjonowania społeczeństwa afgańskiego uległy intensyfi-

kacji oraz nawarstwieniu się w momencie wkroczenia wojsk amerykańskich do 

Afganistanu.  

Zjawisko przemocy oraz zjawisko terroryzmu mają w Afganistanie swoją 

wyjątkową specyfikę. Są one trwale osadzone w historii państwa i społeczeństwa 

oraz wpisane w pewne aspekty kulturowe i psychologiczne funkcjonowania 

mieszkańców Afganistanu
383

. W wielu grupach społecznych – w wielu plemionach 

zamieszkujących tereny Afganistanu – przez setki lat rozwijano kult przemocy, 

pogardę dla śmierci, przekonanie o potrzebie najwyższego poświęcenia dla osią-

gnięcia celów natury religijnej. Ten kult przemocy i oddania wierze, utrwalany  

w procesie socjalizacji i edukacji w rodzinie oraz wspólnotach religijnych, stano-

wił jeden z filarów budujących radykalne, fundamentalistyczne organizacje poli-

tyczne, których działalność w bardzo znacznym stopniu opierała się na aktach 

gwałtu i przemocy, stosowanej dla narzucania własnej woli innym oraz rozwiązy-

wania sytuacji spornych w konfliktach o różnym charakterze. Pojawienie się wojsk 

Stanów Zjednoczonych oraz pozostałych państw uczestniczących w operacji En-

during Freedom na terytorium Afganistanu, na przełomie roku 2001/2002, dopro-

wadziło do dynamicznego powstawania nowych wspólnot i organizacji fundamen-

talistycznych
384

. Choć dość często występowały pomiędzy nimi poważne różnice 

etniczne, religijne czy polityczne, można zauważyć, że istniała między nimi trwała 

wspólnota planów politycznych oraz zgodność co do konieczności wyparcia z te-

rytorium Afganistanu obcych wojsk. Zbrojna działalność rebeliancka oraz aktyw-

ność terrorystyczna traktowane są jako kontynuacja walk partyzanckich z wojska-

mi Związku Radzieckiego, prowadzonych dziś – co oczywiste – w innych warun-
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kach politycznych oraz geostrategicznych, lecz bez zmiany jednego: chęci – jak 

trzy dekady temu – wyzwolenia się z zależności od globalnego mocarstwa
385

.  

Nielegalne i radykalne ugrupowania talibów w bardzo różny sposób posłu-

gują się aktami terroru. Znaczna ich część kierowana jest przeciwko ludności cy-

wilnej, a nie personelowi sił zbrojnych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. 

Mają one na celu wywołanie szoku wśród mniej skłonnej do oporu wobec sił ISAF 

części społeczeństwa afgańskiego, a tym samym skłonienie jej do poparcia rady-

kalnych działań, związanych ze stosowaniem przemocy zbrojnej. Na szeroką skalę 

talibowie stosują ograniczone formy terroru, które służyć mają osiągnięciu kon-

kretnych, wymiernych celów: spowodowaniu presji wobec wybranych osób 

(przedstawicieli lokalnej administracji lub sił bezpieczeństwa), szantażowaniu 

przedstawicieli wspólnot lub organizacji współpracujących z lokalnymi siłami sta-

bilizacyjnymi.  

Istotnym wymiarem podnoszonej we wcześniejszej części opracowania 

„hybrydowości” działań zbrojnych, toczonych na obszarach państwa afgańskiego, 

jest bez wątpienia nieprzekraczalna przez strony konfliktu bariera, dotycząca oce-

ny ważności czynników mogących zadecydować o ostatecznym rozstrzygnięciu 

zbrojnej konfrontacji pomiędzy stronami. Państwa, których siły zbrojne zaanga-

żowane są w operacje stabilizacyjne w ramach sił ISAF jako punkt wyjścia dla 

koncepcji działań polityczno-wojskowych w granicach afgańskiego teatru wojen-

nego, przyjęły następującą zależność: operacje taktyczne sił zbrojnych kształtują 

możliwości osiągania celów operacyjnych im wyznaczonych, działania operacyjne 

formacji wojskowych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego kreują odpowiednie 

warunki polityczno-militarne na teatrze wojennym, wreszcie wysiłki operacyjne 

zaangażowanych sił zadecydować muszą o kierunku rozwoju sytuacji politycznej 

na poziomie strategicznym. Tego typu podejście do wykorzystania instrumentów 

wojskowych dla realizacji strategicznych celów o charakterze politycznym, defi-

niowanych przez władze państwowe (także w wymiarze koalicyjnym), okazywało 

się przez dekady w pełni uzasadnione i właściwe w relacjach pomiędzy podmio-

tami państwowymi. Błąd, który w przekonaniu autorów został popełniony w przy-

padku interwencji wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego w Afganistanie, polegał 

na uznaniu, że wobec społeczeństwa toczącego od setek lat działania zbrojne prze-

ciwko różnym „obcym”, a dodatkowo żyjącego w warunkach państwa niemal 

upadłego, w przypadku którego tożsamość poszczególnych grup społecznych nie 

jest wyznaczana przez kategorię obywatelskości i przynależności narodowo-

państwowej, możliwe jest posłużenie się zbrojnymi instrumentami przymusu  

i zastraszenia identycznymi, jak miałoby to miejsce w odniesieniu do obywateli 

Danii lub Norwegii. Skuteczne, militarne opanowanie nowoczesnego państwa, np. 

takiego jak Dania lub Norwegia, wymaga przede wszystkim rozbicia ich sił zbroj-
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nych oraz opanowania lub zniszczenia strategicznych z punktu widzenia funkcjo-

nowania narodowych gospodarek obiektów produkcyjnych systemów infrastruktu-

ry (choćby energetycznej), nie zapominając o konieczności – w przypadku zbroj-

nej agresji – sparaliżowania systemu podejmowania decyzji atakowanego państwa. 

Jeśli chodzi natomiast o przypadek afgański, determinanty powodzenia zbrojnej 

interwencji przedstawiają się jednak diametralnie odmiennie
386

.  

Bezpieczeństwa poszczególnych grup religijnych i plemiennych nie chronią 

siły zbrojne
387

. Społeczeństwo nie jest powiązane wspólną tożsamością i tradycją 

narodową oraz regułami prawa i instytucjami państwowymi. Spoiwem łączącym 

jednostki w większe i mniejsze grupy społeczne są więzy rodzinne, etniczne, reli-

gijne, można zatem rzec – powiązania o trybalnym charakterze
388

. Dla mieszkań-

ców Afganistanu działania zbrojne prowadzone na poziomie taktycznym czy ope-

racyjnym są z punktu widzenia potrzeby przetrwania i dążenia do zapewnienia so-

bie bezpieczeństwa jedynie swoistym „dodatkiem” do wierności określonym prze-

konaniom oraz postawom. Można zatem stwierdzić, że kluczem do podporządko-

wania sobie afgańskiej ludności byłoby doprowadzenie do sytuacji, w której ak-

ceptowałaby ona określone normy i wzorce zachowań, narzucane przez stronę in-

terweniującą i przez ich legitymizację na gruncie religijnym lub kulturowym, 

skłonna byłaby ona do zachowań odpowiadających tym normom i wzorcom.  

Historia Afganistanu obfituje w różnego rodzaju konflikty, przypadki 

zbrojnych agresji światowych potęg, długotrwałe, intensywne zmagania skonflik-

towanych podmiotów wewnętrznych. Kraj ten ze względu na swoje położenie, 

strategiczne i ekonomiczne znaczenie dla państw sąsiednich i światowych mo-

carstw oraz trwałe, głębokie, strukturalne podziały religijne i plemienne mieszkań-

ców od setek lat stanowi pozornie łatwy i bardzo atrakcyjny obiekt dla wpływów 

zewnętrznych aktorów. Jak wspominano, aktywność zbrojna była częścią tradycji, 

tożsamości i kultury mieszkańców Afganistanu, zarówno jako konieczność –  

w przypadku obrony przed wrogimi agresjami, jak i rezultat konfliktów wewnętrz-

nych
389

.  

Oceniając współczesną aktywność zbrojną ludności afgańskiej i analizując 

działalność ugrupowań militarnych na obszarze Afganistanu, zwrócić powinniśmy 

uwagę także na aspekt wewnętrznej sytuacji w tym kraju. Trwający od 2001 roku 

konflikt zbrojny, w którym jedną ze stron są siły zbrojne Stanów Zjednoczonych  
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i wojska sojusznicze, a z drugiej skrajnie fundamentalistyczne ugrupowania islam-

skie, nazywane „ruchem talibów”, nie pozwalał na zajmowanie niezaangażowane-

go czy bezstronnego stanowiska
 390

. Polityka sił koalicyjnych NATO (wraz z rzą-

dem Karzaia) oraz działalność talibów nie pozostawały bez wpływu na interesy 

wszystkich większych i mniejszych grup, składających się na społeczeństwo 

afgańskie
391

. Pewne przejawy działalności politycznej i militarnej sił ISAF mogły 

wywoływać poczucie zagrożenia i naruszenia własnych interesów, inne godzić 

mogły w określone przywileje, wreszcie – jeszcze inne osłabiać mogły znaczenie  

i rolę poszczególnych grup w lokalnych czy regionalnych strukturach społecznych 

(plemiennych, religijnych, etnicznych). W takiej sytuacji przedstawiciele grup po-

strzegających swoją przyszłość w obliczu konfliktu NATO – talibowie w katego-

riach zagrożenia dla swego bytu i tożsamości decydowali się na sięgnięcie po broń 

i przemoc. Co więcej, dla realizacji swych interesów postanowili szukać sojuszni-

ków, którzy mogli wesprzeć ich wysyłki w obronie własnej społeczności i wła-

snych, partykularnych interesów.  

Z obszaru państwa afgańskiego pochodzi 93% konsumowanego na świecie 

opium. Uprawy maku wykorzystywanego do jego produkcji obejmują: blisko 25 

tysięcy hektarów w prowincji Kandahar, około 28 tysięcy hektarów w prowincji 

Farah, wreszcie ponad 75 tysięcy hektarów w prowincji Helmand. Od 2002 roku 

produkcja opium rośnie w Afganistanie bardzo systematycznie: w 2002 roku wy-

nosiła ona 3,4 tysiąca ton, w 2005 roku sięgała już wielkości 4,1 tysiąca ton, aby  

w 2007 roku osiągnąć poziom 8,2 tysięcy ton. Według szacunkowych danych So-

juszu Północnoatlantyckiego niemal 80% trudniących się uprawą roli mieszkań-

ców prowincji Helmand utrzymuje się dzięki produkcji opium
392

.  

Ponieważ antynarkotykowa strategia NATO koncentrowała się na niszcze-

niu upraw maku, afgańskie nieregularne formacje talibów zostały wkrótce po 

wkroczeniu na terytorium państwa wojsk Stanów Zjednoczonych oraz ich sojusz-

ników uznane przez ludność afgańską za jedynych obrońców nie tylko tradycyj-

nych wartości i norm religijnych, lecz także jej bezpieczeństwa ekonomicznego. 

Wsparcie dla aktywności zbrojnej oddziałów atakujących siły koalicji ISAF zosta-

ło uznane przez tę ludność za nie tylko działanie korzystne z punktu widzenia oso-

bistych interesów, lecz także swoisty obowiązek
393

.  

W momencie, kiedy Sojuszu Północnoatlantycki przejmował (rozpoczyna-

jąc operację ISAF) odpowiedzialność za bieg politycznych i wojskowych spraw  

w granicach afgańskiego teatru wojennego, o osiągnięciu zakładanych sobie przez 

tę organizację politycznych i militarnych celów natury strategicznej nie decydowa-
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ło rozbicie sił rebelianckich na określonym obszarze oraz destrukcja struktur poli-

tycznych nieprzyjacielskich ugrupowań, a doprowadzenie do stałej separacji lud-

ności cywilnej oraz oddziałów nieregularnych ugrupowań talibów
394

. Co jednak 

ważne, separacja ta nie mogła być dokonana poprzez wymuszenie na ludności cy-

wilnej określonych zachowań i zastraszenia jej celem zerwania wszelkich kontak-

tów z przedstawicielami sił rebelianckich, ale poprzez przekonanie ludności cy-

wilnej, że działania zbrojne podejmowane przez rebeliantów szkodzą jej interesom 

i godzą w podstawy jej bezpieczeństwa
395

.  

Proste oddzielenie ludności cywilnej oraz oddziałów rebelianckich nie wy-

starcza jednak do zbudowania przez wojska stabilizacyjne trwałych, pokojowych  

i względnie przyjaznych relacji z mieszkańcami terenów podlegających operacjom 

wojskowym
396

. Ważne w tym kontekście jest także to, aby ludność cywilna akcep-

towała lokalne instytucje władzy, ustanawiane i chronione przez siły interwencyj-

ne oraz aby lokalne środowisko społeczne uniemożliwiało podejmowanie skutecz-

nego oddziaływania przez ugrupowania zbrojne, dążące do destabilizacji sytuacji  

i pogłębiania konfliktu wśród członków danych społeczności (grup etnicznych lub 

religijnych), potępiało wszelkie formy indoktrynacji podejmowane przez członków 

rebelianckich formacji zbrojnych lub próby rekrutowania w szeregi ich oddzia-

łów
397

.  

Poszczególne organizacje zbrojne, działające na terytorium Afganistanu, 

dążą do uzyskania realnej i praktycznej kontroli na obszarami zamieszkałymi 

przez ludność, która identyfikuje się z nimi w wymiarze plemiennym, etnicznym, 

religijnym bądź politycznym. Kontroli, która nie będzie związana ze stałą obecno-

ścią w określonym miejscu (osadzie, miasteczku) bojowników danego ugrupowa-

nia, lecz obejmować będzie „serca i umysły” przedstawicieli lokalnych wspólnot. 

Działalność antyrebeliancka wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego, rozlokowa-

nych w granicach Afganistanu jest w takich warunkach niezmiernie trudna  

i skomplikowana. Wszelkie akcje o charakterze patrolowym, policyjnym czy 

„wymiatającym” z natury rzeczy godzą w konkretne interesy lokalnej ludności, 

która i tak jest nastawiona wrogo lub nieprzychylnie do sił stabilizacyjnych.  

W sytuacji, kiedy podstawą zaplecza organizacyjno-finansowego zbrojnych ugru-

powań talibów na obszarze Afganistanu są w głównej mierze mieszkańcy tego 

państwa, pomiędzy nimi a poszczególnymi nielegalnymi ugrupowaniami politycz-

no-militarnymi istnieją ścisłe związki. Zorganizowaną przemoc zbrojną w postaci 

aktywności oddziałów wojskowych oraz działalności terrorystycznej postrzegać 

zatem powinniśmy jako formę walki o własne interesy w obliczu wrogiego ucisku. 
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Ataki na personel sił stabilizacyjnych państw NATO traktowane są więc jako spo-

sób samoobrony i całkowicie uzasadnione, defensywne działanie w obliczu obcej 

ingerencji, wręcz obcej agresji.  

Ustanowienie przez Stany Zjednoczone w grudniu 2001 roku władzy  

w Afganistanie, na której czele stanął Hamid Karzaj (wybrany prezydentem  

9 października 2004 roku), nie zaowocowało podjęciem przez niego takich kro-

ków, które dać mogły natychmiastowe i spektakularne efekty, szczególnie w sferze 

ekonomicznej oraz w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Walki frakcyjne, 

rywalizacja partyjna, wszechobecna korupcja na każdym poziomie władzy i apara-

tu administracji wywołały niemal natychmiast rozczarowanie wobec władzy, prze-

konanie o jej niezdolności przeprowadzenia jakichkolwiek zmian. Nawet ta część 

społeczeństwa afgańskiego, która wiązała wielkie nadzieje z faktem pojawienia się 

na terytorium tego państwa wojsk stabilizacyjnych, kierowanych przez Stany 

Zjednoczone, zaczęła w połowie pierwszej dekady XXI wieku demonstrować sil-

ną, dynamicznie pogłębiającą się postawę niezadowolenia i frustracji. Nie ulega 

wątpliwości, że nieudolność afgańskich władz (obserwowana od 2002 roku) w po-

łączeniu ze skupieniem się rządzących niemal wyłącznie na problemie utrzymania 

się przy władzy stały się jednymi z zasadniczych przyczyn pojawienia się przemo-

cy zbrojnej na terenie Afganistanu w tak różnych formach oraz na tak dużą skalę.  

Na szczególną uwagę w tym kontekście zasługuje wzrost wpływów skraj-

nych, fundamentalistycznych organizacji islamskich (często odwołujących się do 

koncepcji panislamskich) wśród mieszkańców państwa afgańskiego. Można wręcz 

zaryzykować tezę, że przemoc zbrojna, motywowana przesłankami religijnymi,  

a także terroryzm religijny znalazły na obszarach państwa afgańskiego niemal 

„ziemię obiecaną”. Stale występujący chaos polityczny, katastrofalna sytuacja 

ekonomiczna, nierozwiązywalne problemy społeczne, zagrażające tradycyjnym 

wzorcom i strukturom społecznym przemiany kulturowe, będące następstwem 

obecności wojsk Stanów Zjednoczonych, skorumpowany i niesprawny aparat pań-

stwowy – wszystkie te elementy afgańskich realiów stanowią wręcz idealne pod-

glebie dla rozwoju skrajnych postaw religijnych, w tym wypadku fundamentali-

zmu islamskiego. Spirala przemocy i terroru, obserwowana w Afganistanie od po-

nad dekady, wydawać się może pozbawiona głębszego sensu. Pamiętać jednak 

powinniśmy, że przemoc zbrojna jest główną osią działalności znacznej liczby 

ugrupowań religijnych, działających na obszarze Afganistanu: stanowi zarówno 

cel, jak i środek ich aktywności. 

Procesowi temu sprzyja szereg czynników różnej natury, które wydają się 

być bardzo odporne na obecność sił stabilizacyjnych państw NATO. W ogromnym 

stopniu, poza charakterem celowych działań zbrojnych nielegalnych formacji 

afgańskich, to właśnie one decydują o „hybrydowości” walki zbrojnej, prowadzo-

nej na obszarze Afganistanu od 2001 roku. Zaliczyć do nich możemy: 
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1. Fundamentalnie odmienne od przyjętych w kulturze zachodniej wzorce  

i mechanizmy kształtowania bezpieczeństwa w wymiarze społecznym. 

2. Trwałe poczucie bezkarności oraz wysoki poziom przestępczości akcepto-

wanej przez wiele wspólnot. 

3. Wszechobecna korupcja. 

4. Umowność granic państwowych, łatwość ich przekraczania. 

5. Bardzo słabe i nieefektywne powiązania instytucjonalne pomiędzy wła-

dzami centralnymi a lokalną administracją.  

6. Tradycja samoorganizowania się zbrojnego mieszkańców Afganistanu ce-

lem ochrony partykularnych interesów grupowych. 

7. Wpływ produkcji opium na wiele sfer życia Afgańczyków.  

Na opanowanych przez siebie obszarach poszczególne ugrupowania poli-

tyczne i ruchy religijne – wykorzystując do tego podległe im oddziały – na wiele 

sposobów wymuszały na miejscowej ludności uległość oraz przychylność dla 

swych działań. Stosowano wobec niej różne formy kar za łamanie nakazów reli-

gijnych, przejmowano męskich potomków w celu przygotowania ich do służby 

wojskowej, nakładano różne formy daniny, regularnie przeszukiwano domy celem 

zastraszenia oraz porywano członków rodzin dla okupu.   

Warto zwrócić uwagę, w jak szybkim tempie na obszarach teoretycznie 

kontrolowanych przez siły stabilizacyjne NATO oraz rząd afgański powstawały  

i zyskiwały znaczące wpływy konkurencyjne wobec legalnej władzy struktury 

władzy Talików, reprezentowane przez tak zwanych shadow governors. W 2007 

roku sprawowali oni rządy w 27 prowincjach państwa afgańskiego, a w grudniu 

2009 roku ich wpływy obejmowały już 33 prowincje (na ogólną liczbę 34 prowin-

cji w tym państwie)
398

.  

PODSUMOWANIE 

W artykule opisane zostały duńskie oraz norweskie doświadczenia z działań 

zbrojnych, prowadzonych na obszarze Afganistanu do 2014 roku. Doświadczenia 

te, jak się wydaje, mają znaczenie uniwersalne. Nie zawsze oczywiście w przy-

padku współczesnych interwencji zbrojnych państw Sojuszu Północnoatlantyckie-

go mamy do czynienia z występowaniem zbliżonych do afgańskich uwarunkowań 

społecznych, militarnych, religijnych czy politycznych w poszczególnych sferach 

wojny, ale poza dyskusją pozostaje fakt, że konflikt w Afganistanie wskazuje na 

wiele specyficznych praw wojny, które odnaleźć możemy w starciach zbrojnych 

pomiędzy „siłami Zachodu” a ruchami oporu w niemal każdym zakątku globu, 

gdzie do interwencji stabilizacyjnych „sił Zachodu” dochodzi.  
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Działania hybrydowe opisać możemy jako nieustanne dążenie słabszej stro-

ny konfliktu do wykorzystywania słabości nieprzyjaciela dla osiągnięcia celów 

natury politycznej, militarnej, społecznej na trzech poziomach walki zbrojnej: tak-

tycznym, operacyjnym oraz strategicznym. Na poziomie taktycznym oraz opera-

cyjnym podstawową zaś zasadą sztuki wojennej jest unikanie zbrojnych strać,  

w wyniku których niemożliwe jest odniesienie choćby częściowego zwycięstwa. 

Słabsza strona opiera swoją aktywność na podstępie oraz zaskoczeniu, korzystając 

w walce z bardzo różnych form przemocy: poczynając od indywidualnego terrory-

zmu, a na działaniach partyzanckich kończąc. Charakterystyczna dla konfliktu hy-

brydowego jest również dynamika działań słabszej strony walk. Nieustannie ataku-

je ona silniejszego nieprzyjaciela, nie pozwalając mu na odetchnięcie i zmuszając 

do ciągłej uwagi, co wywołuje stan nieustannego niepokoju.  
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THE HYBRID CONFLICT IN AFGHANISTAN  

IN THE LIGHT OF THE DANISH  

AND NORWEGIAN ARMED FORCES’ EXPERIENCE 

SUMMARY 

This article aims to show some aspects of the hybrid conflict in Afghanistan and to ana-

lyze the determinants of the armed struggle of the Afghan population against the ISAF 

stabilization forces. Taking into considerations a social context and deeply analyzing the 

specificity of contemporary forms of terrorist violence and irregular warfare in Afghani-

stan, the authors seek to explain the specifics of military involvement of NATO – led sta-

bilization forces deployed in the Afghan theater of war. The studies, included in the arti-

cle, are based on the Danish and Norwegian military sources and the publications result-

ing from the experience of the armed forces of Denmark and Norway in combat opera-

tions and non-combat within the ISAF area of responsibility in Afghanistan. 

Keywords: Afghanistan, Afghan society, Talibans, hybrid conflict, irregular forces, IED, 

military operations in Afghanistan, stabilization operations, Afghan fighters, insurgency, 

ISAF 
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Marcin Rutowicz
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THE RUSSIAN-GEORGIAN WAR:  

POLITICAL AND ECONOMIC  

CONSEQUENCES AFTER 2008 

Abstract: A controversial conflict between Georgia and Russia in August 2008 affected 

both countries. Political and economic consequences are felt to this day. In this paper 

authors want to present how these events had impacted Georgia and how government in 

Tbilisi tried to minimize negative effects. For economic analysis mainly dates from World 

Bank were used. 

Keywords: Georgia, Russia, War, Caucasus conflict, Saakashvili, EaP, Politics 

INTRODUCTION 

 Under the Saakashvili’s administration, Tbilisi undertook a number of 

meaningful reforms, which main aim was to modernize „old” post-soviet economy. 

GDP has rapidly increased since Rose Revolution in 2003. Political influence in 

the region has been growing. Before 2003 Georgia almost didn’t exist on economi-

cal and political map. Foreign direct investments have been a driving factor behind 

rapid economic growth. Also close cooperation with European Union (being  

a member of EU Eastern Neighbourhood Policy) has helped to stimulate economic 

growth. Willingness and awareness of society towards bringing to real life stand-

ards of Western Europe was a key to development. However, unfortunately there 

were also some mistakes, for example a war in 2008, which was also strongly con-

nected with loosing recently the trust between Tbilisi and Moscow. A controversial 

conflict between Georgia and Russia in August 2008 affected both countries. Polit-

ical and economic consequences are felt to this day. The flagship slogan of Saa-

kashvili about a single, united, integrated Georgia has been lost. Despite the fact 

that he was able to restore Adjara, everyone will remember him as the one who has 

lost territory (sovereignty of Abkhazia and South Ossetia was recognized by Rus-

sia in 2008). The conflict with Russia had a negative impact on relations between 

Georgia and NATO, also between Georgia and European Union. In this paper au-

thors would like to present how these events has impacted Georgia and how gov-

ernment in Tbilisi has tried to minimize negative effects. 
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1. THE RUSSIAN-GEORGIAN WAR: POLITICAL CONSEQUENCES 

AFTER 2008 

1.1. Territorial integrity of Georgia 

Modern-day territory of South Ossetia since the dawn of its history belongs 

to the protoplasts of the Georgian nation and Georgian state formed over the 

centuries. According to some historians, in the thirteenth century Alans – ancestors 

of Ossetians, living in the North Caucasus, under the onslaught of the Mongols 

moved to the very peaks of the Caucasus and sparse group of them settled in the 

south of the Caucasus, in the areas which now belongs to South Ossetia. 

South Ossetia only once has become independent administrative unit in the 

history of its existence. Between 1846 and 1859 Ossetian Oblast was created as  

a reward from Tsarist Russia to the Ossetian nation for help in the conquest of the 

Caucasus region in the second half of the eighteenth century. Ossetians on „their” 

territory were a national minority until 1918
401

. 

In the years 1918-1921 Ossetian government was controlled from Moscow 

and fought for secession from Georgia, destabilizing it internally, which clearly 

helped Soviet Russia to re-conquer Georgia and the entire Caucasus. Once more, 

fraternity with Russia resulted in creation of South Ossetian Autonomous Oblast
402

 

which existed within the Georgian Soviet Socialist Republic until the dissolution 

of the Soviet Union. However, South Ossetian Autonomous Oblast was not  

a dream of Ossetians, who at that time wanted to treat their republic independently 

from Georgia as part of Soviet Russia or as annexation of North Ossetia. 

Unfortunately for Ossetians their strivings for autonomy were not fulfilled.  

Disintegration of Soviet Russia evoked nationalist sentiments and numerous 

nationalist groups came to the fore, wishing to fight for the future of their nation. 

Initially, the Ossetians intensively wished to become a part of the Soviet Union, 

independent from Georgia, however, with the collapse of Soviet empire  

a referendum on independence was conducted. Although on January 19, 1992 

South Ossetia unanimously proclaimed independence
403

, yet until 2008 it received 

no international recognition from any other nation. A year earlier on April 9, 1991 

Georgia became an independent state.  
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In 2006 Georgian authorities created in South Ossetia an alternative pro-

Georgian government in opposition to administrative entity headquarters in 

Tskhinvali. This was to show the world that Ossetia is not a monolithic 

government in political terms. In 2007, the Georgian authorities have proposed the 

creation of the Autonomous Republic of South Ossetia, belonging to Georgia on 

same terms as Ajara. However, the position of the president of South Ossetia had 

not changed and he exhibited not the slightest desire to enter into a dialogue with 

the authorities in Tbilisi. In addition, he relied on the results of a referendum held 

in 2006 in South Ossetia, according to which the vast majority of voters opted for 

independence, although it must be noted that Georgians living in South Ossetia did 

not participate in the referendum, therefore Georgia did not recognize the results of 

voting.  

One of the political consequences of the war from 2008 was the recognition 

of the independence of South Ossetia by Russia on 26 August 2008
404

. This is  

a direct consequence resulting from the outcome of the conflict, with deeply rooted 

history. Recalling the past of Russian-Ossetian relations, it is worth considering 

whether this independence is not just another gift from the Russians for help in 

achieving the imperial objectives of the Russian Federation? Undoubtedly, such an 

implication can be extended. In addition to Russia, the South Ossetian 

independence was recognized by Nicaragua (5 September 2008), Venezuela  

(10 September 2009) and the Republic of Nauru (16 December 2009), as well as 

other de facto states, i.e. Abkhazia, Transnistria, Nagorno-Karabakh and various 

other non-state entities, such as Crimea and Gagauzia. Undoubtedly, it is worth 

noting that the unilateral declaration of independence by Kosovo in February 2008 

contributed to many announcements from Ossetian authorities to re-solicit 

recognition of their independence by Russia and members of the Commonwealth 

of Independent States. Certainly, it did not lead to any changes in the international 

arena, but renewed Ossetian aspirations for independence. This could be the cause 

of numerous demonstrations after the „August war” and indirect stimulus to 

recognize the independence of Ossetia by Russia, which claimed that sovereignty 

is the will of Ossetians.  

History of Abkhazia and its relations with the Georgians is significantly 

different from the Georgian-Ossetian alliance. Kingdom of Abkhazia was founded 

in the eighth century. Under the influence of the spreading power of the 

neighbourhood, it was incorporated to Georgia at the end of tenth century. In 1555 

the territory of Abkhazia was under Turkish rule until 1810 yet after the numerous 

uprisings against Turks in the eighteenth century, it voluntarily adopted protection 
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from Russia. In 1864 Russia disestablished Abkhazian’s autonomous principality 

which led to a bloodily repressed rebellion, causing the migration of more than 

300,000 Abkhazians to Turkish lands. Other numerous ethnic groups, including the 

Georgians, began to occupy abandoned regions. In 1921 the occupation of Georgia 

by Soviet Russia resulted in creation of Georgian Soviet Socialist Republic and 

Socialist Soviet Republic of Abkhazia, which had its own national symbols, the 

law and the constitution. In 1931, under the name of the Abkhaz Autonomous 

Soviet Socialist Republic, Abkhazia was incorporated into the Georgian Soviet 

Socialist Republic. In the late 80s of the twentieth century approaching collapse of 

the USSR was acknowledged in Abkhazia, as well as throughout the Soviet Union. 

Abkhazians along with other nations gathered in the USSR decided to fight for 

their independence and on August 25, 1990 Abkhazia declared sovereignty. On 

March 17, 1991 Abkhazians took part in the referendum on maintaining the state in 

a new form of the Soviet Union, for which 99 percent of voters were in favor. 

Abkhazians believed that this was the only opportunity for them to obtain the 

status of the sovereign republic and withdrawn from the federation. It is 

noteworthy to mention that this was the only referendum throughout the history of 

the Soviet Union boycotted in Georgia, and the vote on the independence of 

Georgia was boycotted by the Abkhazians. In connection with the collapse of the 

USSR, Abkhazia unilaterally proclaimed independence in 1992 yet the Georgian 

side refused to recognize its autonomy. This led to a two-year bloody war between 

Georgia and Abkhazia. In 1994 an armistice was signed in Moscow, which 

formally ended the conflict and significantly expanded the scope of the autonomy 

of Abkhazia within the Georgian state.  

Abkhazia until 2008 de facto, had not been recognized by any country in the 

world, but has all the other attributes of statehood, including elected state power. In 

2006 the authorities in Tbilisi took control of the strategic Kodori Gorge on 

Georgian-Abkhazian border and created there a pro-Georgian Abkhazian 

„government in exile”. 

Unlike South Ossetia, since the collapse of the Soviet Union until 2002 the 

government of the Russian Federation placed strict trade and communication 

restrictions with Abkhazia. It was not until 2008, after the precedent of Kosovo, 

when Russia abolished trade sanctions and announced to increase financial support 

for the territory. Abkhazians rejected attempts at reconciliation with the Georgians, 

including a plan to grant broad autonomy, such as respect of cultural identity, the 

position of vice-president of Georgia for an Abkhazian and creation of special 

economic zone
405

. 
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As in the case of South Ossetia, one of the political consequences of the war 

in 2008 was recognition by Russia the independence of Abkhazia on August 26, 

2008. Equally, it was noted by Nicaragua (5 September 2008), Venezuela  

(10 September 2009) and the Republic of Nauru (15 December 2009). Meanwhile, 

Abkhazia's independence was also recognized by the Republic of Vanuatu (23 May 

2011), however two years later it announced the severance of diplomatic relations 

(20 May 2013). Similarly, the state of Tuvalu, whose authorities admitted the 

autonomy of Abkhazia on September 18, 2011, but withdrew it on March 31, 2014. 

Abkhazia’s sovereignty was also supported by three other internationally 

unrecognized republics, i.e. South Ossetia, Transnistria and Nagorno-Karabakh. 

The above historical overview of Abkhazia and South Ossetia was to show 

the differences that for centuries influenced the nations in the fight for the 

accession to Russia or independence. Undoubtedly, after the collapse of the Soviet 

Union and as a result of lack of support from fraternal power both nations craved 

to be independent, which in some form both of this de facto states are for the 

moment, as their independence is recognized by four countries. War in 2008 

contributed to clarify the situation of the two regions. It can be observed that two 

parts of country seceded from Georgia: 

 South Ossetia – Tskhinvali Region; 

 Republic of Abkhazia – Autonomous Republic of Abkhazia. 

This state of affairs resulted in Georgia’s territorial disintegration that 

undermines vital interest of each country and its citizens. In January 2012 the 

Georgian parliament adopted a new National Security Concept, which recognizes 

the Russian occupation of Georgian territories (Autonomous Republic of Abkhazia 

and Tskhinvali Region) as the main threat to the Republic of Georgia
406

. 

Abkhazian and South Ossetian’s isolationism from Georgia eventuated in closer 

relations of the aforementioned with Russia and even in total dependence on 

federation, as happened in the case of Ossetia. Above mentioned de facto states are 

forced to rely on help from northern neighbour power in the economic, financial 

and safety sphere. On September 17, 2008 the authorities of Abkhazia, South 

Ossetia and Russia signed the Agreement of Friendship, Cooperation and Mutual 

Assistance, granting Russia the right to maintain military bases on their territories 

for the next 49 years. Moreover, in a matter of national security, Russian forces are 

responsible for the direct control of the borders of the two provinces and for 

patrolling coastal waters of Abkhazia. In terms of commercial, Abkhazia in about 

50 percent and Ossetia in more than 90 percent are dominated by goods coming 

from Russia, and the sale of the few native products (the majority in the case of 

Abkhazia) is directed mostly to the Russian market.  
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Although, history of the two de facto countries has presented different 

position towards Russia, yet after the war in 2008 this attitude remained 

unchanged. South Ossetia became an addition to Russia and its authorities wish to 

be part of Russian Federation in the future. Eduard Kokojty, former president of 

South Ossetia, said: Today we are an independent state and we will build our 

statehood. But I want to stress that we will do this together with Russia. And we do 

not rule out that there will come a time when we will become part of Russia
407

. 

Numerous positions in Ossetian government are occupied by the Russians coming 

from Moscow. The absence of any industry and well-developed agriculture brings 

Ossetians to a dream of the unity with the Russian Federation, which would help 

them financially. Abkhazia, on the other hand, stands for different view. 

Abkhazians never craved for fellowship with Russia. They would like to be 

independent, but also maintain relations with other countries, even if they do not 

recognize Abkhazian sovereignty, all to avoid a total dependent on Russia. 

Chairman of the Human Rights Committee in Abkhazia's de facto parliament 

stated: This is what happens when nobody supports you. Our only partner is 

Russia
408

. Yet, in comparison to Ossetia, Abkhazia has established trade relations 

with Turkey, among others, and developed the capacity of agricultural production, 

as well as tourist potential due to the attractive location on the Black Sea and 

favorable climate. During the time of its independence, Abkhazia has developed 

some sort of political culture and political elite, in contrast to Ossetia. Yet, still in 

vain is to seek the international legal recognition of these two de facto states and 

the advancing Russia's military presence increasingly confirms the strategic nature 

of their existence
409

.  

1.2. Georgia’s European aspirations 

No wonder that the European Union and North-Atlantic Treaty 

Organization (NATO) changed their approach to Georgian membership and 

cooperation aspirations with above organizations, though, the two cases should be 

discussed separately. After the Rose Revolution, i.e. mass protests of Georgian 

society and the overthrow of President Eduard Shevardnadze in 2003, Georgia 

chose strictly pro-European and pro-Euro-Atlantic direction. A significant number 

of reforms were introduced during the presidency of Mikheil Saakashvili, guided 

by the practices used in the European Union. Reorientation of Georgian foreign 

policy coincided with the presentation of the official EU policy towards Georgia 
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neighbouring countries, namely the European Neighbourhood Policy (ENP)
410

. 

Experience associated with several years of introducing the ENP led to the need to 

adapt the policy to the specifics of states covered by it, in order to increase its 

effectiveness. In March 2008, it was decided to implement the Union for the 

Mediterranean within the framework of ENP. As a result, Polish Foreign Minister 

Radoslaw Sikorski announced the creation of a new initiative for eastern 

neighbours embraced by ENP. Ultimately, Poland and Sweden initiated the Eastern 

Partnership program (EaP), a European Union initiative directed at Eastern 

European and the South Caucasus countries
411

.  

Works on development of the project rapidly accelerated after Russo-

Georgian war from 2008. It became clear that „frozen conflicts” and political and 

economic destabilization in Europe can directly affect European Union. Some of 

EU member states demanded that the program should aim at tightening integration 

with EU and the partner states, irrespective to Russia that views the area of Eastern 

Europe and South Caucasus as its sphere of influence. However, the majority of 

EU members accepted the implementation of the „soft power” program towards 

Russian Federation to avoid (renewed) rivalry between EU and Russia, which, to 

some extent, coincided with the escalation of the Russo-Georgian conflict in 2008. 

European Union overlooked hard power and focused on soft power, which should 

help to increase the level of security in the region. 

In comparison to the European Neighbourhood Policy, Eastern Partnership 

is characterized by specific actions appropriate for eastern neighbours of EU and 

by multilateral cooperation
412

 with members of EaP. In line with EaP, the 

organization holds regular meetings which are attended by heads of the states and 

governments along with Ministers of Foreign Affairs. These gatherings should 

contribute, inter alia, to promotion of political and economic changes of the 

Eastern European and South Caucasus states through the exchange of information 

and experience. The long-term goal of the EaP is to help the member countries 

introducing principles of market economy, sustainable development, good 

governance, democratic values, rule of law and respect for human rights. Finally,  

a „reward” for the gradual introduction of European reforms and meeting 

European norms and standards is signing the Association Agreement and Deep and 

Comprehensive Free Trade Agreement, along with visa liberalization. It is worth 

mentioning that despite the Eastern Partnership is based on close cooperation of 

eastern countries that aspire to European integration, nevertheless, is not the 
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strategy of EU to enlarge to the east, although this possibility cannot be excluded. 

Democratically governed countries in the neighbourhood of the European Union 

that conduct direct trade with EU and cooperate in many areas including national 

security, are not only the ideal partners for EU Member States, but also countries 

aspiring to develop European standards
413

. Vice-president of New Economic 

School, Gia Janderi said that Georgian membership in the EU is not likely in the 

next 20 years and that this also depends on the Brussels approach towards it. He 

also stated that Georgia would be most interested in free access to the EU market, 

the unrestricted trade, human recourses and capital. It would be much better 

solution than being a member of EU involved in its bureaucracy
414

.  

The development of the Eastern Partnership program after the Russo-

Georgian war of 2008, in retrospect, eventuated in dividing it into two circles. 

Countries on the first circle follow so-called two-speed policy and aspire to EU 

integration. Second circle countries have dropped out such a possibility, not 

completely but partially, maintaining engagement at the current level.  

The third summit of the Eastern Partnership, in November 2013 in Vilnius 

managed to initial two EU Association Agreements with Georgia and Moldova, 

including The Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTAa) component. 

Later, as a result of social demonstrations and change of power, an Association 

Agreement, although in two parts (first political, later trade) was signed by the 

Ukraine. In the light of recent conflict in Ukraine, one might think about relations 

between UE and Russian Federation that might have misunderstood soft power 

approach on federation’s near abroad as an intervention in Russian sphere of 

influence. Russo-Georgian war in 2008 provoked the European authorities and the 

European Union to rethink and rebuild Western strategy toward Russia and change 

defence and security policy in Europe, built consistently since 90s. The conflict in 

Ukraine shows that the result of the 2008 war was not a determinant for the 

construction of a new European policy towards Russia or that this policy has been 

improperly words chosen, and the consequence of above mentioned „shortcomings” 

is another conflict, this time in 2014 in Ukraine. 

Earlier in the article the author mentioned the need for a separate 

description of the political consequences of the Georgian aspirations to become the 

member of European Union and NATO after the Russo-Georgian war in 2008, due 

to their opposite decision to continue the cooperation between Georgia and above-

mentioned organizations. The European Union accelerated action to develop the 

Eastern Partnership program and cooperation with Georgia and the countries on 
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the eastern flank of the EU, while the 2008 conflict stopped the expansion of 

NATO. 

The 2008 Bucharest NATO summit between 2-4 April was held to debate 

the granting Georgia and Ukraine Membership Action Plan (MAP), a special 

action program consisting of more specific and individualized activities, the 

fulfillment of which would better prepare for entry into the structures of NATO. 

During the summit, NATO members were divided whether granting MAP to 

Georgia and Ukraine. As a result, a compromise solution was proposed, which was 

to formulate a declaration guaranteeing above mentioned countries joining NATO 

structures, yet without proposing a specific form and the date of accession. Such 

compromise was convenient only for NATO countries, reconciling the two 

opposing camps – counties supporting and skeptical towards wider cooperation 

with Georgia and Ukraine. It was assumed that promise to join NATO in the future 

would satisfy the ambitions of pro-Western Georgia and will be received neutrally 

by Russia, which, as has already been pointed out in the article, considers Georgia 

as its sphere of influence. Unfortunately, what seemed to be a compromise for 

NATO was perceived otherwise by Georgia and Russia
415

. 

 During NATO-Russia Council on 5
th

 of April Vladimir Putin declared his 

objection to granting Georgia the MAP
416

. Declaration of including Georgia in 

future expansion of NATO was unacceptable for Russian Federation. It was feared 

that with time the candidacy of Georgia gains momentum and it will not be 

stopped. Another problem arose because as much as Russia could „allow” granting 

MAP to Georgia, its NATO membership, on contrary, would never be accepted. 

The Bucharest Summit delivered completely different outcome, Georgia was not 

granted the MAP, but received declaration that it will enter into NATO structures 

in the future. The fact is that the Russian Federation after the NATO Summit in 

Bucharest officially started to support the independent aspirations of South Ossetia 

and Abkhazia and established close relations with these de facto countries.  

 The prospect of granting MAP to Georgia, without a doubt indirectly 

contributed to the outbreak of the Russo-Georgian conflict. The agreed 

compromise in Bucharest was a political defeat for Georgia. Tbilisi government 

bargained for a support of its allies in continuation of pro-Western approach. This 

state of affairs would maintain good directions towards internal reforms and would 

give clear signal to Moscow, showing that Georgia would continue its pro-

European policies. NATO's decision to grant MAP to Georgia was a key element in 

the long-term strategies for resolving „frozen conflicts” in Abkhazia and South 

Ossetia. From the Georgian point of view NATO’s declarations would attract the 
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rebellious provinces to „join” pro-Western state with developing prospects for the 

future, rather than the choosing autocratic Russia. Assigning MAP to Georgia from 

a political perspective would show Moscow that Georgia should not be considered 

as its sphere of influence. NATO's decision supposed to provide many political and 

psychological advantages for Georgia. Unfortunately, what seemed to be of 

strategic importance to Tbilisi has been completely differently interpreted in the 

West.  

 The Russo-Georgian war proved to NATO, that fear of the extension of the 

alliance is not unfounded. The risk of involvement of NATO member countries in 

war is very real. Therefore, in 2008, NATO was paused in the implementation of 

Open Door policy. 20 years of the expansion process came to a halt and the war 

from 2008 caused the member countries consider the affiliation of new states. 

Declaration of joining NATO structures for Georgia and Ukraine is theoretically 

open, but no one dares to withdraw from it, as this would be considered as  

a political failure. Yet this situation may take years, decades and lead to a state of 

suspension
417

. During Eastern Partnership Summit in Vilnius in 2013, Georgian 

Defense Minister Irakli Alasania made a statement that Georgia will join NATO 

Response Force in 2015
418

. It has been 6 years since the war and the Bucharest 

NATO Summit, in addition to supporting the declaration of a future Georgian 

accession to the structure of the alliance, nothing has changed, and so far, taking 

into consideration the geopolitical realities, has no right to change. 

2. THE RUSSIAN-GEORGIAN WAR: ECONOMIC CONSEQUENCES 

AFTER 2008 

The short war between Russia and Georgia in August 2008 had the huge 

impact on the situation in both countries, in my part of this paper I would like to 

describe some of the economical consequences for Georgia of both negative and 

the positive.  

At the beginning I would like to highlight that the Russian aggression 

against Georgia coincided with the global financial crisis. This is the first im-

portant fact which needs to be remembered. After 2008 Georgian society was 

faced with the dual challenges of mitigating the impact of the financial world 

downturn and facilitating post-war recovery. Secondly, it needs to be realized what 

a significant economic progress was made since 2003 as a result of the reforms of 

President Saakashvili. In 2006 World Bank has announced that Georgia is the most 

successfully reformed country in the world. Georgians in 2008 have reached the 
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economic stabilization, which unfortunately was disrupted by the Russians but 

good way of reforms’ implementation let the country come back on the path of 

development, what without solid earlier reforms wouldn’t be possible.  

At the outset, it should be noted that until 2003 Georgia did almost not exist 

in the political and economic map of the world. Georgia used to be a largely agrar-

ian economy. Because of the location on the coast of Black Sea, high mountains 

and friendly climate Georgia has developed tourism but also a large production of 

wine, mineral water, metals and machinery. Export products were also manganese 

and copper. After winning the independence Georgia had huge economic decline, 

with high inflation and large budget deficits. Actually the situation was similar in 

every post-Soviet country. Georgia has got assistance from USA, EU, IMF, in 

frame of financial help but also advisory issues in institution – building programs. 

During 8 years presidency of Eduard Shevardnadze (till 2003) some progress was 

made by liberalization of prices, reduction of administration and privatization pro-

cess. But there were issues that government couldn’t manage with like organized 

crime, instability, corruption and unemployment.  

The high level of corruption, operating a large-scale organized crime, sig-

nificant state intervention, the weakness of state institutions and lack of confidence 

in them – there are just some of the problems that Georgia has faced. Therefore, in 

2003, the society said „enough” to corrupted elites, and the new leader – Michael 

Saakashvili decided to make a real revolution, combined with the total anti-soviet 

ideology. The road of transformation and development of Georgia may be, to some 

extent, used as an example for other countries in the region, and perhaps in the 

world, it should be noted that there are many problems, especially in area of social 

matters, that minimize the economic success of the country. In the moment of gov-

ernmental change in Tbilisi and official another declaration
419

 of Georgian aspira-

tion to join NATO and EU the problematic relations with Russia have begun to 

deteriorate, leading into the war in 2008. 

Since 2004 until the conflict with Russia in 2008, Georgia experienced un-

steady but significant rapid economic growth. The GDP growth rate per year was 

approximately 8-10%, what was much more above average of EU-10 new member 

countries and other participants of European Neighbourhood Policy, including 

among others Ukraine, Moldova and Armenia. Foreign investments have increased 

year by year, in 2007, reached $ 2 billion (accounted for 17,2% of GDP), for com-

parison, in 2003 it was about $ 300 million. As a result of a dispute over South Os-

setia and after invasion of Russian troops prosperity was disturbed. The level of 

foreign investment dropped to about $ 500 million, the economy decreased by  

4 billions dollars (Picture 1), by 200 dollars per capita (Picture 2) and GDP fell by 
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more than 10% (Picture 3). Ideal built previously growing investor confidence and 

institutional trust have been shaken due to armed conflict with Russia. After 2008 

foreign direct investments dramatically dropped and investment climate lost in 

eyes of foreign investors. Russians showed that they will always care about their 

closest neighbourhood and don’t want to have any western political influence on 

post-soviet countries. For investors this was clear message that they can never feel 

totally safe about their capital because the war can come in every moment, the 

meaning of that become even bigger after the situation in eastern Ukraine. Geor-

gians are working over re-improvement of investment climate because high rate of 

foreign direct investments is a key to sustainable economic growth for Tbilisi.  

 

Picture 1. GDP growth of Georgia in billions of dollars 

Source: World Bank Data (last update in September 2014), http://www.worldbank.org/ 

[accessed: 03.09.2014]. 

 

Picture 2. GDP of Georgia per capita in dollars 

Source: World Bank Data (last update in September 2014), http://www.worldbank.org/ 

[accessed: 03.09.2014]. 

http://www.worldbank.org/
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Picture 3. GDP growth of Georgia by year in percent 

Source: World Bank Data (last update in September 2014), http://www.worldbank.org/ 

[accessed: 03.09.2014]. 

It seemed that years of prosperity are over. Fortunately for Georgians hap-

pened opposite. Due to rationally implemented earlier reforms Tbilisi has quickly 

managed to get back on the path of development and already in 2010, GDP grew 

by 6.5%. Importance was also an international financial assistance in the amount 

of $ 4.5 billion (1000 dollars per citizen), what helped in economic stabilization. 

Before crisis year – 2008 Saakashvili has closely worked with IMF and World 

Bank on many programs targeting the issues of development. Creation of multiple 

economic growth plan let the President for more effective implementation of fi-

nancial assistance from international organizations and USA. Some experts are 

saying that „post-war economic recovery donation” from abroad had an impact on 

avoiding the global recession in Georgia. Because of the fact that Tbilisi has be-

come international aid really early, government was able to increase public ex-

penditure (Picture 4) to stimulate economic growth. Also ongoing increase of sala-

ries (Picture 5) connected with new created social welfare system has impacted the 

mood of society and we could observe increase of consumer expenditures what 

also positively influenced economic growth (Picture 6). Before Rose revolution in 

2003 welfare system did not exist.  
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Picture 4. Georgian public expenditures in millions of GEL 

Source: GEL – national currency of Georgia. 

 

Picture 5. Average salary rate in Georgia, in GEL 

Source: GEL – national currency of Georgia. 
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Picture 6. Consumer expenditures in millions of GEL 

Source: GEL – national currency of Georgia. 

As a result of the embargo on Georgian products in Russia, Georgia was 

forced to diversify importers. As we can see on picture 9 there was a huge decline 

in balance of trade but was fast managed by the Georgian government. Currently 

the most important trading partners are Turkey and Azerbaijan, which completely 

filled the gap left by the loss of the Russian market outlets. Before 2008 Georgia 

depend every sector of economic activity on Russia. But the problem still remains 

because balance trade is still on minus. Mostly because of the fact that more than 

30% Georgian economy rely on agriculture, which is non-effective and Tbilisi is 

not able to produce enough food, which must be imported. EU and US are cooper-

ating to find solution with Georgia in sector of agriculture but till now almost all 

reforms in this matter failed.  

After 2008 there has been also less reliant on Russian gas. In 2005 Georgia 

has imported gas from Russia in 100 percent. But now more than 80% of the gas is 

obtained from Azerbaijan. The conflict with Russia also contributed positively to 

the production of electricity, became a kind of stimulus for an even faster action. 

Georgia out of the country, which enlisted the electricity almost entirely from the 

outside, has become an exporter of energy, primarily by using hydroelectric power 

plants. 
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Picture 7. Georgia export in millions of dollars 

Source: GEL – national currency of Georgia. 

 

Picture 8. Georgian import in millions of dollars 

Source: GEL – national currency of Georgia. 

 

Picture 9. Balance of trade in millions of dollars in Georgia 

Source: GEL – national currency of Georgia. 
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Russian military aggression weakened a role of Georgia as a transition 

country for natural resources from Caspian Sea to Europe. Moscow has demon-

strated that pipelines which are by-passing Russia can be easy blocked. Important 

geopolitical location of Georgia and status of this country as an exclusive corridor 

for oil and gas to Europe becomes questionable. EU needs these resources as being 

more independent from Russia but member countries won’t put themselves in a 

danger because of that fact, for now. Georgia stays in opposite to Russian interest 

and resources business because these pipelines starting from Baku brought to an 

end Russian monopoly for oil transport to the Europe. 

Georgia is rebuilding roads and communication infrastructure, in some parts 

destroyed by Russian troops, what in long term perspective will help to reach sta-

tus of transit country. Government in Tbilisi would like to become the country in 

the region which would be main connector between Europe, Central Asia and Iran. 

Good relations with EU and other countries in region will be definitely asset in this 

issue. There are also some opinions that Georgian infrastructure could be used by 

USA and NATO for mission in Afghanistan or other places in region when need-

ed. 

Another consequence of the conflict, very often forgotten, is fact of almost 

30 000 people, left without home. Internally displaced persons (IDPs) become sig-

nificant challenge for the government and generally for system, especially when 

welfare system is just being developed. Provide housing and human living condi-

tions for those people remain unsolved problem, what also affect budget.  

CONCLUSION 

The conflict with Russia in 2008 and the loss of one third territory of the 

country also had an impact on the outcome of the election, because the Georgians 

have never forgotten and will not forget the irrational motion of the President Saa-

kashvili who attacked South Ossetia, what gave a pretext to Russian troops for en-

tering the territory of Georgia. The flagship slogan of Saakashvili on a single, unit-

ed, integrated Georgia has been lost. Despite the fact that he was able to restore 

Adjara, everyone will remember him as the one who lost territory (sovereignty of 

Abkhazia and South Ossetia was recognized by Russia in 2008). The conflict with 

Russia had a negative impact on relations between Georgia and NATO. North At-

lantic Treaty Organization has issued the declaration about imminent adoption of 

Tbilisi in near future into North Atlantic family in Bucharest in April 2008 but af-

ter the conflict with Russia and present situation in Ukraine, that doesn’t look like 

this future is really close, what adversely affecting the economy, especially in-

vestment climate. 

Under the Saakashvili’s administration (2004-2013), Tbilisi undertook  

a number of meaningful reforms, which main aim was to modernize „old” post-
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soviet economy. GDP has rapidly increased since Rose Revolution in 2003. Huge 

civilization leap was made in terms of doing business. In „Doing Business” rank-

ing prepared by World Bank, in 2005 Georgia was placed at 174 position and in 

2014 Tbilisi achieved high place – number 9 in the ranking. Before 2003 Georgia 

almost didn’t exist in economical and political map. Foreign direct investments 

have been a driving factor behind rapid economic growth. Also close cooperation 

with European Union (being a member of EU Eastern Neighborhood Policy) and 

US has helped to stimulate economic growth. Saakashvili’s institutional reforms 

created young, transparent and educated public sector (without communist back-

ground), motivated to protect the principles of democracy and free market.  

But unfortunately there were also some mistakes, as for example lack of re-

spect for human rights, corruption in the political elite and nepotism. United Na-

tional Movement has not received a sufficient number of votes of confidence from 

the people and became the minority in parliament. Now United National move-

ment have to share power with the Georgian Dream – coalition of opposition. 

Looking at the results of the October elections can be said that economic growth is 

not everything. Necessary for the proper functioning of the country are mainly civ-

il liberties, safety and human rights what shows that elites take care of their elec-

torate and represent their own people in the first place. There was also war in 

2008. Despite of many positive consequences on Georgian economy after 2008 

and many doubts according who was responsible for starting that conflict, one fact 

remains unquestionable – the war with Russia was the biggest mistake. 
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WOJNA ROSYJSKO-GRUZIŃSKA: POLITYCZNE  

I EKONOMICZNE KONSEKWENCJE PO 2008 ROKU 

Streszczenie: Kontrowersyjny konflikt rosyjsko-gruziński z 2008 roku doprowadził do 

powstania zjawiska kryzysowego w obu krajach. Konsekwencje wynikające z tzw. wojny 

pięciodniowej dotknęły obszaru ekonomicznego i politycznego Gruzji oraz Federacji Ro-

syjskiej. W niniejszym artykule naukowym autorzy pragną przedstawić, jak skutki konflik-

tu wpłynęły na Gruzję oraz w jaki sposób rząd w Tbilisi próbował zminimalizować jego 

negatywne następstwa. Do analizy czynników ekonomicznych wykorzystano dane Banku 

Światowego. 

Słowa kluczowe: Gruzja, Rosja, wojna, konflikt na Kaukazie, Saakaszwili, Partnerstwo 

Wschodnie, polityka 
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THE REVISION OF THE DAYTON AGREEMENT  

AS A REASON OF A NEW CONFLICT  

IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 

Abstract: The article analyzes the current internal situation in Bosnia and Herzegovina in 

the context of lingering antagonism between Bosnians, Serbs and Croats. It describes the 

causes and the probable scope of the revision of the Dayton Agreement, and it also points 

out the potential effects of this development. 

Keywords: Balkans, Bosnia and Herzegovina, Dayton Agreement, conflict 

INTRODUCTION 

Bosnia and Herzegovina are the core of the crucible that is unquestionably 

at loggerheads in the Balkans for many centuries. It was in the capital of Bosnia 

and Herzegovina, Sarajevo, where Gavrilo Princip shot Austrian Archduke Ferdi-

nand, a heir to the throne, that led to the outbreak of World War I, which later ex-

tended to the global war
421

. 

The war in Bosnia and Herzegovina, that took place from 1992 to 1995, was 

one of the most tragic conflict in the history of the post-war Europe. During this 

war the deaths toll was about 176,000 people and about 3.5 millions became refu-

gees. For a long time the death has taken its toll and that is why about 3% of the 

country is still mined. Considering the previous conflict, any social unrest and con-

flicts in Bosnia that impinge on the security of the entire region, and unauthorized 

attempts to revise the Dayton Agreement by politicians in Bosnia and Herzegovina 

may become a „spark on gunpowder”
422

. 

1. THE DAYTON AGREEMENT – BOSNIA AND HERZEGOVINA 

PRESENT 

Lasting nearly four years the civil war in Bosnia and Herzegovina was 

completed forced NATO-led operation with a UN mandate, that was finished by  

a peace agreement signed in Dayton, Ohio by the former presidents of Serbia, in 

the person of Slobodan Milosevic, from Croatia – Franjo Tudmana and from Bos-
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nia – Alija Izetbegovic, and American negotiators – Richard Holbrooke and Gen-

eral Wesley Clark. Negotiations lasted from 1
st
 to 21

st
 of November 1995, howev-

er, the official signing of the peace agreement took place in Paris on the 14th of 

December the same year
423

. 

The Dayton Agreement is the legal foundation establishing the state of Bos-

nia and Herzegovina. Annexes to the constitutions contain and define administra-

tive and political division of the country. The system regulates the return of refu-

gees and displaced persons, providing the guarantees for national minorities. The 

implementation of its provisions is supervised by the Office of the High Repre-

sentative that has been hold by the Austrian diplomat Valentin Inzko since 2009
424

. 

In accordance with the Annex 4 to the Agreement, Bosnia is divided into 

two main parts: the Federa-

tion of Bosnia and Herze-

govina, where the majority 

consists of Croats and Bos-

niaks, and the Republika 

Srpska, separated into two 

parts by the autonomous 

Brcko District, submitted di-

rectly to the central govern-

ment in Sarajevo. The inter-

borders between the entities 

follow the front lines separat-

ing the parties in conflict at 

the end of the war in 1995
425

. 

Picture 1 shows the current 

administrative structure of 

Bosnia and Herzegovina.  

 

 

Picture 1. Current adminis-

trative structure of Bosnia and Herzegovina 

Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/Political_divisions_of_Bosnia_and_ Herze-

govina#mediaviewer/File:Bosnia_and_Herzegovina_devision_2005.png [accessed: 

19.06.2014]. 
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 Bosnia and Herzegovina is a federal state with a central authority exercised 

by the Chair of the Presidency collectively. The Chair consists of 3 members – one 

Croat and one Bosnian elected from the territory of the Federation of Bosnia and 

Herzegovina, and one Serb elected from the territory of the Republic of Srpska. 

All affairs are in the responsibility of two separate areas
426

. 

 Due to the current division of the country and the self-administration of au-

tonomous districts, Bosnia and Herzegovina is a decentralized state, where any 

attempts to reform internal affairs result in reluctance from local authorities. It is 

undoubtedly an obstacle that prevents reforms to be implemented rapidly. It seems 

to be a remarkable situation, particularly in the context that this state is affiliated 

with the European Union since 2008 and aims to gain its full membership in the 

close future. Apart from these political obstructions in Bosnia, significant ethnic 

divisions and the Serbian separatism additionally weaken national economy, as 

well as, explain why over 20% of the population live below the national poverty 

line and why the unemployment rate is 44%. Bosnia and Herzegovina is ranked on 

the 81
st
 position in the HDI index, one of the lowest among European states, only 

Moldova is on the lower place – 113
th427

. 

The EU membership of Bosnia and Herzegovina would stabilize the situa-

tion in the country, improving the quality of life, help to fight against corruption 

and forceful criminal organizations. On the other hand, the main arguments, op-

posing Bosnia and Herzegovina’s membership in the EU, indicate the lack of its 

membership in WTO, the 101st place in the index of economic freedom in 2014, 

that may imply Bosnia does not stand a competition on free market after the entry 

to the European Union
428

.  

Significant ethnic divisions in Bosnia and Herzegovina, maintaining break-

down and instability within the country. Picture 2 shows the Ethnic distribution at 

the municipal level in Bosnia and Herzegovina before and after the war.  
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Picture 2. Ethnic distribution at the municipal level in Bosnia and Herzegovina be-

fore (1991) and after the war (1998) 

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Ethnic_makeup_of_Bos 

nia_and_Herzegovina_before_and_after_the_war.jpg [accessed: 20.06.2014]. 

 Ethnic cleansing during the war was a frequent phenomenon, associated 

mostly with threatening residents in the area, forcing them to leave their properties 

or with physical liquidation of the population along with all traces of their pres-

ence, destroying places of worship, cemeteries, historical or cultural buildings. As 

a result, the population escaped from certain territories in fear of death and perse-

cution and this development has mainly shaped the current geographical distribu-

tion of the ethnic structure in Bosnia and Herzegovina
429

. Picture 3 shows the geo-

graphic distribution of the ethnic structure of Bosnia and Herzegovina in 2006. 
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Picture 3. Geographic distribution of the ethnic structure of Bosnia and Herze-

govina in 2006 

Sources: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DemoBIH2006a.png [accessed: 

20.06.2014].  

 Over the years visible migrations of particular nationalities in Bosnia have 

resulted in compliance with the provisions of the Dayton Agreement, that regulates 

the return of refugees and displaced persons. In addition, internal migrations are 

followed by a slow return of refugees from neighboring states, where most of the 

people fled during the conflict. Only 5% of 200,000 people have returned from 

Croatia to Bosnia, mostly Croats who lived in this territory before the war, that 

now is a part of the Republic of Serbia. A reluctance of Croats to live in close 

proximity with the Serbs is the main reason for unwillingness to return to their 

properties. The complex mixture of nationalities in Bosnia, internal instability (in 

the period of 2010-2012 there was no permanent central government in Bosnia and 

Herzegovina) and strong discrimination, whether there are the Serbs who wish to 

return to Croatia and the Federation of Bosnia and Herzegovina, or Croats that de-

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DemoBIH2006a.png
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sire to return to the territory of the Republic of Srpska, influence the ongoing re-

turns of refugees and displaced persons
430

. 

2. THE REVISION OF DAYTON AGREEMENT – THE INTERNAL 

CONFLICT IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 

 Complex ethnic structure of Bosnia and Herzegovina and profound divi-

sions between peoples in this country hamper an economic development and re-

duce to a minimum any reforms, that aim to fulfill conditions for a membership in 

the European Union. State-owned enterprises in Bosnia and Herzegovina have 

been reconstructed and privatized, increasing already high unemployment rate and 

the omnipresent poverty. The privatization have resulted in many ambiguities and 

embezzlement of money. All these factors have led to the riots that erupted on Feb. 

3, 2014, in Tulzie. Initially riots covered only the territory of the Federation of 

Bosnia and Herzegovina, but subsequently they occupied the whole territory of 

Bosnia and Herzegovina. These protests have widened a rift between citizens in 

Bosnia. The authorities in the Republika Srpska, at the forefront with Prime Minis-

ter Milorad Dodikiem, blamed the inefficient central government in Sarajevo for  

a disastrous situation in this state. They also emphasized that the Dayton Accords 

were limiting the development of Bosnia and Herzegovina, as well as hindering 

the establishment of rational governance in the state. Thus, they claimed that Bos-

nia as a state would soon fall
431

. 

 It is extremely difficult to give an unambiguous assessment of the Dayton 

Agreement. On the one hand, it has ended a bloody civil war, has given the foun-

dation for the existence of Bosnia and Herzegovina as a state, on the other hand, it 

has maintained a deep national division of the country, as well has restricted 

growth and has been an obstacle in the government. 

 In a situation when the world looks at Bosnia with a hope for unification, 

collective reconstruction of the state after the destructive war, Bosnia and Herze-

govina wants to become even more divided. Croats living in Bosnia and Herze-

govina Federations want to share an equal autonomy enjoyed by the Serbs and to 

divide the state into 3 parts – the Croatian, Serbian and Bosnian. In turn, the Serbs 

opt for secession, that would be decided in referendum, as it was in the case of 

Crimea. Simultaneously they oppose to conduct a referendum about independence 

in Kosovo, insisting that Kosovars do not meet the requirements for democracy
432

. 

                                                           
430

 Długa droga do domu, http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/40-luty-2013/dluga-droga-do-domu [acces-

sed: 20.06.2014]. 
431

 P. Gawlik, Rosja miesza na Bałkanach: po wizycie w Moskwie bośniaccy Serbowie mówią o separacji, 

http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,15727571,Rosja_miesza_rowniez_na_Balkanach__po_spotkani

ach.html [accessed: 16.04.2014]. 
432

 Jedyną szansą dla Bośni i Hercegowiny jest podział na trzy kraje?, http://wpolityce.pl/polityka/185690-

jedyna-szansa-dla-bosni-i-hercegowiny-jest-podzial-na-trzy-kraje [accessed: 16.06.2014]. 

http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/40-luty-2013/dluga-droga-do-domu
http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,15727571,Rosja_miesza_rowniez_na_Balkanach__po_spotkaniach.html
http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,15727571,Rosja_miesza_rowniez_na_Balkanach__po_spotkaniach.html
http://wpolityce.pl/polityka/185690-jedyna-szansa-dla-bosni-i-hercegowiny-jest-podzial-na-trzy-kraje
http://wpolityce.pl/polityka/185690-jedyna-szansa-dla-bosni-i-hercegowiny-jest-podzial-na-trzy-kraje


M. Bodziany 

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, A. Kotasińska, Z. Abou Saleh 

 
225 

 

 On the one hand, the influence of Russia in the region, supporting the sepa-

ratist aspirations of the Serbs, is well noticeable. On the other, the European Union 

strengthens the stability of Bosnia and Herzegovina, as a unitary state, and the en-

tire region
433

. 

 Proposed by the Serbs referendum on secession would be held not only in 

the territory of the Republic of Serbia, but also in the territory of the Federation of 

Bosnia and Herzegovina, in cantons where the majority of the Serbs live. Another 

place where future referendum would have to take place is the District of Brcko. 

Serbs from Republika Srpska, have already announced that they would not leave 

their compatriots under the rule of a foreign government. That is why, it would 

involve a revision of the existing internal borders between the entities in Bosnia 

and Herzegovina. Thus, the current revision of the internal borders may become  

a catalyst for a future internal conflict in Bosnia and Herzegovina
434

. 

CONCLUSION 

Protests across the country give an excellent opportunity for different kinds 

of separatists to use nationalism to gain their goals. Bosnia is unquestionably the 

heart of the crucible in Europe, where in one country Catholic Croats, Muslim 

Bosnians and Orthodox Serbs live collectively. Thus, the escalation of the internal 

conflict could be only a matter of time. An attempt to revise the existing order after 

the Dayton Agreement, may become a nucleus of an internal dispute, that would 

probably lead to a serious outbreak of a regional conflict. The consequence of such 

developments are difficult to predict. The international community and the Office 

of the High Representative for Bosnia and Herzegovina, remembering the war in 

the early 90’s, constantly monitor the internal situation in the state. Bonn powers 

allow to remove from the posts all politicians and officials whose attitude could 

hinder the implementation of the peace process. Only in 2004, 139 government 

officials, judges, ministers and members of parliament were removed from their 

posts. However, the situation in Bosnia and Herzegovina is so serious that the re-

moval of politicians and officials from their posts is not able not improve the inter-

nal conditions. Changing of the existing order in the country is inevitable. Lastly, 

we should consider directions of these transformations. Should Bosnia turn to-

wards the integration with the European Union or the division into 3 parts? Is that 

partition is able to escalate into another civil war? These are the questions that 

need to be answered very promptly.  
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REWIZJA UKŁADU Z DAYTON  

JAKO PRZYCZYNA NOWEGO KONFLIKTU  

W BOŚNI I HERCEGOWINIE 

Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest analiza współczesnej sytuacji wewnętrznej  

w Bośni i Hercegowiny w kontekście wciąż żywych antagonizmów pomiędzy Bośniakami, 

Serbami i Chorwatami. Autor opisuje przyczyny oraz prawdopodobny zakres rewizji 

układu z Dayton, wskazując jednocześnie na potencjale skutki tego zdarzenia.  

Słowa kluczowe: Bałkany, Bośnia i Hercegowina, Układ z Dayton, konflikt 
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SPOŁECZEŃSTWO EGIPTU  

PO UPADKU RZĄDÓW MUBARAKA.  

„EGIPSKI SEN O DEMOKRACJI” CZ. 2. 

Streszczenie: Artykuł jest kontynuacją zagadnień poruszanych w jego pierwszej części  

w I tomie „Społeczeństwo a wojna. Wojna – kryzys – bunty mas”. Poruszane w nim kwe-

stie dały podstawę do analizy obecnej sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej oraz 

pozwoliły na sprecyzowanie tezy o przyszłości społeczeństwa egipskiego, uwikłanego – 

jak się zdaje – w nieustanną transformację, poszukującego przyszłości w nowych realiach 

parademokracji. Analiza społeczeństwa opiera się na zmianie w strukturze społecznej 

oraz gospodarce Egiptu. 

Słowa kluczowe: „Lotosowa Rewolucja”, „Egipska Wiosna Ludów”, transformacja, spo-

łeczeństwo Egiptu 

WSTĘP 

„Egipski sen o demokracji” – oto fraza zawarta w tytule, która już w swej 

pierwotnej formie daje podstawy do refleksji zawartej w pytaniu: dlaczego o egip-

skiej demokracji mówi się, że jest utopią, snem czy parademokracją? Prawdopo-

dobnie to efekt wydarzeń, jakie miały i nadal mają miejsce w tym państwie na sku-

tek wieloletniej polityki wewnętrznej, ograniczającej swobody obywatelskie i na-

rzucającej społeczeństwu nowe standardy życia. Mówiąc krótko, to efekt braku 

przygotowania Egipcjan do demokracji, która pojawiła się nagle i zaskoczyła 

większą część społeczeństwa, przyzwyczajonego do dyktatury, kontroli i paradok-

salnie wszechobecnej korupcji, dającej również niższym klasom społecznym moż-

liwość czerpania zysków. Fasadowość demokracji egipskiej to również sfera kultu-

ry, bowiem wysokokontekstowe kultury, do jakich w świetle typologii Edwarda 

Halla należy Egipt, nie wykazują predyspozycji do funkcjonowania w systemach 

demokratycznych. Nie są predysponowane do kanonów życia społecznego, 

ukształtowanych w państwach zachodnich, a także do gospodarki wolnorynkowej. 

To tylko ogólny opis czynników, jakie prawopodobnie nadal wpływają na brak 

precyzyjnego ukierunkowania społeczeństwa egipskiego na tory demkracji. Zdaje 

się również, że demokracja jest tym bardziej nierealna, im dłużej Egipt przeżywać 

będzie recesję gospodarczą, która wciąż nęka to państwo, gdyż bez poczucia bez-

pieczeństwa ekonomicznego obywateli nie ma szans na budowanie nowoczesnego 

społeczeństwa demokratycznego. 
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Spójrzmy zatem na Egipt z perspektywy otoczenia politycznego, w jakim 

również doszło do mniej lub bardziej burzliwych przemian na początku XXI wie-

ku. Fala niepokojów społecznych i buntów mas przetoczyła się przez terytoria: 

Tunezji, Arabii Saudyjskiej, Jordanii, Maroka, Jemenu, Syrii, Iranu, Libii oraz Li-

banu. Wspólnym mianownikiem owych niepokojów było ich źródło, czyli młode 

społeczeństwo, niezadowolone z panującej biedy, bezrobocia oraz braku perspek-

tyw dla rozwoju, nie tylko dla ludzi wykształconych, ale wszytkich warstw i klas 

społecznych.  

Rodzi się zatem pytanie: dlaczego właśnie pod koniec pierwszej dekady 

XXI wieku nastąpiło przesilenie i społeczeństwa arabskie postanowiły zmienić 

swój los? Można a priori założyć, że o przemianach zdecydował czynnik ekono-

miczny, który mocno ugodził w poziom życia w państwach arabskich, a także za-

chwiał ich pozycję ekonomiczną na świecie. Punktem zwrotnym dla przemian spo-

łeczno-ustrojowych był kryzys 2008 roku, którego konsekwencją były trudności 

kredytowe oraz obniżenie ceny ropy naftowej na rynkach światowych. Niemal 

równolege następowała recesja wewnętrzna, wynikająca ze spadku dochodów  

z turystyki i wpływów do budżetów transferowanych dzięki pracującym poza gra-

nicami obywateli
436

. Skala kryzysu w poszczególnych krajach była zróżnicowana  

i uzależniona od charakteru gospodarki. W mniejszym stopniu kryzys dotknął kra-

je, które swój potencjał gospodarczy opierają na zyskach z wydobycia i przetwór-

stwa ropy naftowej. Natomiast w państwach, których gospodarka oparta była  

w znacznej mierze na turystyce, sytuacja znacznie się pogorszyła. Przykładem jest 

Egipt, który w latach 2008-2009 odnotował kilkunastoprocentowy spadek docho-

dów
437

. Kryzys światowy odbił swoje piętno na gospodarce państw arabskich, któ-

rych słaba kondycja przełożyła się na wysoką stopę bezrobocia, w zależnosci od 

państwa oscylującą wokół 20-30%
438

.  

Czynniki zewnętrzne (jak np. kryzys światowy) to tylko jedna z pierwot-

nych przyczyn „Arabskiej Wiosny”. Odnosząc się do Egiptu, warto podkreślić, że 

jedną z przyczyn „Lotosowej Rewulucji” były niepokoje w innych państwach 

arabskich, które stały się swoistym bodźcem – iskrą na proch, rzuconą na podatne 

do wybuchu gniewu społeczeństwo Egiptu. Mamy tu do czynienia z „efektem do-
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mina”, w którym Egipt stanowił kostkę pobudzoną do działania przez inne (w tym 

przypadku Tunezję) i oddziałującą na zryw w innych państwach, jak np. w Libii 

czy w Syrii. 

Zarówno kryzys, jak i polityka wewnętrza oraz korupcja, a także skala nie-

równości społecznych i bieda wpłynęły na bunt mas w tym państwie. Fale nieza-

dwolenia, szczególnie widoczne wśród młodej części społeczeństwa egipskiego, 

stały się preludium do wybuchu rewolucji nazwanej „Egipską Arabską Wiosną” 

lub „Lotosową Rewolucją”. Właśnie ta część społeczeństwa stała się kołem zama-

chowym przemian, a zarazem filarem budowania demokracji na wzór zachodni.  

1. ENDOGENICZNE CZYNNIKI „LOTOSOWEJ REWOLUCJI” 

„Egipska Arabska Wiosna” różni się od buntów, jakie wybuchły w innych 

państwach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Różnice tkwią głownie w zało-

żeniach i celach, do których dążyli obywatele Egiptu. Można rzec, że podobne 

przesłanki stały się przyczyną rewolucji w Tunezji czy w Maroko, jednak w egip-

skiej transformacji kryje się pewien kulturowy niuans – dość duży wskaźnik swo-

body religijnej i pewnego rodzaju sceptycyzm islamski. Społeczeństwo Egiptu pre-

feruje raczej własność prywatną i godny poziom życia niż fundamentalizm religij-

ny. Mamy tu do czynienia z pewnym „endemitem świata arabskiego” o specyficz-

nej strukturze społecznej, kulturze, religii, a także – co istotne – gospodarce.  

Egipt nie bez powodu został nazwany „bogatym państwem biednych ludzi”, 

o czym świadczy poziom wpływów do budżetu państwa za czasów rządów Muba-

raka, chociażby z tytułu ceł na towary przewożone przez Kanał Sueski – około 30 

mln $ dziennie czy z turystyki. Przyczyną paradokusu ekonomicznego było to, że 

gospodarka Egiptu funkcjonowała dwutorowo – jako państwowa i prywatna, dają-

ca władzy możliwość budowania własnej potęgi finansowej. Protesty, które rozpo-

częły się w styczniu 2011 r., miały między innymi podłoże ekonomiczne, a także 

były efektem frustracji powstałych wiele lat wcześniej, wynikających z rabunko-

wej gospodarki elit rządzących, wszechobecnej korupcji i autorytarnych rządów 

elity, skupionej przy Hosnim Mubaraku. Jak wspomniano, niezadowolenie wyka-

zywali głównie młodzi ludzie, zwykle przed 30. rokiem życia, pozbawieni szans 

na własny rozwój, godne warunki do życia i swobody obywatelskie. To oni byli 

główną siłą społeczną. 

Warto podkreślić, ze okres poprzedzający rewolucję to czas tworzenia się 

nowej struktury społecznej, w której dość powszechna stała się nowa klasa spo-

łeczna, scharakteryzowana jako „uboga klasa średnia” lub „nowy proletariat Bli-
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skiego Wschodu”
439

. To właśnie jej działania (oprócz młodego społeczeństwa) 

miały największy wpływ na rozwój wydarzeń
440

.  

Jednym z czynników endogenicznych rewolucji jest powojenna historia 

państwa. Egipt jest krajem, w którym nigdy nie panował ustrój demokratyczny. Od 

roku 1952 panowała w nim pewnego rodzaju dyktatura, ukształtowana dzięki si-

łowemu przejęciu władzy przez Stowarzyszenie Wolnych Oficerów. Egipt Gamala 

Abd an-Nasira, piastującego urząd prezydenta w latach 1954-1970, stał się inspira-

cją dla autorów licznych przewrotów wojskowych. Wielu dyktatorów usiłowało 

kopiować styl i charyzmę egipskiego przywódcy, z reguły z mizernym skutkiem. 

Godne podkreślenia jest to, że w kraju, który stanowił niejako wzorzec zmiany 

politycznej, nie doszło do kolejnego przewrotu wojskowego
441

. Do upadku rządów 

Mubaraka Egipt formalnie był republiką prezydencką, ale faktycznie kolejni pre-

zydenci sprawowali w nim dyktatorskie rządy, przekazywane na zasadzie dziedzi-

czenia. Właśnie między innymi wizja przekazania władzy synowi Mubaraka 

wpłynęła na nasilenie się niepokojów w państwie
442

. Na niezadowolenie mas mia-

ły istotny wpływ również wyniki przeprowadzanych w 2009 roku wyborów.  

Nadzieje na demokracje kolejny raz stały się utopią, szczególnie w obliczu 

groźby bankructwa państwa i braku zaufania na rynkach zagranicznych. W tym 

czasie w ubóstwie żyło ponad 60% społeczeństwa, a bez pracy pozostawało około 

30%
443

 siły roboczej, szczególnie młodej części społeczeństwa. Na domiar złego 

niski wskaźnik PKB per capita (tylko 6,5 tys. $) oraz okresowe pomniejszanie 

transferu kapitałów w obrocie narodowym były kolejnymi punktami buntu. Zła 

sytuacja gospodarcza i brak perspektyw dla młodzieży stały się początkiem prze-

mian
444

.  
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 Zob. The World Factbook 2012, Central Intelligence Agency, Washington 2012, https://www.cia.gov/li 
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Warto zwrócić uwagę na kilka faktów ekonomicznych, które oprócz bezro-

bocia i bankructwa państwa w decydujący sposób wpłynęły na wybuch „Lotoso-

wej Rewolucji”. Jednym z nich był wzrost cen żywności, który najbardziej ugodził 

w najbiedniejszych, czyli 40% osiemdziesięciomilionowego, egipskiego społe-

czeństwa, żyjącego za równowartość 2 dolarów dziennie. Innym czynnikiem był 

niezmienny od 27 lat poziom zarobków, które kształtowało 51 euro minimalnego 

wynagrodzenia
445

. Taki stan rzeczy przy rosnących cenach żywności w sposób na-

turalny spowodował protesty społeczne. Skalę frustracji Egipcjan umocniły pro-

gnozy szwajcarskiego banku UBS, który wyliczył, że kairczycy stali się najbar-

dziej zapracowanymi mieszkańcami światowych metropolii. W świetle oceny na 

pracę musieli przeznaczać 9,2 godziny dziennie, podczas gdy w przeciętnej metro-

polii na świecie pracuje się przez 7,3 godziny. Już rok przed wybuchem „Lotoso-

wej Rewolucji” egipski ekonomista Hamdi Abd al-Azim ostrzegał, że jeśli ceny 

żywności nadal będą rosły w tym tempie, ludzie wystąpią przeciwko rządowi. 

Przewidywania się sprawdziły, bo już w maju 2010 roku doszło w Kairze do 

pierwszych wystąpień przeciwko rządowi, co pozostało bez odzewu ze strony 

światowych mediów, bo nie miały one podtekstu politycznego, a tylko ekono-

miczny
446

. 

Niezadowolonie społeczne w Egipcie potęgował również wprowadzony  

w 1981 roku i utrzymujący się 2011 roku stan wyjątkowy
447

. Ograniczał on w du-

żym stopniu swobody obywatelskie poprzez cenzurę i wszechobecną kontrolę, któ-

ra pozostawiała społeczeństwo Egiptu w realtywnej izolacji międzynarodowej. 

Obywatele mieli zakaz opuszczania państa, panowała pełna kontrola Internetu  

i połączeń telefonicznych, a także wprowadzono zakaz wywożenia egipskiej walu-

ty – funta egipskiego. Wiele ograniczeń dotyczyło również inportu towarów z za-

granicy, do których miały dostęp wyłącznie elity rządzące. 

Zatem warto pokusić się o tezę, że w przeciwieństwie do innych państw 

uwikłanych w „Arabską Wiosne Ludów”, bunt mas w Egipcie nie był działniem 

afektywnym, spontanicznym i zaskakującycm. Był efektem kumulacji wielu czyn-

ników, mających wspólny mianownik w poziomie życia i zróżnicowaniach spo-

                                                                                                                                                                             
średnich inwestycji zagranicznych, który wyniósł pod koniec XX wieku 0,7% PKB. Kolejnym proble-

mem jest niska konkurencyjność gospodarek, które wytwarzają produkty o niskim i średnim stopniu zaa-

wansowania technologicznego, co przekłada się na niewielki wzrost eksportu. W ostatnich dekadach XX 

wieku wyniósł on jedynie 5%, podczas gdy w innych regionach świata notowano wzrost w skali kilkuset 

procent. Dodatkowo niekorzystna jest struktura eksportu. W większości stanowią go surowce i produkty 

rolne. Gospodarki państw arabskich cierpią również z powodu rosnącego zadłużenia zagranicznego. 
445
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z dnia: 24.04.2014]. 
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łecznych. Ponadto ważnym problemem dla władz Egiptu była struktura etniczna 

oraz liczebność przedstawicieli innych narodowości, co powodowało ogromne 

ograniczenia w zakresie polityki wobec mniejszości i uchodźców, którzy kierowali 

się własnym interesem i trudno było ich zadowolić
448

.  

2. REWOLUCYJNE KALENDARIUM  

Iskrą, która spowodowała wybuch niezadowolenia społecznego w Egipcie, 

było samospalenie się Muhammada Bu Aziziego i „Jaśminowa Rewolucja” w Tu-

nezji
449

. To wydarzenie stało się również symbolem zrywu egipskiego społeczeń-

stwa, zapoczatkowanego 25 stycznia 2011 roku. Sama data nie była przypadkowa, 

bowiem wiązała się z Narodowym Dniem Policji, bardzo mocno znienawidzonej 

przez zwykłych Egipcjan za brutalność i bezkarność. Istotną rolę w organizacji 

zgromadzenia miała organizacja o nazwie „Ruch 6 Kwietnia”, która na długo 

przed 25 stycznia za pomocą Internetu oraz innych narzędzi medialnych prowadzi-

ła akcję agitacyjną, zachęcającą Egipcjan do pokazania niezadowolenia. W efekcie 

na plac Tahrir (plac Wyzwolenia) przybyło tego dnia 15 tysięcy ludzi, co okazało 

się ogromnym zaskoczeniem nie tylko dla władz, ale również dla samych organi-

zatorów. Pierwsza demonstracja spowodowała falę kolejnych, co zmusiło władze 

do zaniechania siłowego rozwiązywania problemu. Zaskakująca okazała się po-

stawa armii, która zajęła pozornie przyjazne względem tłumu stanowisko, a nie-

którzy żołnierze przyłączali się nawet do demonstrantów
450

. Dzięki poparciu tłu-

mu, solidności i jedności narodowej oraz samodyscypliny protestujących udało się 

zmusić prezydenta Mubaraka do ustapienia. Niewątpliwym sukcesem było to, że 

całość wydarzeń przebiegła bez użycia jakiejkolwiek przemocy i rozlewu krwi.  

 Rewolucja w Egipcie mogła mieć całkowicie inny skutek, gdyby nie decy-

zja dowodzących egipskim wojskiem o zaniechaniu interwencji przeciw zbunto-

wanemu tłumowi. Gdyby nie to skutki buntu mas egipskich mogłyby być zbliżone 

do tych, jakie miały miejsce w Libii czy Syrii. Prawdopodobnie demonstracje zo-

stałyby szybko i krwawo stłumione, a Mubarak kierowałby dalej losami Arabskiej 
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Republiki Egiptu
451

. Armia nie reagowała, gdyż w prawie egipskim była ogólnona-

rodowym dobrem, a nie zbrojną ręką reżimu, ślepo wykonującą polecenia. Na 

bierną postawę armii wpłynął również fakt, że Egipcjanie w żaden sposób nie na-

ruszali pokoju i użycie sił militarnych nie było konieczne
452

. 

18 dni protestów zaowocowało rozprzestrzenianiem się buntu na cały kraj. 

Doprowadziło to do paraliżu niemal wszytkich sfer życia publicznego i jeszcze 

bardziej wyhamowało gospodarkę. Egipcjanie walczący o ustąpienie prezydenta 

Mubaraka, odwołanie wieloletniego, trwającego od 1981 roku stanu wyjątkowego 

oraz nowe reformy polityczno-gospodarcze nie godzili się na jakiekolwiek propo-

zycje ze strony rządu. Istotnym elementem strategii zbuntowanych Egipcjan było 

porozumenie z armią, bez której niemożliwe byłoby osiągniecie sukcesu. 

Na uwagę zasługuje charakter zrywu w Egipcie, mianowicie był wspoma-

gany przez środki masowego przekazu. Nie bez powodu nazwano ją mianem „cy-

berrewolucji” czy też rewolucji „internetowej”, co uzasadnia fakt, że przebieg ca-

łości wydarzeń był relacjonowany za pomocą Internetu. Skala protestów oraz mo-

bilizacja ludzi skłonnych w nich uczestniczyć byłyby prawie nierealne bez uru-

chomienia portali społecznościowych. Siła Internetu w przypadku „Lotosowej 

Rewolucji” była na tyle znacząca, że stał się on swoistym narzędziem kierowania 

buntem za sprawą portali społecznościowych, które nie tylko służyły organizato-

rom do agitacji, ale dawały możliwość kierowania ludźmi za pomocą Internetu. 

Organizatorzy w łatwy i szybki sposób rozsyłali na bieżąco niezbędne informacje 

do masy odbiorców
453

.  

Rewolucyjne protesty mogły mieć znacznie większy zasięg, gdyby nie fakt, 

że władze szybko zorientowały się w planach i zarządzeniach rewolucyjnych oraz 

rozpropagowaniu ich za pomocą Internetu. W efekcie zablokowano trzy najwięk-

sze portale społecznościowe: Facebooka, Twittera i Bambushera. Niestety dla rzą-

du działania te okazały się spóźnione, ponieważ po wyłączeniu tych serwisów wy-

korzystywano kolejne, co w konsekwencji wpłynęło na decyzję o wyłączeniu sieci 

internetowej, blokowaniu kanałów telewizyjnych oraz licencji dziennikarskich. 

Koszty poniesione przez decyzje prezydenta były kolosalne. Blokada dostępu do 

sieci kosztowała blisko 90 mln dolarów. Mimo starań prezydenta nie udało się 
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powstrzymać wydarzeń. Powiązania Google i Twittera oraz możliwość połączenia 

i uzyskania dostępu dzięki zagranicznym numerom dała możliwość kontynuacji 

wydarzeń
454

. 

3. TRANSFORMACJA USTROJOWA I „NIESPEŁNIONE SNY” 

Rewolucja egipska obaliła autorytaryzm, dając początek demokracji, która – 

jak się okazało – jest „fasadowa”, obciążona naleciałościami poprzedniego syste-

mu, specyfiką społeczeństwa i jego kultury. Istotne znaczenie dla przemian  

w Egipcie miała wciąż pogłębiająca się recesja gospodarcza. Powstaje więc pyta-

nie: czy rewolucja w Egipcie osiągnęła swój cel? Trudno jednoznacznie odpowie-

dzieć na to pytanie, zważywszy na fakt, że proces transformacji w Egipcie nadal 

trwa i nie ma możliwości dokonania miarodajnej oceny, jakie skutki przyniesie. 

Niezaprzeczalnym sukcesem społeczeństwa egipskiego była i jest zmiana władzy 

oraz zerwanie z dotychczasowym systemem. Obalenie prezydenta Mubaraka, jego 

proces i oskarżenie o kradzieże, korupcję oraz przyczynienie się do śmierci kilku-

set osób, zdają się pieczętować sukces osiągnięty w ramach rewolucji
455

. Niestety 

po rewolucji w Egipcie wcale nie nie można było mówić o stabilizacji. 

Istotne znaczenie dla budowania formalnej demokracji miały pierwsze wy-

bory parlamentarne, które wyłoniły głównych graczy na nowej arenie politycznej. 

Wybory do izby niższej parlamentu – Zgromadzenia Ludowego (Madżlis Asz‑

Szaab) – odbyły się w trzech etapach: 28 listopada i 14 grudnia 2011 r. oraz  

3 stycznia 2012 r. W każdym z nich głosowanie przeprowadzono w 9 z 27 egip-

skich prowincji. 2⁄3 posłów wybierano z list partyjnych, na których zgłoszono 590 

kandydatów, a 1⁄3 z list indywidualnych (6591 kandydatów)
456

. Wielki sukces 

osiągnęły partie islamskie, gdzie czołową pozycję polityczną zdobyła polityczna 

formacja Bractwa Muzułmańskiego – WiS
457

. Rownież w trzech etapach, w okre-

sie między 29 stycznia 2012 r. a 22 lutego 2012 r., odbyły się wybory do izby 
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Wasat – 10 mandatów. Wśrod partii świeckich Wafd zdobył 38 mandatów, a Blok Egipski – 34. Pozosta-

łych dziesięć partii, które weszły do Zgromadzenia Ludowego, zdobyło łącznie 35 mandatów. 

http://www.foxnews.com/world/2011/08/15/egypts-mubarak-returns-to-court-to-face-trial/
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-21646686


M. Bodziany 

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, A. Kotasińska, Z. Abou Saleh 

 
235 

 

wyższej – Rady Konsultacyjnej (Madżlis Asz‑Szura). W przeciwieństwie do 

Zgromadzenia Ludowego frekwencja w wyborach do izby wyższej była zadziwia-

jąco niska i nie przekroczyła kilkunastu procent w poszczególnych okręgach wy-

borczych. Wynikało to głównie z niewielkich prerogatyw tej izby i padających 

propozycji jej likwidacji. Rownież w tych wyborach zwyciężyły partie islam-

skie
458

. 

Symbolem zmian systemowych było powołanie już 11 lutego 2011 roku 

przewodniczącego Najwyższej Rady Sił Zbrojnych, która przejęła władzę w pań-

stwie po ustąpieniu prezydenta Husniego Mubaraka. Został nim Muhammad Hu-

sajn Tantawi Sulajman, który objął równocześnie funkcję oficjalnego szefa pań-

stwa. 30 czerwca 2012 przekazał władzę pierwszemu demokratycznie wybranemu 

prezydentowi kraju, Mohamedowi Mursiemu, który wygrał wybory, zdobywając 

51,7% głosów.  

W efekcie niefortunnych decyzji, godzących w fundamenty demokracji, 

oraz prób obniżenia rangi Sądu Najwyższego, 28 czerwca 2013 roku wybuchły 

kolejne fale niezadowolenia, co zaowocowało demonstracjami, nawołującymi 

Mursiego do ustąpienia z urzędu. Dwa dni później, w pierwszą rocznicę zaprzysię-

żenia Mursiego na prezydenta, w Kairze odbyła się największa demonstracja od 

czasu rewolucji. W obliczu nasilenia się zamieszek po umocnieniu się władzy woj-

skowych, 3 lipca 2013 roku Mursi oddał urząd w ręce Abd al-Fattah as-Sisi’ego – 

glównodowodzącego siłami zbrojnymi Egiptu. To przekazanie było tylko formal-

nością, ponieważ już następnego dnia na urząd prezydenta powołano Adliego 

Mansura, który sprawował go do 8 sierpnia 2014. W chwili obecnej Prezydentem 

Egiptu jest Abd al-Fattah as-Sisi – były dowódca sił zbrojnych Egiptu, który, mi-

mo demokratycznych obietnic, nadal utrzymuje karę śmierci i ma wpływ na 

Zgromadzenie Ludowe. Fasadowość demokracji egipskiej podkreśla dynamika 

zmian na scenie politycznej. Same zmiany na urzędzie prezydenta zdają się po-

twierdzać brak przygotowania do nowego systemu politycznego. Warto podkre-

ślić, że od początku przemian w Egipcie wprowadzono aż dwie Konstytucje: z 25 

grudnia 2012 roku oraz 18 stycznia 2014 roku
459

. 

4. SPOŁECZEŃSTWO W REALIACH GODPODARKI RYNKOWEJ 

Na wstępie warto omówić, z jakim kapitałem społecznym Egipt wstąpił na 

drogę do demokracji i gospodarki rynkowej. Istotny element kapitału społecznego 

to populacja i jego struktura, w związku z czym warto skupić uwagę na tej kwestii. 

Porewolucyjne społeczeństwo Egiptu charakteryzuje wzrost populacji – z 78,8 mln  
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w 2010 roku na 82,6 w połowie roku 2014
460

. Jest ono dość specyficzne, ponieważ 

posiada korzystną strukturę wieku, której prawie 70% zawiera się w kohorcie wie-

ku 15-64, natomiast prawie 33% to część społeczeństwa w kohorcie do lat 14. Lu-

dzie w wieku poprodukcyjnym, czyli powyżej 65. roku życia, stanowią tylko 4,5% 

ogółu populacji Egiptu. Średnia wieku wynosi niespełna 25 lat, a w wieku produk-

cyjnym znajduje się ponad 30% społeczeństwa
461

. Istotnym wskaźnikiem kapitału 

społecznego jest poziom wykształcenia, który mimo wysokiego poziomu analfabe-

tyzmu wciąż rośnie. Niestety nie przekłada się to na spadek bezrobocia w Egipcie, 

które dotyka głównie ludzi w przedziale wiekowym od 15 do 24 lat i od 2010 roku 

sukcesywnie wzrasta. Dane przedstawione na rysunku 1 wskazują tendencję bez-

robocia w latach 2012-2015.  

 

Rys. 1. Bezrobocie w Egipcie w latach 2012-2015 (mln) 

Źródło: http://www.tradingeconomics.com/egypt/industrial-production [dostęp  

z dnia: 01.03.2015]. 

Wynika z nich, że od początku 2013 do lipca 2014 roku bezrobocie w Egip-

cie wciąż rosło, osiągając w styczniu 2014 roku rekordową liczbę zarejestrowa-

nych bezrobotnych, tj. około 37 mln osób
462

. Obecnie utrzymuje się tendencja 

spadkowa, choć nadal bezrobocie stanowi najistotniejszy problem społeczny  

i ekonomiczny w Egipcie.  

Istotnym wskaźnikiem kondycji społeczeństwa Egiptu jest wskaźnik ubó-

stwa, który obecnie kształtuje się na poziomie około 40%-50% ogółu społeczeń-

stwa. Realne ubóstwo bardzo różni się od stopy ubóstwa ustawowego, która (we-

dług danych Centralnej Agencji Mobilizacji Publicznej i Statystyki – CAPMAS) 
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wzrosła w Egipcie z 25,2% w latach 2010-2011 do 26,3% w latach 2012-2013. Aż 

25% społeczeństwa żyje na granicy ubóstwa, a 11,9% społeczeństwa jest dotknięte 

przez ubóstwo wielowymiarowe
463

. 

Problem ubóstwa dotyka głównie ludzi młodych i dzieci. Posiada nie tylko 

podłoże socjoekonomiczne, wyrażone w przynależności do klas społecznych, ale 

również geograficzne, wynikające z dostępu do źródeł utrzymania w regionach 

turystycznych i okolicach wielkich aglomeracji miejskich. Największe ubóstwo 

dotyka części społeczeństwa wiejskiego i peryferii, szczególnie Górnego Egiptu
464

, 

gdzie 51% osób mieszkających na terenach rolniczych i 21% mieszkańców miast 

to osoby ubogie. Najwyższy poziom ubóstwa (69%) odnotowano w 2011 roku  

w prowincji Assiut, położonej właśnie w Górnym Egipcie. Warto podkreślić, że 

ubóstwo dotyka nie tylko ludzi niewykształconych. Oprócz 36% wszytkich egip-

skich analfabetów aż 7% ludzi z wykształceniem średnim i wyższym jest dotknię-

tych ubóstwem i wskaźnik ten wciąż wzrasta
465

.  

Na poziom ubóstwa w Egipcie oprócz bezrobocia istotny wpływ miał 

wzrost cen podstawowych produktów oraz związany z tym faktem poziom wydat-

ków. O ile wzrost cen najbardziej był widoczny w początkowej fazie przemian,  

o tyle w kolejnych latach nadal utrzymywał się na wysokim poziomie. W okresie 

przemian największy wzrost wydatków dotyczył żywności i kwestii socjalnych. 

Rysunek 2 przedstawia tendencję wydatków w latach 2012-2014 w mld $. 

 

Rys. 2. Poziom wydatków konsumpcyjnych w Egipcie w latach 2012-2014 (mld $) 

Źródło: http://www.tradingeconomics.com/egypt/unemployment-rate [dostęp  

z dnia: 09.01.2015]. 
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Najbardziej widoczny wzrost wydatków konsumpcyjnych miał miejsce od 

stycznia 2013 do lipca 2014, kiedy osiągnęły rekordowy poziom 512 mld $. Dla 

porównania, rok wcześniej kształtowały się one na poziomie 449 mld $, a w lipcu 

2012 – 374 mld $. Poziom wydatków pozostaje w związku z ubożeniem społe-

czeństwa, zatem warto zwrócić uwagę na poziom inflacji w Egipcie w okresie 

przemian. Rysunek 3 przedstawia całkowitą tendencję wzrostu cen. 

  
Rys. 3. Inflacja w Egipcie w latach 2010-2015 (% w stosunku do PKB) 

Źródło: http://www.tradingeconomics.com/egypt/unemployment-rate [dostęp  

z dnia: 09.01.2015]. 

Największy wzrost cen odnotowano na początku 2010 roku oraz w roku 

2014, w którym inflacja osiągnęła poziom prawie 12% PKB. Analizując powyższe 

dane, nasuwa się wniosek, że spadek bezrobocia oraz spadek cen (odnotowane pod 

koniec 2014 roku) są przejawem powolnej stabilizacji gospodarki Egiptu, jednak 

nie przekłada się to na poziom zamożności społeczeństwa. Świadczy o tym wzrost 

wydatków konsumpcyjnych oraz poziom ubóstwa. 

Przemiany w Egipcie dotknęły również firm. Jak wspomniano wcześniej, 

pojawiła się nowa klasa – tzw. „uboga klasa średnia” lub „nowy proletariat Bli-

skiego Wschodu”
466

. Sam fakt pojawienia się legalnego sektora usług i handlu oraz 

rzemieślników wskazuje na pewien impuls rynkowy, który w przyszłości może 

przynieść Egiptowi sukces ekonomiczny. Klasa średnia jest bowiem filarem do-

brobytu państwa i pozwala redukować nierówności społeczne
467

. Umocnienie sek-

tora małych i średnich firm SME jest pewnego rodzaju alternatywą dla recesji go-

spodarczej i słabej kondycji gospodarki egiskiej. Choć istnieje tendencja do pobu-

dzania przedsiębiorczości, średnie firmy nadal stanowią niewielki odsetek egip-

skiej gopodarki. Obecnie przewagę stanowią małe i mikro firmy, które nie zdołały 
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rozwinąć się do skali średniej. Te ostatnie stanowią ponad 90% wszytkich zarej-

strowanych i zatrudniają od 1 do 4 osób. Według CAPMAS w Kairze firmy śred-

nie stanowią zaledwie 0,13% wszystkich zarejestrowanych i zatrudniają tylko 3% 

siły roboczej. Według raportu o przyczynach niskiego rozwoju sektora SME, spo-

rządzonego przez Egyptian Center for Economic Studies (ECES) we współpracy  

z German Development Institute (GDI), w Egipcie występuje sześć determinantów 

rozwoju SME:  

 jakość wykształcenia właściciela firmy; 

 rozwój zasobów ludzkich; 

 dostępność środków finansowych; 

 badania rynkowe; 

 konkurencja międzynarodowa; 

 egzekwowanie regulacji prawnych
468

. 

Według raportu najważniejszym czynnikiem rozwoju firmy jest poziom 

wykształcenia jej właściciela, gdyż wpływa na wiele pozostałych czynników roz-

wojowych, jak np. zdolność wykonywania badań rynkowych, możliwość wytwa-

rzania wysokiej jakości produktów. Raport zwraca uwagę na kwestię dostępności 

środków finasowych jako istotną barierę utrzymania na rynku. Świadczy o tym 

50% wskaźnik sektora SME, wskazujący tę barierę rozwoju za istotną. Raport 

podkreśla także, że przedsiębiorcy egipscy posiadający wysoki poziom wykształ-

cenia, międzynarodowe doświadczenie, potrafiący wykonać analizy rynkowe oraz 

zainwestować w rozwój kwalifikacji pracowników, zazwyczaj wywodzą się z za-

możnych grup społecznych, a ich opinie kształtuje dostępność do kapitału rodzin-

nego lub zaprzyjaźnionego środowiska
469

. Oznacza to, że największe szanse na 

rynku mają firmy z tradycjami, założone przez ludzi wykształconych. Nowe firmy, 

zakładane przez ludzi z najniższych klas społecznych, mają mniejsze szanse na 

utrzymanie się na rynku. 

Omawiane zagadnienia to tylko wycinek związków społeczeństwa z ryn-

kiem oraz filarów kapitału społecznego, który jest najistotniejszym czynnikiem 

budowania demokracji. Pominięto kwestie systemu politycznego, który wciąż zda-

je się być w fazie tworzenia i wyboru kierunku rozwoju oraz systemów wartości, 

osadzonych w kulturze egipskiej. Na chwilę obecną triangulacja sfery polityki, 

społeczeństwa i gospodarki wskazuje na najistotniejsze filary budowania demo-

kracji w Egipcie. To one dają podstawy do tworzenia państwa nowoczesnego, za-

możnego i praworządnego. 
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PODSUMOWANIE 

Dziś wiadomo, że prawdziwie demokratyczne przemiany będą wymagać od 

społeczeństwa Egiptu bardziej aktywnego udziału oraz solidarności w ponoszeniu 

konsekwencji przemian, głównie finansowych. Czy jednak Egipcjanie są do tego 

zdolni na tyle, aby podołać ogromnemu obciążeniu, jakim jest słaba kondycja go-

spodarki? Trudno dziś przewidzieć, jakie będą dalsze skutki recesji, jak zareaguje 

społeczeństwo na kolejny wzrost cen i pogłębianie się ubóstwa. Jedno jest pewne, 

że społeczeństwo nie będzie biernie czekać na obietnice, a kolejne utopijne pro-

gnozy władz zakończą się nową falą niepokojów.  

Zatem wróćmy do pytania zawartego we wstępie: dlaczego o egipskiej de-

mokracji mówi się, że jest utopią, snem czy parademokracją? Już na początku ar-

tykułu zwrócono uwagę na kwestie kulturowe, mentalność i naleciałości poprzed-

niego systemu, w którym – mimo reżimu – panował pewnego rodzaju interwen-

cjonizm państwa, gwarantujący ludności namiastkę opieki socjalnej. W realich go-

podarki rynkowej mechanizmy pomocowe z poprzedniego sytemu nie mają prawa 

bytu lub są mocno ograniczane, co w konsekwencji spycha biedniejszą i niewy-

kształconą część społeczeństwa w pułapkę bezradności i wykluczenia społeczne-

go.  

Pojawia się pewien problem: jeśli obecnie w Egipcie blisko połowa społe-

czeństwa egzystuje na granicy ubóstwa lub dawno przekroczyła linię ubóstwa ab-

solutnego, to jaki los może spotkać państwo, w którym prawie 40 mln ludzi jest 

biednych, około 20 mln nie pracuje, a ok. 23 mln społeczeństwa nadal jest analfa-

betami (40% kobiet i 18% mężczyzn nie potrafi czytać i pisać). Dane te nie pozo-

stawiają wątpliwości, co do szans Egiptu na demokrację, bowiem bieda, analfabe-

tyzm, niestabilna styuacja gospodarcza i nieustająca walka o władzę w sferze poli-

tyki – opozycji liberalnej i świeckiej
470

 – pozwalają przypuszczać, ze niebawem 

dojdzie w Egipcie do kolejnego buntu i zmiany władzy. Zatem przyszłość Egiptu 

wciąż stoi pod wielkim znakiem zapytania. O ile znaczna część społeczeństwa sta-

ra się dokonać zmian, o tyle wielu Egipcjan jest rozczarowanych minionymi wyda-

rzeniami i ciągłymi demonstracjami na ulicach, często przeobrażającymi się  

w awantury czy zamieszki z policją.  

Niewątpliwym sukcesem jest obalenie dyktatury i wywalczenie swobód 

obywatelskich, których efektem jest wolność słowa i brak ograniczeń ze strony 

rządu. Widoczna jest również poprawa organizacji społeczeństwa obywatelskiego. 

Mimo to większa część społeczeństwa wykazuje niezadowolenie z efektów prze-

mian. O ile przeprowadzone w 2011 roku badania opinii społecznej wśród obywa-
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teli Egiptu wskazują na około 90% odsetek zadowolonych ze zmiany systemu, tak 

już w 2012 roku odsetek ten spadł do poziomu 34,7%
471

. 

Egipska demokracja (czy może parademokracja) to wciąż pogłębiająca się 

korupcja, która stworzyła nowy układ stratyfikacyjny. Mimo że po dyktaturze Mu-

baraka nie ma już śladu, nadal pozostała klasa bogatych i wpływowych Egipcjan, 

którzy jeszcze bardziej powiększyli swe majątki. Wśród klasy średniej i biednej 

niestety zmiany idą ciągle w przeciwnym kierunku. Biedni ze względu na sytuację 

gospodarczą mają jeszcze cięższe warunku egzystencjonalne, natomiast klasa 

średnia cierpi z powodu bezrobocia. Mamy więc do czynienia z klasycznym przy-

kładem „efektu św. Mateusza”, który ujawnia się wszędzie tam, gdzie dochodzi do 

zmian systemowych, gdzie bogaci bogacą się jeszcze bardziej, a biedni wpadają  

w pułapkę jeszcze większej biedy. Patrząc na Egipt z perspektywy przyszłości oraz 

faktów ekonomicznych i społecznych, należy przyjąć, że w obecnych realich de-

mokracja jest niemożliwa, a wprowadzanie jej na siłę może zakonczyć się upadło-

ścią państwa, czego obecnie doświadcza Ukraina. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Bania R., Woźniak M., Zdulski K., Rewolucje w świecie arabskim aspekty poli-

tyczne, społeczne i humanitarne, Wydział Informacji O Krajach Pochodzenia, 

Urząd Do Spraw Cudzoziemców, grudzień 2011. 

2. Bayat A., A new Arab street in post Islamist times, „Foreign Policy Magazine”, 

http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/01/26/a_new_arab_street?sms_ss=fa

cebook&at_xt=4d4119cb73745d52%2C2. 

3. Biuletyn informacyjny, dotyczący rynku w Egipcie, Wydział Promocji Handlu  

i Inwestycji Ambasady RP w Kairze, nr 2/2012. 

4. Czerep J., Dwa lata Arabskiej Wiosny – próba bilansu, Raport Fundacji Amicus 

Europae, Warsawa 2013. 

5. Goldstein E., A Midlle Class Revolution, [w:] M. Lynch (red.), Revolution in The 

Arab World Tunisia, Egypt, and the unmaking of an era, „Foreign Policy”, 2011. 

6. Labidi K., The Paradoxof Press Freedom in the Arab World, „Arab Reform Bul-

letin” 2008. 

7. Miłosz M., Fale Tunisami. Kontestacja arabska w latach 2010-2013, Europejskie 

Centrum Analiz Geopolitycznych, 2014. 

8. Natański J., Transformacja w Egipcie. Część I, Biuro Analiz Sejmowych, nr 

8(122), Zagadnienia społeczno‑gospodarcze, 26 kwietnia 2012. 

9. Natański J., Transformacja w Egipcie. Część II, Biuro Analiz Sejmowych, nr 9 

(123), Zagadnienia społeczno‑gospodarcze, 10 maja 2012. 

10. Niziński P., Lipa M., Porewolucyjny Egipt. Wybrane aspekty społeczne i politycz-

ne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014. 

                                                           
471

 Six Months Later: Civil Society Perceptions of Post-Revolutionary Egypt, Fundation to the Fortune, 

sierpień 2011, http://www.democracyandsociety.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/DS.pdf [dostęp  

z dnia: 13.04.2012]. Por. Democracy & Society, Gregortown University, vol. 9, wrzesień 2012 r., 

http://foundationforfuture.org/en/Portals/0/PDFs/Civil%20Society%20Perception%20Survey_Egypt_Aug

ust%202011.pdf [dostęp z dnia: 13.04.2013]. 

http://www.democracyandsociety.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/DS.pdf
http://foundationforfuture.org/en/Portals/0/PDFs/Civil%20Society%20Perception%20Survey_Egypt_August%202011.pdf
http://foundationforfuture.org/en/Portals/0/PDFs/Civil%20Society%20Perception%20Survey_Egypt_August%202011.pdf


Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne – retrospekcja i współczesność 

 
242 

 

11. Ragoda A., Iran 2009, Egipt 2011 – złudne podobieństwa, [w:] K. Górak-

Sosnowska, K. Pachniak, Bunt czy Rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie 

po 2010roku, Łódź 2012. 

12. Regional economic outlook: Middle East and Central Asia, IMF, Październik 

2009. 

13. Rocznik Statystyki Międzynarodowej, GUS, Warszawa 2012. 

14. Rosenberg T., Revolution U, [w:] Revolution in the Arab World Tunisia, Egypt, 

and the Unmaking of an Era, „Foreign Policy” (The Washington Post Company) 

2011, Special Report. 

15. Vestner H., Egipt, GeoCenter International, Warszawa 1993. 

16. World Turism Barometr, United Nations World Trade Organization, vol.7, no. 2, 

June 2009. 

17. Woźniak M., Egipska rewolucja w krzywym zwierciadle politycznych karykatur, 

„Polityka & Bezpieczeństwo”, nr 2/2013. 

18. Woźniak M., Ściślewska D. (red.), Cyberprzestrzeń w krajach Orientu: wolność  

i zniewolenie, Wyd. UŁ, Łódź 2014. 

19. Zając J., Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, 

Warszawa 2010. 

20. Zawrotna M., Państwo Facebooka, [w:] Bunt czy Rewolucja? Przemiany na Bli-

skim Wschodzie po 2010 roku, Łódź 2012. 

Źródła internetowe 

1. Abdel-Baky M., Cyber Revolution, Al. Ah-ram, 

http://weekly.ahram.org.eg/2011/1034/sc30.htm. 

2. Beinin J., El-Hamalawy H., Strikes in Egypt Spread from Center of Gravity, Mi-

ddle East Research and Information, Project, 9 maj 2007 

http://www.merip.org/mero/mero050907. 

3. Democracy & Society, Gregortown University, vol. 9, wrzesień 2012, 

http://foundationforfuture.org/en/Portals/0/PDFs/Civil%20Society%20Perception

%20Survey_Egypt_August%202011.pdf. 

4. Essam El-Din G., Businessmen to Run Parliamentary Business, „Ahramonline”, 

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/2466/Egypt/Politics-/Businessman-

to-run-parliamentary-business.aspx. 

5. http://forsal.pl/artykuly/511224,panstwa_o_najwiekszych_nierownosciach_spolec

znych_ranking_wedlug_wspolczynnika_giniego.html 

6. http://st-takla.org/Coptic-church-1.html 

7. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14401292,Egipt__Dziecieca_p

rostytucja_pod_przykrywka_malzenstw_.html 

8. http://www.capmas.gov.eg/reports_eng/cens/frm7_free.aspx?parentid=2940&id=2

948&free=1 

9. http://www.stat.gov.pl  

10. http://www.tradingeconomics.com/egypt/gini-index-wb-data.html 

11. http://www.tradingeconomics.com/egypt/report 

12. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html 

13. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html 

14. Iwiński T., Rewolucja w Egipcie była nieuchronna, http://www.fakt.pl/Rewolucja-

w-Egipcie-byla-nieuchronna,artykuly,94549,1.html. 

15. Karnaszewski P., Samotność Egipcjanina, Forbes, http://www.forbes.pl/artykuly/ 

sek-cje/wydarzenia/samotnosc-egipcjanina,12488,1.  

http://weekly.ahram.org.eg/2011/1034/sc30.htm
http://foundationforfuture.org/en/Portals/0/PDFs/Civil%20Society%20Perception%20Survey_Egypt_August%202011.pdf
http://foundationforfuture.org/en/Portals/0/PDFs/Civil%20Society%20Perception%20Survey_Egypt_August%202011.pdf
http://forsal.pl/artykuly/511224,panstwa_o_najwiekszych_nierownosciach_spolecznych_ranking_wedlug_wspolczynnika_giniego.html
http://forsal.pl/artykuly/511224,panstwa_o_najwiekszych_nierownosciach_spolecznych_ranking_wedlug_wspolczynnika_giniego.html
http://st-takla.org/Coptic-church-1.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14401292,Egipt__Dziecieca_prostytucja_pod_przykrywka_malzenstw_.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14401292,Egipt__Dziecieca_prostytucja_pod_przykrywka_malzenstw_.html
http://www.capmas.gov.eg/reports_eng/cens/frm7_free.aspx?parentid=2940&id=2948&free=1
http://www.capmas.gov.eg/reports_eng/cens/frm7_free.aspx?parentid=2940&id=2948&free=1
http://www.stat.gov.pl/
http://www.tradingeconomics.com/egypt/gini-index-wb-data.html
http://www.tradingeconomics.com/egypt/report
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html


M. Bodziany 

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, A. Kotasińska, Z. Abou Saleh 

 
243 

 

16. King S. J., Sustaining Authoritarianism in the Middle East and North Africa, „Po-

litical Science Quarterly”, Vol. 122, No. 3/2007, http://www.jstor.org/discover/10. 

2307/20202887?uid=3738840&uid=2&uid=4&sid=21101869371433. 

17. Levine M., Fears of a „counter-revolution“ in Egypt, „Al-Jazeera”, 

http://english.alja zeera.net/indepth/opinion/2011/03/201132071452793639.html. 

18. Ross A. S., Egypt's Military an Economic Giant, Now in Change, „Global rese-

arch”, 13.02.2011, http://www.globalresearch.ca/egypt-s-military-an-economic-

giant-now-in-charge/23211. 

19. Rural poverty in Egypt, http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/egy 

pt. 

20. Six Months Later: Civil Society Perceptions of Post-Revolutionary Egypt, Fundati 

on to the Fortune, sierpień 2011, http://www.democracyandsociety.com/blog/wp-

content/uploads/2012/05/DS.pdf. 

21. The World Factbook 2012, Central Intelligence Agency, Washington 2012, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html. 

22. Arab Human Development Report. Challenges to economic security, UNDP, New 

York 2009, http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2009e.pdf. 

 

http://www.globalresearch.ca/egypt-s-military-an-economic-giant-now-in-charge/23211
http://www.globalresearch.ca/egypt-s-military-an-economic-giant-now-in-charge/23211
http://www.democracyandsociety.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/DS.pdf
http://www.democracyandsociety.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/DS.pdf


Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne – retrospekcja i współczesność 

 
244 

 

THE SOCIETY OF EGYPT 

AFTER THE FALL OF THE MUBARAK’S GOVERNMENT. 

„THE EGYPTIAN DREAM OF DEMOCRACY” PART 2 

SUMMARY 

This article is a continuation of the issues raised in the first part in the volume „Society 

and the war. War – the crisis – mass riots”. The previously raised issues have become the 

basis to analyze the current social, political and economic situation, as well as they al-

lowed to clarify the thesis about the future of the Egyptian society that seems to be caught 

up in a constant transformation, seeking new realities of the future „quasi-democracy”. 

The analysis of the society is based on the change in the social structure and the economy 

of Egypt. 

Keywords: Lotus Revolution, the Egyptian Spring of Nations, transformation, the society 

of Egypt 
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Anna Kotasińska
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WODA – ŹRÓDŁO ŻYCIA I KONFLIKTÓW  

CZ. II 

Streszczenie: Artykuł stanowi kontynuację publikacji przedstawionej w tomie I, która od-

nosi się do zjawiska wyczerpywania zasobów wodnych na Ziemi i zagrożeń z nim związa-

nych. W drugiej części pracy autor przedstawił historię konfliktów o wodę oraz ich wy-

biórczą charakterystykę. W sposób szczególny odnosi się do sporów toczonych o wody 

Nilu, Tygrysu, Eufratu, Jordanu, Indusu, Mekongu, Jeziora Aralskiego, Jeziora Czad czy 

zasobów podziemnych Sahary. Na podstawie dokonanej analizy konfliktów przedstawiono 

identyfikację skutków niedoboru wody na świecie, jak również obszarów, które w przy-

szłości mogą się z tym problemem zmagać. 

Słowa kluczowe: woda, deficyt, kryzys, zagrożenia, przeludnienie, migracje, konflikty, 

wojna 

WSTĘP 

Tematyce toczonych na świecie od najdawniejszych lat konfliktów poświę-

cono wiele publikacji, w których podjęto się próby ich podziału ze względu na 

przyczyny powstania. Wyróżniono m.in. konflikty terytorialne, gospodarcze, et-

niczne, religijne czy kulturowe, które z kolei mogą wynikać z przyczyn politycz-

nych, społecznych, ekonomicznych czy ideologicznych. Obecnie na znaczeniu 

przybierają spory o zasoby naturalne, których pokłady są cenne, lecz niestety wy-

czerpywalne. Jednym z takich konfliktogennych surowców strategicznych jest 

woda, choć rzadko kiedy za przyczynę konfliktu oficjalnie uznaje się spór o zaso-

by wodne, od których wszystko się zaczyna. Dotyczy to zwłaszcza najuboższych 

regionów świata. Wówczas spotyka się w literaturze informacje na temat konflik-

tów etniczno-plemiennych czy antagonizmów występujących między sąsiadują-

cymi ze sobą innowiercami. Zdarza się, że wskazane różnice, które odnoszą się do 

stron konfliktu, nie są jego przyczyną, a jedynie czynnikiem, który nie pozwala na 

współpracę i dojście do kompromisu. 

1. HISTORIA KONFLIKTÓW O WODĘ 

Szacuje się, że pierwsze konflikty o wodę miały miejsce już 3000 lat p.n.e. 

Do 2012 roku było ich około 265. Nie sposób wszystkich choćby pokrótce scha-

rakteryzować. Warto wspomnieć, że w latach 2000-2011 liczba tego typu konflik-
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tów nie przekroczyła 10 w ciągu każdego roku, tymczasem w 2012 roku było ich 

aż trzykrotnie więcej. Szczegółowe dane przedstawia rysunek 1
473

. 

 

Rys. 1. Liczba konfliktów o wodę (3000 r. p.n.e.-2012 r. n.e.) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www2.worldwater.org/conflict/map/  

[dostęp z dnia: 01.05.2014]. 

Pierwszy z konfliktów o wodę odnotowano przeszło 5000 lat temu, jeszcze 

w czasach Sumerów. Wraz z przemijaniem kolejnych cywilizacji problem ten 

stopniowo się rozszerzał, gdyż woda stała się nie tylko przedmiotem sporu, ale  

i narzędziem walki. Nawet określenie „rywal” wywodzi się od łacińskiego słowa 

rivalis, które dotyczyło osoby mieszkającej po drugiej stronie tego samego stru-

mienia. Już w starożytnych czasach o sile i stopniu rozwoju danego państwa sta-

nowiły jego sieci kanalizacyjne czy wodociągowe. Istotną rolę odgrywały również 

systemy irygacyjne, stosowane w celu nawadniania pól uprawnych wodą rzeczną, 

o którą spór toczyło ze sobą wiele cywilizacji, w tym np. mieszkańcy miast staro-

żytnej Mezopotamii – Ur i Eridu. Jak uczy historia, wzdłuż rzek nie powinna prze-

biegać żadna granica, zwłaszcza administracyjna czy państwowa, gdyż prowadzi 

to do powstawania wewnątrz ludności danego kraju wielu animozji
474

. 

W ciągu wielu wieków strony konfliktu często uciekały się do prób znisz-

czenia infrastruktury wodnej, traktując zasoby wodne jako narzędzie do walki, in-

nymi słowy – cel ataku. Niestety takie wykorzystanie nośników wody prowadziło 

do powstawania u przeciwnika nie tylko szkód materialnych, ale i kryzysu wodne-

go, co wiązało się np. z problemem głodu, gdyż – jak się już współcześnie określa 

– (…) gospodarka wodna jest dziedziną gospodarki narodowej, silnie powiązaną  
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z innymi dziedzinami życia gospodarczego
475

. Nie jest zatem możliwe niszczenie 

zbiorników czy wysadzanie zapór na rzekach, bez naruszania innych obszarów 

funkcjonowania ludzkości. 

„Odwrotne wykorzystanie”
476

 wody miało m.in. miejsce w Polsce, gdy  

w 1455 roku w obawie przed Krzyżakami Gdańszczanie doprowadzili do destruk-

cji wału przeciwpowodziowego Nogatu, powodując tym samym zalanie Żuław 

Elbląskich. Również Chińczycy wysadzili przed wybuchem II wojny zaporę Hu-

ang Ho w celu obrony przed natarciem wojsk japońskich. Ponadto w czasie trwa-

nia wskazanej wojny państwa stosowały ataki na instalacje hydrotechniczne
477

. 

Przykładów jest wiele i dotyczą nie tylko sytuacji, które miały miejsce kilka wie-

ków temu, lecz i występujących współcześnie. Obecnie zwykle najpierw stosuje 

się groźbę zniszczenia zapory czy ujęć wody, zanim przejdzie się do czynów. Mi-

mo wszystko warto skupić się na zagrożeniach, w tym konfliktach, wynikających  

z rosnącego niedoboru wody na Ziemi, gdyż atakowanie urządzeń hydrotechnicz-

nych jest zaledwie jednym z wielu sposobów walki z przeciwnikiem, prowadzą-

cych do wygranej, natomiast zjawiska kurczenia się zasobów wodnych, a w rezul-

tacie występowania sporów o dostęp do nich, nie można zastąpić innym rozwiąza-

niem. Trzeba doprowadzić do zadowalającego wszystkie strony sporu, możliwie 

najbardziej sprawiedliwego podziału wód, co często graniczy z cudem. Właśnie 

dlatego istnieje wiele wciąż na nowo odżywających konfliktów o zasoby wodne. 

2. WSPÓŁCZESNE KONFLIKTY O WODĘ 

Charakter obecnie toczonych sporów czy konfliktów o wodę może być róż-

norodny. Odnosi się zarówno do występowania antagonizmów między państwami, 

jak również sprzecznych interesów wewnątrz jednego kraju. Nie jest możliwe zli-

czenie i scharakteryzowanie wszystkich z występujących lokalnie czy regionalnie 

konfliktów o wodę, gdyż jest ich bardzo dużo. Dodatkowo część z nich jest klasy-

fikowana w innych kategoriach, np. jako konflikt występujący na tle politycznym, 

ekonomicznym, społecznym, religijnym, ideologicznym czy etnicznym, jednak ich 

podłoże leży w sporach o współdzielone wody. Jednymi z najbardziej znanych są 

konflikty dotyczące wód Nilu, zasobów podziemnych Sahary, Jeziora Czad, Jezio-

ra Aralskiego, Jordanu, Tygrysu, Eufratu, Indusu czy Mekongu. 

Rzeka Nil jest źródłem trwałej niezgody. Z jej zasobów korzysta kilka pań-

stw afrykańskich. Jest to jeden z wielu międzynarodowych cieków wodnych, który 
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ze względu na zbyt dużą liczbę użytkowników stanowi „kość niezgody”, występu-

jącą między różnymi narodowościami. Dominującą pozycję w tym konflikcie zaj-

muje Egipt, korzystający z ponad 80% zasobów Nilu i posiadający militarną, poli-

tyczną oraz gospodarczą przewagę nad innymi państwami zlewniowymi. Poprzez 

stosowanie groźby użycia przemocy, państwo to skutecznie egzekwuje własne 

prawa. Przykładem może być wielokrotne szantażowanie Etiopii, głównie w latach 

90. XX wieku, kiedy ówczesny prezydent Egiptu Anwar Sadat otwarcie mówił o 

możliwości zorganizowania nalotu bombowego czy użycia wojska  

w przypadku, gdy sposób zagospodarowania współdzielonej rzeki nie będzie od-

powiadał oczekiwaniom „egipskiej polityki bezpieczeństwa wodnego”, polegają-

cej na stawianiu siebie przez Egipt w roli głównego zarządcy najdłuższej z afry-

kańskich rzek. Pozostałe państwa starają się ten stan rzeczy akceptować, gdyż nie 

posiadają wystarczającej siły, by się sprzeciwić. Co więcej, nie funkcjonuje żaden 

dokument, który w sposób szczegółowy ustanawia podział wód Nilu czy przed-

stawia dostępne możliwości gospodarowania nimi, jednocześnie zobowiązując do 

jego przestrzegania wszystkie państwa, które korzystają – w sposób bezpośredni 

lub pośredni – z zasobów wskazanej rzeki. Istnieją jedynie umowy bilateralne, za-

wierane pomiędzy dwoma spośród wszystkich użytkowników. Prowadzi to do sy-

tuacji, w której żadne z państw nie może zarządzać „swoją” częścią omawianego 

cieku wodnego bez wiedzy i przyzwolenia Egiptu. Jeśli dodać do tego konflikty 

wewnątrzpaństwowe, powodowane przez niezadowolenie społeczne, które z kolei 

wynika z permanentnego niedoboru wody, powstaje wyraźne zagrożenie wystą-

pienia konfliktów między zwaśnionymi stronami. Jak w 1993 roku stwierdził Bu-

tros Ghali, egipski polityk, piastujący w latach 90. stanowisko sekretarza general-

nego ONZ, narodowe bezpieczeństwo Egiptu jest w rękach 8 afrykańskich państw 

w dorzeczu Nilu
478

, dlatego by zapobiec wystąpieniu konfliktu między państwami 

związanymi z Nilem i zmniejszyć panujące między nimi napięcia, w 1999 roku 

utworzono Inicjatywę w Dorzeczu Nilu, a także powołano Radę Ministrów Nilu
479

. 

Mimo podpisanego na początku 70. lat XX wieku porozumienia z Suda-

nem
480

, Egipt nie przestrzega jego przepisów i pobiera więcej wody, niż mu przy-

sługuje. W odpowiedzi na takie zachowanie Sudan rozpoczął w 2000 roku budowę 

zapory na spornej rzece, co z kolei niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie go-

spodarki wodnej Egiptu, który posiada gotowe plany okupowania Sudanu, na wy-

padek wystąpienia sytuacji konfliktowej między tymi państwami. Istnieje  

w związku z tym realne zagrożenia odnowienia się konfliktu występującego mię-

                                                           
478
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dzy wskazanymi uczestnikami, gdyż żadna ze stron nie ma zamiaru bezkrytycznie 

godzić się na warunki oponenta
481

. 

Afryka uchodzi za najuboższy w wodę obszar na kuli ziemskiej. Sytuacja ta 

dotyczy zwłaszcza spalonej słońcem Pustyni Saharyjskiej. Kiedy w 1953 roku od-

kryto, że głęboko pod nią znajdują się duże pokłady wody, pochodzące z oligoceń-

skich źródeł, do głosu doszła Libia, która w 1983 roku podjęła decyzję o budowie 

rzeki o długości 4200 km, która dostarczałaby wodę ze wspomnianych pokładów 

na uboższe w te zasoby wybrzeże. Jak się wkrótce okazało, wypompowanie wody 

z nieodnawialnych źródeł wpłynęłoby na obniżenie poziomu Nilu, stąd sprzeciw 

Egiptu był natychmiastowy
482

. Nie powstrzymało to jednak Libii przed eksploato-

waniem zasobów podziemnych Sahary. Szacuje się, że kraj ten korzysta z około 

370% przysługujących mu zasobów odnawialnych, jednocześnie eksploatując za-

soby przynależące do Algierii, Sudanu oraz Egiptu
483

. 

Mimo nakładanych na Libię przez USA sankcji, rozpoczęto budowę ruro-

ciągów transportujących wodę, otrzymując wsparcie głównie ze strony potentatów 

naftowych, którym zależało na libijskich zasobach ropy. Poprzez prowadzenie od-

powiedniej polityki przez ówczesnego prezydenta Libii Muammara Kaddafiego, 

sprzeciw wobec realizacji tego projektu pochodził głównie ze strony państw za-

chodnich, gdyż kraje sąsiednie były nęcone propozycją wspólnego rozwoju. Sytu-

acja ta może się jednak zmienić, gdy któreś z państw sąsiednich stwierdzi nega-

tywny wpływ polityki wodnej Libii na ich własne zasoby wodne. Można przy-

puszczać, że najszybciej sprzeciwi się Egipt, w którym na skutek działalności 

swego zachodniego sąsiada przepływ Nilu stale się zmniejsza. Jak podkreślają 

specjaliści, można było uniknąć tego zagrożenia, gdyby 35 mld USD, które po-

święcono na budowę rurociągu, przeznaczono na postawienie wzdłuż wybrzeża 

Morza Śródziemnego 12 stacji odsalania, dostarczających ludności libijskiej tej 

samej ilości wody, bez negatywnego oddziaływania na środowisko
484

. 

Wystąpienie w niedalekiej przyszłości konfliktu zbrojnego czy nawet wojny 

na tle walki o zasoby wodne między opisywanymi wyżej państwami nie jest zjawi-

skiem wyimaginowanym. Znany jest przykład bardzo krwawej wojny, która zosta-

ła wywołana przez coraz częściej występujące w drugiej połowie XX wieku susze, 

nękające ludność zamieszkującą zachodnie prowincje Sudanu. Mowa o regionie 

Darfuru, współzamieszkiwanym przez ludy rolnicze oraz pasterskie, między któ-

rymi na skutek braku wody zrodziły się antagonizmy na tle dostępu do ich źródeł, 

co z kolei doprowadziło do wybuchu w 2003 roku wojny
485

. Jak część naukowców 
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stwierdza, (…) Darfur jest pierwszą wojną wywołaną przez globalne ocieplenie. 

Kraina pustynnieje. Przybywa tam ludzi, a coraz mniej jest pastwisk dla zwierząt  

i studni. Konkurencja o wodę i ziemię tłumaczyłaby wyniszczającą bezwzględność 

tej wojny
486

. Można przypuszczać, że wybuch kolejnej wojny o wodę w rejonie 

Sahelu mógłby nieść za sobą równie poważne skutki, jak przytoczona wojna  

w Darfurze. 

Kolejnym ze spornych terenów jest położone w granicach czterech afrykań-

skich państw Jezioro Czad, którego zasoby w latach 60. XX wieku uległy dra-

stycznemu zmniejszeniu, co doprowadziło do obniżenia poziomu wód i redukcji 

zajmowanej przez nie powierzchni. Stało się tak na skutek nadmiernego zużycia 

wody w celu nawadniania obszarów uprawnych, które na przestrzeni lat 1983-

1994 wzrosło czterokrotnie. Dodatkowo wysokość opadów atmosferycznych ule-

gła zmniejszeniu i wpłynęła na występowanie długotrwałych suszy. Na skutek po-

głębiającej się degradacji jeziora, wywołanej także przez rozrost roślinności wod-

nej, coraz częściej występują lokalne niedobory wody, obniżenie połowów czy 

śmierć inwentarza, co prowadzi do pogłębiania się ubóstwa ludności. Występujące 

zatem na tym obszarze konflikty w znacznej mierze wynikają z przeeksploatowa-

nia dopływów jeziora, prowadząc do degradacji środowiska oraz zmian mikrokli-

matu, wywołujących spory między pasterzami i lokalnymi rolnikami. Analogiczna 

sytuacja występuje w przypadku większości zlewni jezior kontynentu afrykańskie-

go i zwykle prowadzi do powstawania sporów między współzarządzającymi pań-

stwami
487

. 

Również Azja boryka się z problemem kurczenia się zasobów jezior, czego 

przykładem jest Jezioro Aralskie, którego wody były nadmiernie wykorzystywane 

w rolnictwie, co w połączeniu z niesprawną infrastrukturą, marnotrawiącą 70% 

wody, wpłynęło na gwałtowne kurczenie się jego zasobów i wzrostu poziomu za-

solenia. Należy również wspomnieć o spadku poziomu jakości wód na skutek sto-

sowania licznych substancji nawozowych, co wywarło negatywny wpływ na rybo-

łówstwo oraz żeglugę. Obecnie problem z jakością i dystrybuowaniem wody mają 

wszystkie państwa położone w obszarze zlewni Jeziora Aralskiego, czyli Kirgi-

stan, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Afganistan oraz Chiny. 

Część z nich musi borykać się z niedoborem zdatnej do wykorzystania wody. 

Choć problem ten dotyczy głównie państw skupionych wokół rzek zasilających 

Jezioro Aralskie – Amu-darii i Syr-darii, to prognozuje się włączenie do konfliktu 

także Afganistanu. Nie tylko państwa są między sobą uwikłane w spory, ale też 

walcząca ze sobą wewnątrz jednego państwa ludność, która na skutek braku wody 

cierpi na brak pracy i środków do życia. Wpływa to na wzrost bezrobocia wśród 
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młodych i pogarszanie się sytuacji społecznej, a co za tym idzie – rosnącego nie-

zadowolenia społecznego
488

. 

Współcześnie próbuje się przywrócić dawny stan Jeziora poprzez przebu-

dowę sieci hydrograficznej i zmianę rodzajów prowadzonych upraw, jednak – jak 

wskazują naukowcy – nie jest to już możliwe. Ponadto na obszarze tym nakłada 

się wiele czynników konfliktogennych, które na skutek kumulacji w każdej chwili 

mogą przerodzić się w sytuację poważniejszą od konfliktowej. Aby poprawić sy-

tuację państw położonych w obszarze zlewni, należy oszacować zasobność zaj-

mowanych terenów w wodę, a następnie doprowadzić do zmiany prawa i nakłada-

nia sankcji na państwa, które nie będą go przestrzegać, co biorąc pod uwagę domi-

nującą pozycję Uzbekistanu, uważanego za politycznie i militarnie najsilniejsze 

państwo zlewniowe Jeziora Aralskiego, nie jest obecnie możliwe. Do głosu do-

chodzi natomiast Rosja, która pod pretekstem chęci udzielenia słabszym państwom 

pomocy, próbuje je od siebie politycznie i gospodarczo uzależnić
489

. 

Za najdłużej trwający konflikt o wodę i praktycznie niemożliwy do roz-

strzygnięcia uznaje się spór toczony między Izraelem, Jordanią, Autonomią Pale-

styńską i Libanem o wody Jordanu. Nosi on również miano konfliktu izraelsko-

arabskiego, gdyż w znacznej części dotyczy nadużywania zasobów Jordanu przez 

Izrael, który wykorzystuje pobieraną wodę do rozbudowy sieci osiedli we 

wschodniej części kraju. Tym samym jednak znacznie zaniża przepływ rzeki i po-

ziom wód Morza Martwego. Warto wspomnieć, że Jordan stanowi główne źródło 

zasobów wodnych Jordanii i Zachodniego Brzegu, nad którym władzę sprawuje 

Autonomia Palestyńska. Na skutek prowadzonej przez Izrael polityki wodnej nie 

trafia do nich wystarczająco dużo wody, by zaspokoić podstawowe potrzeby. Jeśli 

dodać do tego stale rosnący na obszarze Zachodniego Brzegu przyrost naturalny, 

pojawia się wyraźne zagrożenie wybuchu otwartego konfliktu o wodę, któremu 

pomóc może tylko kompromis, oparty na rozmowach izraelsko-palestyńskich – 

wciąż przerywanych
490

. 

Na problemy z odpowiednim podziałem wód Jordanu między jego użyt-

kowników nakłada się również zmienność elementów klimatu, a przede wszystkim 

opadów atmosferycznych, których wysokość, czas i miejsce występowania ulegają 

ciągłym zmianom. Jeśli permanentny deficyt wody i występowanie dotkliwych 

susz połączyć z rosnącą liczbą ludności, zanieczyszczaniem podziemnych i po-

wierzchniowych wód, skomplikowaną sytuacją społeczno-polityczną oraz długo-

trwałymi konfliktami o różnym podłożu, sięgającymi czasów biblijnych, to otrzy-

mujemy jeden z najbardziej zapalnych regionów na świecie
491

. 
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Problem zarządzania zasobami wodnymi w dorzeczu Jordanu należy do 

grona sytuacji, które niezwykle trudno jest rozwiązać, gdyż wiąże się z występują-

cymi na tym obszarze licznymi konfliktami zbrojnymi
492

. Dodatkowe utrudnienie 

w dojściu do kompromisu stanowi różnorodność religijna czy kulturowa, uniemoż-

liwiająca podjęcie się rozmów między stronami. Przewiduje się, że rozwiązanie 

problemów z wodą wpłynie na rozstrzygnięcie innych kwestii spornych między 

państwami zlewniowymi Jordanu, z kolei brak porozumienia może doprowadzić  

w przyszłości nawet do długotrwałej wojny
493

. 

Krajem, który na niedobór wody nie może narzekać, jest Turcja, na terenie 

której swoje źródła mają dwie międzynarodowe rzeki – Tygrys i Eufrat. Zasilają 

one w wodę obszar Bliskiego Wschodu, w związku z czym Turcja pozwala sobie 

sprawować kontrolę nad wskazanymi zasobami, mimo iż w innych krajach panuje 

zdecydowany ich deficyt. Wiąże się to z występowaniem licznych konfliktów, 

zwłaszcza po tym, jak w latach 80. XX wieku powstał w Turcji Projekt Południo-

wo-Wschodniej Anatolii (tur. Güneydoğu Anadolu Projesi – GAP), który zakładał 

budowę wielu elektrowni, systemów irygacyjnych oraz kilkunastu tam na Tygrysie 

i Eufracie, dzięki którym państwo to będzie mogło w pełni kontrolować i dowolnie 

regulować poziom wody w obu rzekach. Budowa tych tam stanowi szczególne za-

grożenie dla Syrii, która może wkrótce zostać dotknięta klęską głodu, gdyż nie bę-

dzie otrzymywać wystarczającej ilości wody, niezbędnej do uprawiania ziemi. 

GAP może stanowić potencjalne „narzędzie szantażu”, możliwe do wykorzystania 

przez Turcję przeciwko państwom arabskim, czerpiącym z zasobów omawianych 

rzek. Również Syria w drugiej połowie ubiegłego wieku wybudowała na Eufracie 

zaporę i zbiornik, mające wesprzeć rolnictwo, czym mocno naraziła się Irakowi, 

który gotów był nawet wspomniane instalacje zbombardować. Biorąc pod uwagę 

wszystkie konflikty toczone w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat między Turcją, 

Syrią i Irakiem, trudno się dziwić, że żadne z zawieranych między nimi postano-

wień o podziale wód nie jest dziś respektowane i nic nie wskazuje na to, aby sytu-

acja ta miała ulec zmianie, a jeśli nawet, to prawdopodobnie na gorsze
494

. 

Inną międzynarodową rzeką, o której zasoby toczone są spory, jest położo-

ny w południowej części Azji Indus. Ciek ten przepływa przez obszar Indii, Chin  

i Pakistanu, jednak konflikt o wodę jest toczony między Pakistanem i Indiami
495

. 
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Wynika on ze wzajemnej zabudowy rzeki licznymi zaporami przez oba państwa.  

W wyjątkowo ciężkiej sytuacji znajduje się ludność pakistańska, której przypada 

zaledwie 336 m
3
/rok/osobę zasobów wodnych, co daje mniej niż 1m

3
 wody dla 

każdego na dzień. Mimo iż sposób podziału wód Indusu został ujęty w traktatach 

zawartych między Indiami i Pakistanem, a także powołana została do życia wspól-

na komisja (ang. Indus River Commission), odpowiedzialna za rozstrzyganie kwe-

stii spornych dotyczących Indusu, podział zasobów wodnych rzeki wciąż rodzi 

antagonizmy i niezgodę
496

. 

Ostatnim ze szczegółowo omawianych cieków wodnych jest rzeka Mekong, 

której obszar dorzecza zajmuje sześć państw: Chiny, Myanmar (Birma), Tajlandię, 

Kambodżę, Laos oraz Wietnam, którymi kierują różne priorytety oraz chęci zago-

spodarowania rzeki. Podczas gdy Tajlandia i Laos kierują swą uwagę w stronę 

rozbudowy elektrowni wodnych, Kambodża i Wietnam oscylują wokół rolnictwa. 

Chiny zaś postanowiły połączyć oba priorytety. Różnica interesów państw stanowi 

zagrożenie dla naturalnego funkcjonowania rzeki, sprzyjającego prowadzeniu 

upraw i hodowli ryb, które mogą zostać zniszczone przez system zapór. Należy 

wspomnieć, że tylko od początku XXI wieku do Międzynarodowej Komisji Me-

kongu
497

 wpłynęło ponad 100 projektów budowy nowych zapór, z których część 

została już zrealizowana. Powodują one liczne szkody dla środowiska naturalnego, 

podobnie jak elektrownie wodne, spośród których jedna spowodowała śmierć 36 

osób oraz wielu zwierząt. Do tego należy dodać zniszczenie upraw ryżu, często 

stanowiących główne źródło pożywienia i dochodów, a także wywołanie licznych 

chorób wśród ludności, co jeszcze bardziej zaostrza konflikt o zasoby wodne. Stąd 

wszelkie plany zabudowy Mekongu wywołują powszechne niezadowolenie wśród 

lokalnej ludności, gdyż niosą za sobą wielowymiarowe straty. Na chwilę obecną 

rozwiązanie tej sytuacji wydaje się być niemożliwe, chyba że strony sporu podej-

mą się dialogu i współpracy w celu dojścia do konsensusu
498

. 

Choć mogłoby się wydawać, że niedobór wody stanowi problem jedynie na 

ubogich lub spalonych słońcem obszarach, których znaczną część pokrywają pu-

stynie, coraz częściej dotyka on również krajów kontynentu europejskiego czy 

amerykańskiego. Co więcej, ewentualny konflikt o zasoby wodne wcale nie musi 

dotyczyć cieków czy zbiorników międzynarodowych, współużytkowanych przez 

kilka państw, czego przykładem jest Hiszpania, Meksyk czy Boliwia. 

Każde państwo potrzebuje dobrze rozbudowanych systemów wodociągo-

wych, by móc się rozwijać. Rząd boliwijski postanowił doprowadzić do rozwoju 

                                                                                                                                                                             
wskazanych wód między dwa państwa. Nie zakończyło to jednak całkowicie panującej między nimi nie-

zgody, gdyż Bangladesz podejrzewa Indie o gromadzenie wody dla celów żeglugi letniej, kosztem ich 

cierpiącego na susze kraju. 
496

 F. Plit, op. cit., s. 142. 
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infrastruktury wodnej poprzez prywatyzację państwowej wody pitnej wraz z całym 

systemem kanalizacyjnym. Konsorcjum, które w 1999 roku zaczęło zarządzać 

wskazanymi dobrami, od razu postanowiło podnieść ceny wody o 400%, na skutek 

czego uboższa część społeczeństwa boliwijskiego straciła w swych domach dostęp 

do sprawdzonych jej źródeł. Jednocześnie uznano w umowie, że nielegalne jest 

pobieranie wody z naturalnych źródeł czy studni na obszarze zarządzanym przez 

konsorcjum. Ceny wody oraz utrata prawa do niej doprowadziły do nasilenia się 

niezadowolenia społecznego oraz powstania protestów na obszarach miejskich  

i wiejskich. Na skutek wystąpienia w 2000 roku licznych protestów, prezydent 

kraju Hugo Banzer zaangażował policję i wojsko do rozpędzania zbiorowisk,  

a w miastach ogłoszony został stan wyjątkowy. Trwałe walki toczone między lud-

nością a władzami doprowadziły kilka miesięcy później do rozwiązania zawartego 

między rządem i konsorcjum kontraktu. Pięć lat później pojawił się jednak nowy 

problem, dotyczący miasta El Alto, w którym na wzór stolicy sprywatyzowano 

sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Choć koszty samej wody wzrosły „jedynie”  

o 35%, to wielu osób nie było stać na opłacenie kosztów przyłączenia się do wska-

zanych sieci, wynoszących 445 USD, co stanowiło równowartość średniego  

6-miesięcznego dochodu rodziny przy założeniu minimalnej płacy. Doprowadziło 

to do powstania kolejnego konfliktu i zmusiło część społeczeństwa do nielegalne-

go podłączania się do sieci
499

. 

Do dziś w Boliwii toczą się spory i konflikty o wodę, za którą najbiedniejsi 

płacą nawet kilkanaście razy więcej niż ludność bogatszych państw
500

. Można 

więc wyciągnąć mylny wniosek, że konflikty o wodę toczą się jedynie w ubogich 

krajach Afryki, Azji czy Ameryki Południowej. Tymczasem problem ten dotyczy 

również Ameryki Północnej czy Europy, gdzie w sposób gwałtowny rośnie zapo-

trzebowanie na wodę.  

Hiszpania to najuboższy w wodę kraj kontynentu europejskiego, dysponu-

jący jednocześnie największą liczbą zapór wodnych. Zmiany klimatu wpływają na 

obniżanie się poziomu opadów w ciągu roku – zwłaszcza zimą – i niedobór źródeł 

zasilających zbiorniki retencyjne, co latem wymusza konieczność transportowania 

wody spoza granic kraju. Nie zawsze jest to wystarczający środek, pozwalający 

uchronić ludność przed racjonowaniem wody. Kontrowersje dotyczą również Na-

rodowego Planu Hydroelektrycznego (ang. National Hydroelectric Plan – NHP), 

odnoszącego się do pozyskiwania energii z elektrowni wodnych. Jego autorzy za-

kładają, że celem ma być nie tylko produkcja energii elektrycznej, ale też ograni-

czenie czasowego i obszarowego zróżnicowania możliwości zaopatrzenia kraju  
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w wodę. Wiąże się z budową 120 kolejnych zapór, około 1000 kilometrów kana-

łów do przerzutu wody oraz 41 zakładów odsalania wody. Ze względu na liczne 

głosy sprzeciwu istnieje potrzeba stworzenia i implementacji nowego programu 

zarządzania wodą, który załagodzi skutki deficytu wody i występowania zjawisk 

ekstremalnych (jak nawiedzające Hiszpanię od wielu lat susze), a jednocześnie 

będzie w stanie przeciwdziałać występowaniu negatywnych skutków dla społe-

czeństwa i środowiska naturalnego
501

. 

Podobne konflikty mają miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie toczą się 

spory o zasięgu lokalnym. Głównie dotyczą one racjonowania wód z przepływają-

cych przez kilka stanów rzek, które na skutek długotrwałych susz nie są już tak 

zasobne, jak wiele lat temu. W 2007 roku Karolina Południowa postanowiła wejść 

na drogę sądową z Karoliną Północną, oskarżając ją o zwiększenie poboru wody  

z rzeki Catawba. Niezbędna była również ingerencja sądu w spór o podział wód 

jeziora Lanier, toczony między Alabamą, Florydą i Georgią. Floryda jest stanem, 

który wielokrotnie korzystał z pomocy sądu w walce o strategiczną dla niej rzekę 

Apalachicola
502

. Jednym z charakterystycznych obszarów konfliktowych na tere-

nie Stanów Zjednoczonych jest rzeka Klamath, której bieg rzeki przecina zapora 

Iron Gate, dzieląca ciek wodny na dwie zróżnicowane hydrologicznie części. Od 

200 lat zasoby tej rzeki stanowią źródło walk toczonych przez zamieszkującą jej 

dorzecze ludność. W tym czasie dochodziło na tym obszarze nawet do krwawych 

masakr, podczas których musiała reagować armia. Na skutek nadmiernej rozbu-

dowy systemu nawadniającego Klamath, przeeksploatowaniu uległy zasoby wodne 

rzeki, prowadząc do wystąpienia deficytu wodnego. Od 2001 roku na tym tle za-

częły wybuchać protesty ludności lokalnej, wywołane rosnącym niezadowoleniem 

społecznym. W wyniku zajść ograniczono dostawy wody przeznaczanej na na-

wodnienia o ponad 30%. Pozostająca do rozdysponowania woda trafiała najpierw 

do rolników, w związku z czym wyginięciu uległy ryby zamieszkujące rzekę, 

prowadząc do powstania konfliktu między rolnikami i rybakami. Obecnie spór 

między tymi stronami jest utrzymany, choć dotyczy też innych podmiotów – użyt-

kowników wody z górnej i dolnej części rzeki czy ekologów i rolników. Prognozu-

je się, że próby rozwiązania opisywanych zaszłości mogą prowadzić do powstania 

nowych animozji, w związku z czym z wielką ostrożnością traktuje się sprawę 

rozstrzygnięcia konfliktów o zasoby rzeki Klamath
503

. 

 Współcześnie na całym świecie toczy się tak wiele konfliktów o wodę, że 

nie sposób choćby wspomnieć o wszystkich. Różnią się obszarem i zasięgiem wy-

stępowania, a stronami w nie zaangażowanymi, długością trwania czy sposobem 

prowadzonej walki. Łączy je natomiast jedna cecha – przedmiot sporu. Problem 
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deficytu wody dotyka nie tylko biedne, położone w najcieplejszej strefie klima-

tycznej państwa, ale coraz częściej odnosi się również do krajów zamożnych, 

 w których poziom zużycia wody stale wzrasta. Jednocześnie kryzys wodny wcale 

nie musi oznaczać braku wskazanego surowca, gdyż może odnosić się do sytuacji, 

w której państwo nie posiada wystarczających zasobów finansowych, by zapewnić 

ludności stały dostęp do niego. Czego należy się spodziewać w ciągu najbliższych 

kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat na Ziemi? Wszystkie prognozy wy-

wiadów wojskowych dotyczących sytuacji na świecie za 15 lat przewidują, że wy-

buchną wojny o wodę i woda stanie się dużo cenniejszym towarem niż ropa nafto-

wa
504

. Predykcja nie jest zatem optymistyczna i zakłada nie tylko dalszy rozwój 

konfliktów o zasoby wodne, rodzących wiele nowych zagrożeń dla ludzkości, ale 

też powstanie wojen, które mogą przekroczyć ramy konfliktu o zasięgu lokalnym 

czy regionalnym. 

Wyczerpywanie się zasobów wodnych determinuje powstawanie wielu za-

grożeń zarówno dla ludzkości, jak i całego otoczenia. Mogą one prowadzić do wy-

stępowania licznych konfliktów o wodę, co – jak pokazuje historia – było, jest  

i zapewne nadal będzie dość powszechnym zjawiskiem, które pojawiło się po raz 

pierwszy wiele tysięcy lat przed naszą erą. Zdarza się, że już minione konflikty 

ulegają odnowieniu i zwaśnione strony po raz kolejny starają się rozwiązać zaist-

niały spór. Nie jest to jednak możliwe bez funkcjonowania stosownych dokumen-

tów, ustalających zasady gospodarowania międzynarodowymi zasobami wodnymi. 

Odpowiednie uwarunkowania prawne pozwalają również uniknąć powstawania 

nowych konfliktów o wodę, choć tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy stro-

ny sporu stosują się do ogólnie przyjętych zasad, co pozwala zapobiec występo-

waniu kolejnych zagrożeń, rodzących antagonizmy. 

3. IDENTYFIKACJA SKUTKÓW NIEDOBORU WODY NA ŚWIECIE 

Podobnie jak przyczyny powstawania kryzysu wodnego mogą być różne, 

tak samo jego skutki mogą wpływać na różne dziedziny funkcjonowania człowie-

ka, zbiorowości ludzkiej czy całego państwa. Często wystąpienie jednego ze skut-

ków wywołuje reakcję łańcuchową, prowadzącą do powstania kolejnych, wzajem-

nie od siebie zależnych. Stąd nie można mówić o ekologicznych skutkach deficytu 

wodnego, nie wspominając następnie o zwykle wynikających z nich społecznych 

czy gospodarczo-ekonomicznych implikacjach. 

Brak wody najbardziej uderza w prawidłowe funkcjonowanie człowieka  

i środowiska naturalnego, gdyż bez niej nie są w stanie bezpiecznie egzystować. 

Rosnący deficyt wody prowadzi do powstawania licznych zaburzeń w ekosyste-

mie. Dotyczą one zmian klimatycznych, związanych z ocieplaniem się klimatu, na 
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skutek czego dochodzi do wydłużenia okresu wegetacji roślin czy zmian obszarów 

bytowania zwierząt. Zaburzeniu ulegają naturalne łowiska ryb, których liczba dra-

stycznie spada, podobnie jak liczba ptaków. Przeobrażeniu ulegają również prądy 

morskie, które zmieniają swój charakter czy kierunek przepływu, co wpływa na 

zmianę klimatu obszaru nadmorskiego, na który dany prąd oddziałuje. To z kolei 

może prowadzić do powstania anomalii pogodowych, czyli wystąpienia długo-

trwałych susz czy powodzi, z których każda skutkuje zanieczyszczeniem lub cał-

kowitym zniszczeniem pól uprawnych i naturalnych zasobów wody słodkiej. 

Wpływa to nie tylko na degradację środowiska naturalnego, ale również funkcjo-

nowania ludności, która pozbawiona zostaje wody pitnej, a także źródeł pożywie-

nia i utrzymania, co dotyka zwłaszcza najbiedniejsze kraje Afryki czy Azji, któ-

rych klimat determinuje sposób zarabiania na życie. Mamy więc jednocześnie do 

czynienia ze skutkiem ekologicznym, ekonomicznym oraz społecznym, gdyż  

w jego następstwie występuje niezadowolenie społeczne czy głód. 

Długotrwały brak wody może prowadzić również do występowania chorób, 

które wynikają z braku wody lub braku dostępu do jej sprawdzonych ujęć, stąd  

w krajach, gdzie tylko niewielki procent społeczeństwa ma dostęp do systemów 

sanitarnych i usług medycznych, odnotowuje się wysoki poziom śmiertelności, 

zwłaszcza wśród dzieci, które umierają z powodu wycieńczenia organizmu, wy-

wołanego chorobami lub brakiem wody. Jeśli połączyć to wszystko w całość, 

można dostrzec nie tylko niedosyt wody, ale też całą gamę problemów społeczno-

ekonomiczno-bytowych się z nim wiążących. Czy istnieje jakieś rozwiązanie po-

wyższej sytuacji? Coraz częściej ludność dochodzi do wniosku, że tylko opusz-

czenie dotychczasowego miejsca zamieszkania i poszukiwanie innego, zasobniej-

szego w wodę umożliwi im przeżycie. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ 

żadne z państw nie dysponuje tak dużymi pokładami wody słodkiej, że z chęcią 

będzie chciało się nią dzielić. 

Należy pamiętać, że liczba ludności stale rośnie, a pomoc kierowana  

w stronę państw afrykańskich czy bliskowschodnich sprawi, że wzrost ten będzie 

jeszcze większy i bardziej dynamiczny, w wyniku czego może dojść do przelud-

nienia Ziemi. Jeśli ruchy migracyjne, które już dziś obserwujemy, ulegną nasileniu 

i dojdzie do masowych przemieszczeń ludności, państwa przyjmujące imigrantów 

będą stały przed ogromny wyzwaniem, o ile nie zagrożeniem. Trzeba przecież 

znaleźć dla nowo przybyłych jakieś „miejsce do życia”, a nie zawsze chcą się oni 

dostosowywać do stawianych im warunków i asymilować z ludnością lokalną, 

zwłaszcza jeśli są wyznawcami radykalnych odłamów religijnych, które próbują 

dopasować otoczenie do siebie, a nie na odwrót. Wystarczy spojrzeć na sytuację 

Francji, która wiele lat temu postanowiła otworzyć się na imigrantów, a dziś nie 

jest w stanie sobie z nimi poradzić. Wprawdzie przyczyny tego procesu były inne, 

natomiast można przewidywać, że skutki mogą być podobne. 
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Przyjęcie dużych grup imigrantów przez dane państwo wpływa na zaburze-

nie sposobu funkcjonowania jego prawowitych obywateli, wśród których może 

pojawić się niezadowolenie społeczne i protesty, gdyż nie będą chcieli się oni 

dzielić ani własnym miejscem zamieszkania i jego zasobami naturalnymi, ani pie-

niędzmi państwowymi, na które od wielu lat pracują, a które musiałyby zostać 

częściowo przeznaczone dla ludzi przybywających z innych krajów. Fundusze te 

byłyby wydatkowane na organizację miejsc pracy, zamieszkania czy ewentualnych 

zasiłków, a przecież powszechnie wiadomo, że żaden z podatników nie chce pra-

cować na utrzymanie ludzi, którzy z ich krajem nie mają nic wspólnego. Masowe 

migracje ludności wywołane brakiem wody mogą więc doprowadzić do powstania 

konfliktów na tle społecznym czy ekonomicznym w innym państwie, nawet jeśli 

jeszcze nie cierpi ono na niedobór wody. 

Chęć zdobycia wody może w sposób pośredni prowadzić również do zagro-

żeń państwowo-ustrojowych. Rosnące wewnątrz państwa niezadowolenie społecz-

ne, strajki i protesty mogą doprowadzić do powstania konfliktu na linii obywatele–

władze. Ponadto, jeśli jakieś państwo cierpi na niedobór wody, to pojawia się moż-

liwość wsparcia go przez inne, które w zamian będzie chciało narzucić mu własną 

strefę wpływów i prowadzić nad nim częściowy nadzór, stopniowo uzależniając 

od siebie. Szczególnie narażone na konflikty są państwa zajmujące część zlewni 

międzynarodowej lub wzdłuż granicy których przebiega rzeka zarządzana na róż-

nych odcinkach przez inne państwa. Zazwyczaj zasobność państw położonych  

w dolnym biegu rzeki zależy od państw, które zarządzają nią w jej górnym biegu. 

Jeśli zechcą, mogą manipulować przepływem danego cieku wodnego lub budować 

na nim odpowiednią infrastrukturę rzeczną, zatrzymującą większość zasobów  

w jednym państwie, inne skazując na ich brak. Podobna sytuacja odnosi się do in-

nych nośników wodnych, wchodzących w skład terytorium więcej niż jednego 

państwa. Historia wielokrotnie pokazała, że brak porozumienia między kilkoma 

użytkownikami tego samego źródła może doprowadzić nawet do jego zaniku. 

Przeprowadzona analiza skutków rosnącego deficytu wody na świecie nie 

pozostawia żadnych wątpliwości, co do możliwości wystąpienia w przyszłości na 

świecie konfliktów, a także wojen o wodę. Nawet najmniejsze ze wskazanych na-

stępstw niedoboru wody wywołuje reakcje łańcuchową kolejnych, często znacznie 

poważniejszych procesów, które swym zasięgiem obejmują większą liczbę ludzi,  

a nawet państw, przez co istnieje duże prawdopodobieństwo, że obecnie toczone 

konflikty lokalne w przyszłości zyskają miano regionalnych, a nawet globalnych 

konfliktów o wodę. Wiedząc o tym, należy im przeciwdziałać, jednocześnie biorąc 

pod uwagę czynnik, od którego cały spór się zaczyna. Inna będzie przyczyna ani-

mozji występujących między plemionami afrykańskimi, które muszą dzielić to 

samo ujęcie wody, a inna w przypadku rosnącego deficytu wody w mieście, gdzie 
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zużywa się jej coraz więcej. Wobec tego należy poznać obszary zagrożone wystą-

pieniem konfliktu o wodę wraz z czynnikiem, który może je wywołać. 

4. IDENTYFIKACJA REGIONÓW ZAGROŻONYCH WYSTĄPIE-

NIEM KONFLIKTU O WODĘ 

Im więcej czasu upływa, tym więcej państw cierpi na deficyt wody lub za-

czyna powoli zauważać jego pierwsze symptomy. Prognozuje się, że za kilkadzie-

siąt lat nie będzie na Ziemi takiego miejsca, które nie odczuje skutków wyczerpy-

wania się zasobów wodnych. Dziś nie można jednoznacznie przewidzieć, w któ-

rych częściach świata kryzys wodny może przerodzić się w otwarty konflikt, jed-

nak obserwując zmiany zachodzące w otoczeniu i wyciągając wnioski ze wszyst-

kich informacji zawartych w niniejszej pracy, można stwierdzić, że konflikty  

o wodę mogą w przyszłości powstać tam, gdzie: 

 zasoby wodne ulegają wyczerpywaniu; 

 przeeksploatowaniu ulegają odnawialne zasoby wodne i gdzie naduży-

wa się źródeł nieodnawialnych; 

 na skutek zmian klimatycznych występować będą anomalie pogodowe; 

 na skutek braku wody rozprzestrzeniać się będą choroby, wywołane 

brakiem dostępu do systemu sanitarnego, sprawdzonych ujęć wody  

i konieczności korzystania ze źródeł „brudnej wody”; 

 kilka państw zajmuje obszar dorzecza jednej rzeki; 

 źródła wody stanowią granicę prawną między dwoma niezależnymi ob-

szarami (jak państwa czy stany); 

 odkryciu ulegają nieeksploatowane dotychczas pokłady wody; 

 stale i gwałtownie będzie rosnąć liczba ludności; 

 ludzie będą imigrować na skutek braku wody na obszarze, na którym 

wcześniej żyli; 

 brak wody wpłynie na wystąpienie głodu lub niedoboru żywności, do 

produkcji której niezbędne jest nawadnianie pól uprawnych; 

 przemysł wodny został sprywatyzowany, a ludności nie stać na przyłą-

czenie się do systemu wodociągów i kanalizacji lub opłacenie znacząco 

wyższych od wcześniejszych rachunków za wodę; 

 następuje wzrost poziomu urbanizacji, rozwój technologii, co z kolei 

wywołuje wzrost poziomu konsumpcjonizmu wśród ludności (sytuacja 

dotyczy zwłaszcza dużych aglomeracji miejskich); 

 wodę pitną na dużą skalę się marnotrawi; 

 woda została zanieczyszczona i nie nadaje się do spożycia; 

 surowość klimatu uniemożliwi rozwój państwa; 
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 w przeszłości występowały konflikty o wodę i mogą ulec odnowieniu 

na skutek zaostrzenia się niedoboru wody. 

Uszczegółowione informacje na ten temat zostały przedstawione w tabeli  

3. Zestawiono w niej potencjalne obszary wystąpienia konfliktów o wodę wraz  

z ich przyczynami. Analizując poniższe informacje, można dojść do wniosku, że 

niektóre z państw czy regionów są narażone na wiele czynników, które w najbliż-

szej przyszłości mogą wywołać konflikty o wodę, przez co prawdopodobieństwo 

ich wystąpienia ulega zwiększeniu. Najprawdopodobniejsze jest powstanie kon-

fliktu między państwami, które muszą współdzielić te same cieki wodne i obecnie 

powoduje to występowanie zatargów między nimi. Sami często wskazują, że są 

zdolni użyć nawet siły militarnej w celu obrony własnych źródeł wody. 

Tabela 1. Obszary zagrożone wystąpieniem w przyszłości konfliktów o zasoby wod-

ne z uwzględnieniem ich przyczyn 

PRZYCZYNA OBSZAR POTENCJALNEGO KONFLIKTU 

Naturalne wyczerpywanie się wody 
centralna część Azji, Afryka, Bliski Wschód, USA, 

Europa Środkowa i Południowa 

Masowe imigracje ludności 
Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, 

Rosja, Kanada 

Głód, niedobór żywności Afryka, Bliski Wschód, Azja Centralna 

Rozprzestrzenianie się chorób kraje afrykańskie i azjatyckie 

Anomalie pogodowe (susza) 
państwa Maghrebu oraz Sahelu, kraje Azji Central-

nej, Australia, Europa Południowa 

Marnotrawienie wody 
duże aglomeracje miejskie (zwłaszcza  

w Kanadzie) 

Gwałtowny wzrost liczby ludności 
kraje azjatyckie i afrykańskie (zwłaszcza Indie, 

Pakistan, Chiny, Nigeria, Etiopia) 

Dostęp do nowych pokładów wody 
Arktyka, Grenlandia, Syberia, zasoby podziemne 

Sahary 

Wyznaczanie granicy przez rzekę/zbiornik wod-

ny 

rzeki Afryki, Jordan, Indus, Mekong, Tygrys, Gan-

ges, Brahmaputra, Ren, Dunaj, J. Czad itp.   

Przeeksploatowanie źródeł wody 
kraje Afryki, Bliski Wschód, Meksyk, Chiny, USA, 

Kanada, Hiszpania, Wielka Brytania itp. 

Odnowienie dawnych konfliktów o wodę 
Pakistan, Indie, Darfur, Egipt, Libia, Sudan, Izrael, 

Jordania, Liban itp. 

Współdzielenie dorzecza międzynarodowego 
państwa dorzecza Nilu, Indusu, Jordanu, Tygrysu, 

Eufratu, Amazonki, Mekongu itp. 

Wzrost poziomu urbanizacji duże aglomeracje miejskie (zwłaszcza w USA) 

Prywatyzacja przemysłu wodnego Boliwia, USA, Ameryka Południowa 

Źródło: Opracowanie własne. 

Obszarami, które w powyższej tabeli zostały wymienione, są państwa Bli-

skiego Wschodu, Afryki, Azji Centralnej i Południowej, co w przeważającej części 
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wynika z klimatu, w jakim się znajdują. Często poruszane są również problemy 

wodne krajów Europy Południowej oraz Stanów Zjednoczonych, co wiąże się  

z wysokim poziomem urbanizacji, powstawaniem licznych aglomeracji miejskich, 

rozwojem technologii i konsumpcyjnym trybem życia ludności. Spośród wszyst-

kich miejsc na świecie, te będą szczególnie narażone na powstawanie konfliktów  

o wodę. 

Coraz więcej państw zwraca uwagę na zagospodarowanie lodowców, które 

zgodnie z prawem nie przynależą do żadnego państwa lub posiadają kilku rywali-

zujących ze sobą zarządców. Najlepszym tego przykładem jest Arktyka, która jest 

w stanie dostarczyć nie tylko nowych pokładów zasobów wodnych, ale także licz-

nych surowców naturalnych, które zostaną odkryte, gdy lód stopnieje. Nie bez po-

wodu Rosja utrzymuje instalacje wojskowe na jej obszarze. Innym miejscem kon-

fliktowym jest położony na terenie Kaszmiru lodowiec Siachen, na którym od wie-

lu lat Indie i Pakistan utrzymują infrastrukturę wojskową. Podobnych przykładów 

konfliktogennych lodowców jest wiele i wszystkie na dzień dzisiejszy wydają się 

być mało realne do rozwiązania. 

Wyżyna Tybetańska jest miejscem, w którym toczą się liczne konflikty. Ze 

względu na posiadane zasoby bywa również nazywana Trzecim Biegunem, gdyż 

właśnie jako trzeci obszar na świecie (tuż po biegunie północnym i południowym) 

zawiera największą liczbę niezbędnych do życia zasobów wody słodkiej. Ponadto 

nie należy zapominać, że to właśnie na jej obszarze biorą swój początek najwięk-

sze z azjatyckich rzek, jak Jangcy, Mekong, Indus czy Brahmaputra, stanowiące 

główne źródło zaopatrywania w wodę wielu państw (m.in. Indii, Pakistanu, Ban-

gladeszu oraz Chin), służącą im do spożycia i nawodnień, czyli stwarzającą moż-

liwości pracy ludności całego regionu. Niestety głównym zarządcą tego terenu, 

podmiotem kształtującym jego egzystencję są Chiny, dla których priorytetem jest 

samorozwój, bez uwzględniania potrzeb ludności innych państw azjatyckich. Wła-

śnie Chiny mają największy wpływ na kształtowanie przepływu głównych rzek 

Azji i od tego co zrobią, zależy funkcjonowanie pozostałych użytkowników.  

Warto również wspomnieć o scenariuszu wybuchu konfliktu na skalę glo-

balną, gdyż z biegiem czasu jest on coraz bardziej prawdopodobny. Proces wy-

czerpywania się zasobów wody stale postępuje. Towarzyszy mu rosnący przyrost 

naturalny mieszkańców Ziemi, który powoduje migracje ludności w poszukiwaniu 

nowego miejsca zamieszkania. Mowa o obszarach z powszechnym dostępem do 

wody słodkiej, gdzie mogą zostać zaspokojone podstawowe potrzeby człowieka. 

Problem ten dotyczy państw Azji Centralnej, Afryki oraz Ameryki Północnej (do-

kładnie Meksyku i Stanów Zjednoczonych), których obywatele już dziś podejmują 

się wędrówek w poszukiwaniu wody i pożywienia. Prognozuje się, że ruchy mi-

gracyjne będą kierować się w stronę północnej części globu, powyżej jej 40
° 
sze-

rokości geograficznej. Ludność Afryki będzie migrować do państw Europy Połu-
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dniowej, zwłaszcza do Włoch, Hiszpanii, Niemiec czy Francji. Mieszkańcy cier-

piącej na częste susze Azji Centralnej będą szukać schronienia w północnej części 

tego kontynentu – na Syberii, która jest zasobna w liczne surowce naturalne.  

W przypadku ludności Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych będą się oni kiero-

wać w stronę Wielkich Jezior Północnoamerykańskich, a następnie północnej czę-

ści Kanady.  

Jeśli opisywany scenariusz ulegnie realizacji, dojdzie do kumulacji dużej 

populacji ludzi na stosunkowo niewielkim obszarze, co może doprowadzić do wy-

buchu konfliktu na skalę globalną. Nałożą się na to liczne spory, nie tylko na tle 

dostępu do wody i żywności, ale również odnoszące się do starć religii czy kultur. 

Pojawią się także problemy ekonomiczne, społeczne, gospodarcze oraz polityczne, 

gdyż państwa nie będą w stanie zapewnić swojej ludności jej podstawowych praw. 

Skutki mogą być różne, natomiast przyczyna, która wywoła całą reakcję łańcu-

chową, będzie jedna – brak wody. Może się wydawać, że istnieje niewielkie praw-

dopodobieństwo wystąpienia takich procesów, prowadzących do konfliktu global-

nego, co nie znaczy, że nie należy brać go w ogóle pod uwagę. Jeśli zasoby wodne 

Ziemi będą ulegać tak szybkiemu wyczerpywaniu, jak ma to miejsce obecnie i nie 

zostaną przedsięwzięte żadne środki, by proces ten spowolnić, jedyne co pozosta-

nie ludności, to czerpać wodę z lodowców, które również się kurczą. Tak napraw-

dę emigrowanie ludności z najsuchszych regionów świata jest już współcześnie 

widoczne i kwestią czasu będzie nasilenie się tego zjawiska. Warto zatem go do-

brze wykorzystać i znaleźć rozwiązanie tego problemu. W końcu potrzeba jest 

matką wynalazków, a już dziś państwa dysponują licznymi środkami przeciwdzia-

łania konfliktom o wodę. 

PODSUMOWANIE 

Wyczerpywanie się zasobów wodnych to problem, który nie jest oderwany 

od rzeczywistości, dotyczący wyłącznie Afryki i Bliskiego Wschodu. To problem, 

który w różnym stopniu dotyka każdego kraju z osobna. Przypuszcza się, że  

w ciągu najbliższych kilkunastu lat wiele państw – dziś zasobnych w wodę – może 

odczuć problem jej wyczerpywania się na skalę, która może skutecznie zakłócić 

ład społeczny, gospodarkę, a nawet doprowadzić do kryzysu, gdyż wysuszanie 

urodzajnych regionów może skutkować zmianą w układzie demograficznym  

o różnym zasięgu, co pozostaje w związku z masowymi migracjami ludności.  

W realiach niepohamowanego poszukiwania przez ludzi dogodnych do egzystencji 

enklaw, w przyszłości prawdopodobnie dojdzie do zaburzenia naturalnej proporcji 

w rozmieszczeniu ludności na Ziemi, co w konsekwencji doprowadzi do negatyw-

nych zjawisk, jak kryzys czy konflikt. Biorąc pod uwagę powyższe, można zary-

zykować stwierdzenie, że w skrajnym przypadku może dojść do wybuchu wojny  
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o wodę, a jej najbardziej pesymistycznym skutkiem może być całkowita zagłada 

ludzkości. 

Fundamentalne prawo człowieka do życia nierozerwalnie wiąże się z pra-

wem do czystej wody. Aby przeżyć, potrzebny jest rozsądek osób nadużywających 

tego cennego surowca oraz podjęcie się wspólnego, międzynarodowego wysiłku  

w celu prowadzenia rozsądnej polityki gospodarowania zasobami wodnymi. Doty-

czy to zwłaszcza krajów, w których od wielu lat toczą się spory o wodę. Jak pod-

kreśla Koichiro Matsuura, dyrektor generalny UNESCO, ze wszystkich kryzysów 

społecznych i naturalnych, jakim ludzkość musi stawić czoła, kryzys wodny jest 

tym, który najbardziej dotyczy kwestii przeżycia naszego i naszej planety
505

. Od 

nas zależy, czy i w jakim stopniu sobie z nim poradzimy. 
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WATER – THE SOURCE OF LIFE AND CONFLICTS 

PART 2 

SUMMARY 

The article is the second part of two-part paper that presents the problem of depletion of 

freshwater resources in the world and threats associated with them. In this part, the au-

thor presents the history of water conflicts and their selective characteristics. In particu-

lar, the article refers to the disputes connected with waters of the Nile, Tigris, Euphrates, 

Jordan, Indus, Mekong, the Aral Sea, Lake Chad and the Sahara underground resources. 

Moreover, the author indicates impacts of water scarcity in the world, as well as areas 

that may struggle with this problem in the future. 

Keywords: water, deficit, crisis, threats, overpopulation, migration, conflicts, war 
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Alina Bomba
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UWARUNKOWANIA RENESANSU  

PIRACTWA MORSKIEGO 

PO ZIMNEJ WOJNIE 

Streszczenie: Piractwo morskie stanowi współcześnie wyzwanie o charakterze globalnym. 

Morscy rabusie świetnie odnaleźli się w zglobalizowanym świecie, stając się realnym za-

grożeniem dla ładu międzynarodowego. Można wskazać na szereg związków przyczyno-

wo-skutkowych, wpływających na wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w obrębie obszarów 

morskich. Piractwo morskie odrodziło się w regionach, w których natrafiło na sprzyjają-

ce dla swego rozwoju warunki społeczne, polityczne i ekonomiczne. Artykuł będzie anali-

zował uwarunkowania oraz przesłanki, które wraz ze schyłkiem zimnej wojny przyczyniły 

się do renesansu piractwa morskiego na światowych wodach. Szczególnej analizie zosta-

ną poddane regiony występowania tego procederu. 

Słowa kluczowe: piractwo morskie, świat po zimnej wojnie, bezpieczeństwo obszarów 

morskich 

WSTĘP 

 Piractwo morskie należy do kategorii zjawisk złożonych i wieloaspekto-

wych. Proceder ten na przestrzeni wieków rozwijał się w określonych warunkach 

społecznych, politycznych oraz ekonomicznych. Wraz z upływem czasu podlegał 

licznym przeobrażeniom, dostosowując się do zmieniającego się środowiska. 

Dawne metody i formy przeprowadzania ataków na statki zostały zastąpione no-

wymi. Niezmienny pozostał zaś bezprawny charakter aktywności piratów mor-

skich oraz działanie dla osiągnięcia osobistych korzyści.  

 Piractwo morskie nie jest problemem wyłącznie morskim. Na to zjawisko 

należy spojrzeć nieco szerzej. Generuje ogromne koszty dla światowej gospodarki. 

Politycznie może odgrywać kluczową rolę w podwyższaniu i osłabianiu legityma-

cji władz państwowych. Ponadto działania piratów mogą powodować katastrofy 

ekologiczne oraz stanowić bezpośrednie zagrożenia dla życia ludzi. Zjawisko to do 

niedawna postrzegane było jako proceder o znaczeniu wyłącznie historycznym lub 

literackim. Nie spodziewano się, że aktywność piratów morskich w XXI wieku 

będzie stanowiła zagrożenie i wyzwanie o charakterze globalnym.  
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1.  PIRACTWO MORSKIE 

 Zdaniem niektórych badaczy piractwo morskie jest najdłużej trwającym 

konfliktem zbrojnym na świecie, wojną o niskim poziomie intensyfikacji, która 

trwa na morzach od tysięcy lat
507

. Zjawisko to istnieje równie długo jako morski 

handel. Uważane jest za jeden z najstarszych zawodów świata, który był po-

wszechny w okresie starożytności oraz przez całe średniowiecze. Jak zauważa Ja-

cek Machowski, gdy tylko pierwszy morski kupiec załadował na swą łódź towary, 

pierwszy morski pirat podążył za nim w swej łodzi
508

. Pierwsze wzmianki dotyczą-

ce piratów pojawiły się najprawdopodobniej przed pięcioma tysiącami lat. Choć 

historycy nie mogą jednoznacznie określić tego w czasie. Przed trzema tysiącami 

lat z piratami walczono w starożytnym Egipcie. Z dokumentów wynika, że morscy 

rabusie napadali na statki w rejonie północnych wybrzeży Afryki. W starożytnej 

Grecji oraz Imperium Rzymskim piraci zagrażali szlakom handlowym na Morzu 

Śródziemnym. Znaczny ruch statków w basenie śródziemnomorskim, opłacalność 

morskiego transportu oraz jego przewaga nad lądowymi drogami dodatkowo 

sprzyjały rozwojowi tego zjawiska
509

. Piraci w świecie starożytnym uchodzili za 

osoby potrafiące dbać o swoje interesy, niemalże za antycznych przedsiębiorców. 

Panował powszechny pogląd, że zawód pirata jest ryzykowny, ale jednocześnie 

godny szacunku. Dopiero w epoce wielkich odkryć geograficznych, podczas kolo-

nizacji nowych obszarów świata i intensywnego rozwoju handlu morskiego, pirac-

two morskie urosło do rangi poważnego zagrożenia. Wówczas proceder ten prze-

żywał swoją Złotą Erę (The Golden Age of Piracy). Piractwo zanikło na początku 

XIX wieku. Powróciło w latach osiemdziesiątych XX wieku. Począwszy od tego 

okresu liczba ataków z udziałem piratów morskich drastycznie rosła, stanowiąc 

zagrożenie dla handlu odbywającego się drogą morską oraz dla bezpieczeństwa 

międzynarodowego.  

 Współcześnie w wybranych regionach świata proceder piractwa morskiego 

jest postrzegany jako spuścizna i tradycja. Dlatego też jest tam wciąż kontynuowa-

ny, przekazywany z pokolenia na pokolenie i traktowany jako dziedzictwo kultu-

rowe. Można jednocześnie wyróżnić obszary świata, w ramach których piractwo 

jest stosunkowo nowym sposobem na życie, wymuszonym sytuacją polityczną, 

społeczną i ekonomiczną. 

 Piractwo morskie od najdawniejszych czasów stanowiło proceder przestęp-

czy. Już w świecie starożytnym określano piratów jako wrogów rodzaju ludzkiego 

(pirata hostis generis humani). Współcześni piraci, podobnie jak ich poprzednicy, 
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napadają na statki w celach rabunkowych, mordują marynarzy oraz uprowadzają 

pasażerów i załogę dla okupu
510

. Trzeba jednak zaznaczyć, że akty przestępcze, 

mające miejsce na morzach, nie ograniczają się tylko do piractwa morskiego. 

Prócz niego wyróżnić można inne procedery, takie jak: korsarstwo (kaperstwo), 

terroryzm morski, zbrojne napaści. Nie należy traktować ich jako synonimów pi-

ractwa morskiego, gdyż mimo pozornego podobieństwa, w istocie znacznie się od 

siebie różnią. 

 Współcześnie obowiązująca definicja piractwa morskiego została zawarta  

w Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (United Nations Conven-

tion on the Law of the Sea, UNCLOS) z 10 grudnia 1982 roku. Większość współ-

czesnych działań antypirackich jest prowadzona w oparciu o nią. Zgodnie z art. 

101 UNCLOS piractwem jest każdy bezprawny akt gwałtu, zatrzymania lub gra-

bieży, popełniony dla celów osobistych przez załogę lub pasażerów prywatnego 

statku lub samolotu i wymierzony: na morzu pełnym przeciwko innemu statkowi 

morskiemu lub powietrznemu albo przeciwko osobom lub mieniu na pokładzie 

takiego statku morskiego lub powietrznego; przeciwko statkowi morskiemu lub 

powietrznemu, osobom lub mieniu w miejscu nie podlegającym jurysdykcji żad-

nego państwa. Ponadto za piractwo należy uznać także każdy akt dobrowolnego 

udziału w korzystaniu ze statku morskiego lub powietrznego, jeżeli jego sprawca 

wiedział o okolicznościach nadających takiemu statkowi charakter pirackiego stat-

ku morskiego lub powietrznego oraz każdy akt podżegania lub wszelki akt celo-

wego ułatwiania popełniania czynów, kwalifikowanych jako piractwo
511

. 

 W pojmowaniu UNCLOS, akt piractwa ma miejsce, gdy popełniany jest dla 

celów osobistych i odnosi się wyłącznie do statków prywatnych, państwowych 

oraz okrętów wojennych. Oznacza to, że nie jest nim ani piractwo motywowane 

politycznie, ani terroryzm morski. Prócz tego czyn uznany za piracki musi mieć 

miejsce na morzu otwartym. Oznacza to, że tylko na tym obszarze ściganie pirac-

twa można uznać za zgodne z prawem międzynarodowym. Ponadto w zdarzeniu 

uznanym za akt piracki muszą uczestniczyć dwa statki. Za piractwo uznaje się nie 

tylko akty dokonywane bezpośrednio, ale również podżeganie i umyślne ułatwia-

nie ich dokonywania
512

. 

2.  PIRACTWO MORSKIE PO ZIMNEJ WOJNIE 

 Powrót piractwa morskiego we współczesnym świecie jest związany  

z przeobrażeniami, które nastąpiły w środowisku międzynarodowym po zakończe-

niu rywalizacji zimnowojennej. Z końcem zimnej wojny piractwo stało się bar-
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dziej rozpowszechnione niż w jakimkolwiek innym momencie w historii
513

. Stan 

ten spowodowało kilka czynników.  

 Koniec zimnej wojny doprowadził do wycofania marynarek wojennych  

z wielu akwenów o znaczeniu krytycznym, ułatwiając w ten sposób powrót pirac-

twa na te wody
514

. Rywalizacja pomiędzy blokami hamowała tego rodzaju prze-

stępczość, gdyż w okresie zimnej wojny siłom radzieckim, manewrującym na 

światowych wodach, sekundowały siły amerykańskie. Obecność okrętów obu blo-

ków w rezultacie wpływała na podniesienie bezpieczeństwa żeglugi. Paranie się 

piractwem w regionach patrolowanych przez światowe potęgi było niemożliwe. 

Regularne patrole okrętów obu bloków zapobiegały rozwojowi morskiej przestęp-

czości
515

. W momencie zakończenia zimnej wojny i wycofania się jednostek z wód 

międzynarodowych powstała próżnia, którą zagospodarowali piraci, terroryści 

morscy oraz partyzanci. Prócz tego po zakończeniu rywalizacji zimnowojennej, 

opinia publiczna niejako wymusiła na rządach swoich państw podsumowanie wy-

ścigu zbrojeń i tym samym ograniczenie wydatków na zbrojenia. 

 Rozpad świata bipolarnego doprowadził do dezaktualizacji dotychczasowe-

go ładu międzynarodowego. Zdaniem Roberta Coopera, świat po zimnej wojnie 

podzielony został na trzy strefy: ładu, zagrożeń oraz chaosu. Pierwsza strefa to 

państwa bogatej i wysoko rozwiniętej Północy. Drugą tworzą państwa nowocze-

sne, które wkroczyły w epokę industrialną. Są to nowe, globalne mocarstwa. Gru-

pa trzecia to państwa przednowoczesne, w których o sposobach sprawowania wła-

dzy nadal decydowali przywódcy plemion, klanów i wielkich rodzin. Egzystencja 

obywateli tych państw znajduje się na poziomie skrajnego ubóstwa, to zarazem 

strefa chaosu, konfliktów, nieprzewidywalnego rozwoju
516

. Strefa chaosu wygene-

rowała nowe zagrożenia i wyzwania dla współczesnego świata, zaś zjawiska dotąd 

istniejące uległy modyfikacji i zwiększyły intensywność swego działania. Do kata-

logu zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego dołączył problem piractwa 

morskiego. Renesans morskiej przestępczości znacząco utrudnił i zakłócił bez-

pieczną żeglugę, zagwarantowaną przez międzynarodowe prawo morskie. Podsu-

mowanie zimnej wojny miało istotne znaczenie dla rozwoju morskiej przestępczo-

ści. Nastąpiło ujawnienie wielu sprzecznych interesów i antagonizmów ukrywa-

nych wcześniej lub utrzymywanych pod kontrolą, które po rozpadzie świata bipo-

larnego na nowo rozgorzały. 

 Wśród czynników sprzyjających względnej łatwości procederu współcze-

snego piractwa morskiego należy wskazać na liberalny charakter prawa morskie-
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go, które dość często uniemożliwia podjęcie działań przeciwko statkom podejrza-

nym o działalność piracką. W tym względzie Krzysztof Kubiak wskazuje na sze-

reg niedociągnięć. Można do nich zaliczyć między innymi ignorowanie faktu ist-

nienia i legalności tanich bander, które stwarzają dogodne warunki dla aktywności 

przestępczej. Liberalne prawo państw tanich bander zezwala na legalne zareje-

strowanie działalności prowadzonej na morzu, w tym także pozyskania kamuflażu 

dla planowanych działań. Państwa prowadzące tanie rejestry nie sprawują należy-

tego nadzoru nad zarejestrowanymi jednostkami pływającymi
517

. 

 Elementem sprzyjającym rozbojom na morzach okazał się także brak zain-

teresowania ze strony mocarstw walką z piractwem. Fakt ten był szczególnie wi-

doczny po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Wówczas zaanga-

żowanie światowych mocarstw w wojnę z terroryzmem odsunął problem odradza-

jącego się piractwa na dalszy plan. Piractwo uważano za indywidualny problem 

poszczególnych państw, u wybrzeży których jest obecne. Nie rozpatrywano go  

w kontekście zagrożenia dla międzynarodowego handlu i transportu, odbywające-

go się drogą morską. Problem piractwa morskiego znacznie przerósł siły i możli-

wości państw słabych, co doprowadziło do powrotu morskiej przestępczości na 

światowe wody ze zdwojoną siłą. 

 Dane statystyczne, dotyczące działalności współczesnych piratów morskich, 

wyraźnie wskazują na renesans tego zjawiska na wodach światowych po zakoń-

czeniu zimnej wojny. Analizy prowadzone przez Międzynarodową Organizację 

Morską, śledzącą akty piractwa morskiego od 1984 roku, wskazują nie tylko na 

stopniowy wzrost liczby ataków pirackich w ostatnich latach w skali globalnej, ale 

także na zmianę częstotliwości występowania ich w określonych regionach świa-

ta
518

. 

W 1991 roku odnotowano 107 ataków pirackich. W roku 1995 – 126,  

w 2000 – 471, a w roku 2005 – 266. W 2008 roku znacząco wzrosła liczba ataków 

dokonywanych przez piratów somalijskich. Wówczas zarejestrowano 111 ataków 

na statki z ich udziałem. Rok 2010 zapisał się w historii jako rekordowy co do ak-

tywności piratów na świecie, z liczbą 489 ataków. W raporcie z 2011 roku odno-

towano 439 ataków pirackich, w 2012 roku 297, a w 2013 roku 264 ataki. Realna 

liczba ataków pirackich może być jednak znacznie większa, gdyż nie wszystkie 

napady pirackie są zgłaszane przez armatorów. 

W ostatnim dwudziestoleciu zmieniała się również częstotliwość występo-

wania aktów piractwa w określonych obszarach świata. W latach 90. XX wieku 

najwięcej ataków pirackich rejestrowano w rejonie Azji Południowo-Wschodniej. 

W połowie pierwszej dekady XXI wieku obszar Azji Południowo-Wschodniej zo-

stał wyparty przez akty piractwa, dokonywane przez piratów somalijskich. W 2008 
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roku liczba ataków pirackich, zarejestrowanych w Rogu Afryki i Zatoce Adeń-

skiej, była większa od sumy ataków pirackich w pozostałych obszarach świata. 

Obecnie w rankingach przodują nadal ataki dokonywane przez piratów somalij-

skich, choć ich liczba z każdym rokiem maleje. Na miejscu drugim znajduje się 

Afryka Zachodnia, na trzecim Azja Południowo-Wschodnia. Liczba ataków pirac-

kich w Ameryce Południowej i na Karaibach jest umiarkowana, ale niższa od ata-

ków dokonywanych w wyżej wymienionych obszarach świata.  

3.  UWARUNKOWANIA RENESANSU PIRACTWA MORSKIEGO 

 Piractwo morskie na przestrzeni wieków pojawiało się i znikało. Odrodziło 

się po II wojnie światowej. Następnie przeszło metamorfozę pod wpływem zimnej 

wojny oraz w latach 90. XX wieku w wyniku jej zakończenia
519

. Współcześnie, 

tak jak miało to miejsce prze wiekami, korzyści ekonomiczne stanowią główną siłę 

napędową aktywności piratów morskich. Dokonując jednak analizy uwarunkowań 

renesansu piractwa morskiego w różnych regionach świata, należy uwzględnić 

także inne czynniki dla wyjaśnienia źródeł tego procederu. 

 W literaturze autorzy wskazują na szereg związków przyczynowo-

skutkowych, wpływających na wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w obrębie ob-

szarów morskich. Piractwo morskie odradza się w regionach, w których natrafia na 

sprzyjające dla swego rozwoju warunki polityczne, ekonomiczne i społeczne
520

. 

Niska stabilność polityczno-ekonomiczna, zespolona z usytuowaniem w obrębie 

ważnych morskich szlaków komunikacyjnych o kluczowym i strategicznym zna-

czeniu dla światowej gospodarki, to elementy niezbędne dla istnienia i rozwoju 

morskiej przestępczości
521

. 

 John Vagg wskazuje w szczególności na czynniki ekonomiczne jako siły 

sprawcze występowania piractwa morskiego. W jego opinii piractwo morskie jest 

wynikiem zakłóceń w rozwoju gospodarczym, w tym słabej kontroli rządowej na 

obszarach o niskim poziomie rozwoju gospodarczego. Piractwo morskie jest 

prawdopodobne tam, gdzie obecne są odpowiednie zasoby młodych ludzi, posia-

dających wiedzę i umiejętności żeglarskie oraz wojskowe. Prócz tego w obszarach 

ekonomicznie słabo rozwiniętych, ale położonych w pobliżu ważnych morskich 

szlaków handlowych. Ponadto w regionach, w ramach których rząd nie jest w sta-

nie w pełni egzekwować prawa ze względu na niemożność nadzorowania tych ob-

szarów, rebelie lub obecność skorumpowanych urzędników, będących w zmowie  

z piratami
522

.  
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 Ger Teitler oraz Kerstin Petretto zwracają uwagę na słabość państwa oraz 

jego struktur instytucjonalnych jako istotny czynnik dla rozwoju piractwa mor-

skiego. Eric Frecon łączy rozkwit piractwa morskiego z ubóstwem oraz deprywa-

cją. Piraci wywodzą się z ubogich grup społecznych. Dostrzegając w swym oto-

czeniu możliwość wzbogacenia się, korzystają z niej. Dlatego też ubóstwo oraz 

brak możliwości zaspokojenia pożądanych potrzeb będą stymulować rozwój pi-

rackiego biznesu
523

. 

W opinii Martina N. Murphy’ego piractwo morskie powstaje jako reakcja 

na szansę stworzoną przez niniejsze czynniki: niedostateczny poziom bezpieczeń-

stwa, luki prawne, korzystne położenie geograficzne, konflikty i chaos, dogodne 

środowisko polityczne, tradycje morskie oraz zyski niewspółmierne do ponoszo-

nego ryzyka. Do czynników dodatkowo sprzyjających rozwojowi procederu pirac-

twa zaliczyć możemy: mobilność piratów, dostępność odpowiednich kryjówek, 

właściwy system ochrony statków przed atakami czy zdolność piratów do korzy-

stania z najnowszych technologii. Pojawienie się piractwa nie zawsze wymaga 

obecności każdego z czynników wymienionych przez Murphy’ego. Jednak im 

więcej czynników, tym bardziej opłacalny i mniej ryzykowny okazuje się biznes 

piracki we współczesnym świecie. 

Zdaniem Petera Chalka, analityka RAND Corporation, istnieje siedem 

czynników, które przyczyniły się do powstania i rozwoju piractwa morskiego  

w świecie współczesnym. Jego zdaniem zintensyfikowany ruch morski w połącze-

niu z dużą liczbą portów na całym świecie dostarcza piratom nieograniczony za-

kres celów do ataku. Prócz tego wiele obszarów dotkniętych piractwem morskim 

znajduje się w pobliżu tzw. „wąskich gardeł”, czyli cieśnin i kanałów, które sta-

nowią bardzo wygodne cele dla piratów morskich i w obrębie których regularnie 

dochodzi do aktów pirackich. Skutki azjatyckiego kryzysu gospodarczego z końca 

1990 roku stanowiły kolejny czynnik, który pchnął ludzi w kierunku przestępczo-

ści, w tym także morskiej. Jego konsekwencją okazał się również brak w obrębie 

władzy niezbędnych środków do walki z piractwem. Wydarzenia z 11 września 

2011 roku doprowadziły do zwiększenia środków bezpieczeństwa na obszarach 

lądowych, pomijając obszary morskie. Brak odpowiednich środków i służb bez-

pieczeństwa na terenach przybrzeżnych i portowych umożliwił kradzieże na cumu-

jących tam statkach. Korupcja w państwach Trzeciego Świata odegrała ogromną 

rolę w pojawieniu się tzw. fenomenu „phantom ship”, czyli kradzieży i ponownej 

rejestracji statków pod inną banderą, wygodną dla nielegalnego handlu. Za ostatni 
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czynnik, sprzyjający renesansowi piractwa morskiego, Chalk uznaje globalną pro-

liferację broni
524

. 

 3.1. Azja Południowo-Wschodnia  

Obszar Azji Południowo-Wschodniej od setek lat postrzegany był jako 

szczególne miejsce obaw o bezpieczeństwo marynarzy oraz transportowanych 

drogą morską ładunków. Historycznie na obecność piractwa w tym regionie 

wpływała niestabilność polityczna poszczególnych państw oraz wszechobecna 

wymiana handlowa, odbywająca się drogą morską, która stwarzała możliwości 

grabieży. Morscy rozbójnicy są obecni w tym regionie od zamierzchłych czasów. 

Pojawili się wraz z rozpowszechnieniem handlu drogą morską. Omawiany region 

jest wyjątkowo podatny na występowanie morskiej przestępczości ze względu na 

dogodne ukształtowanie geograficzne – wąskie cieśniny, liczne wysepki, naturalne 

kryjówki. Piractwo morskie w tym obszarze jest nie tylko sposobem na życie, ale 

także ważnym narzędziem politycznym
525

. Dawniej władcy sami zabiegali o przy-

jazne kontakty z piratami, które były gwarantem zachowania władzy w regionie. 

Na problem piractwa morskiego w obszarze Azji Południowo-Wschodniej 

zwrócono szczególną uwagę w latach 90. XX wieku, choć liczba ataków z udzia-

łem piratów narastała już dużo wcześniej. Sprzyjającym tłem dla renesansu mor-

skiej przestępczości w tym obszarze pod koniec zimnej wojny okazała się napięta 

sytuacja pomiędzy zwaśnionymi państwami, kryzys ekonomiczny oraz związane  

z nim zubożenie społeczeństwa. Z dokumentów Międzynarodowej Organizacji 

Morskiej wynika, że nasilenie aktów piractwa w latach 80. i 90. XX wieku wynika 

zarówno ze szczególnych uwarunkowań geograficznych tego miejsca, jak i znacz-

nego nasilenia żeglugi morskiej
526

. Obecność piratów należy również łączyć  

z licznymi konfliktami i kryzysami. Zwłaszcza z wieloletnią wojną domową na 

Półwyspie Indochińskim, konfliktem pomiędzy Chińską Republiką Ludową  

a Tajwanem oraz niewygasającymi powstaniami na południowych wyspach Fili-

pin
527

.  

Zła sytuacja gospodarcza, będąca skutkiem kryzysu finansowego, który do-

tknął państwa azjatyckie w 1997 roku, stworzyła naturalny impuls do uprawiania 

piractwa głównie u wybrzeży Indonezji i Malezji. Niestabilności polityczne w In-

donezji, spowodowane kryzysem ekonomicznym, ułatwiły rozwój pozaprawnych 

form generowania dochodu. Wówczas ludzie stracili oszczędności życia, co zmu-

siło ich do parania się morską przestępczością. W tych obszarach piractwo stanowi 

nie tylko mile widziane, dodatkowe źródło dochodu, ale również wyraz protestu 
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przeciwko niedostatecznej pomocy ze strony państwa. Państwa tego obszaru nie są 

wystarczająco stabilne i zasobne finansowo, by skutecznie zwalczać morską prze-

stępczość. Prócz tego duży stopień korupcji władz, trudności natury prawnej oraz 

związane z identyfikacją piratów dodatkowo ograniczają działania antypirackie.  

Po ustabilizowaniu sytuacji ekonomicznej w Azji Południowo-Wschodniej 

wielu piratów nie zaprzestało swej działalności ze względu na opłacalność pirac-

kiego biznesu i względnie łatwy zarobek. Warto również zaznaczyć, że piractwo 

azjatyckie cechuje szczególny stopień okrucieństwa. Ataki kończą się rabunkiem 

całego mienia, łącznie ze statkiem, a nawet brutalnym mordowaniem załogi. 

 3.2. Ameryka Południowa i Karaiby 

 Piractwo morskie w obszarze Ameryki Południowej i Karaibów wywodzi 

się z bogatej tradycji XVI-XVIII wieku oraz dogodnych warunków przyrodniczo-

geograficznych. Proceder morskiej przestępczości w tym obszarze świata na tle 

innych regionów jest mniej intensywny, ale istnieje od wieków. Związany jest  

z takimi sławami świata pirackiego, jak Francis Drake czy Henry Morgan. Jak 

wskazuje Henryk Mąka, dawne piractwo karaibskie wyrosło na złotej glebie z chę-

ci zawładnięcia bogactwem, jakie uzyskiwali Hiszpanie po odkryciu kontynentu 

amerykańskiego. Dzisiejsze piractwo karaibskie wyrosło natomiast na glebie nar-

kotykowej
528

. Na jego istnienie składa się kilka czynników. 

 Ogromny wpływ na rozwój piractwa morskiego w obszarze Ameryki Połu-

dniowej i Karaibów miał kolonializm. Podbój Nowego Świata wiązał się z liczny-

mi wojnami oraz imperialistycznymi zapędami. System kolonialny doprowadził do 

rozwoju piractwa morskiego, gdyż w omawianym okresie morska przestępczość 

była jedną z form walki narodowo-wyzwoleńczej
529

. Prócz tego bliskość ważnych 

morskich szlaków handlowych okazała się stałym źródłem dochodów. 

 Tłem politycznym renesansu piractwa morskiego stał się długoletni konflikt 

amerykańsko-kubański oraz ruchy rewolucyjne i społeczne w republikach środko-

woamerykańskich. Piractwo morskie w tym rejonie związane jest również z toczą-

cą się w Kolumbii wojną domową oraz aktywnością gangów narkotykowych. 

 Piractwo morskie jest zakorzenione w tradycji i tym samym przekazywane 

z pokolenia na pokolenie. Sprzyja mu dogodne położenie geograficzne oraz sła-

bość struktur państw nabrzeżnych. Bieda, wysoki poziom bezrobocia oraz brak 

wsparcia ze strony państw są naturalną siłą napędową dalszej obecności procederu 

piractwa morskiego w omawianym regionie. Współcześnie piractwo karaibskie,  

w przeciwieństwie do swojego historycznego odpowiednika, nie jest nastawione 

na rabowanie statków wyładowanych drogocennym towarem i kruszcami, lecz na 

przemyt narkotyków. Uprawa narkotyków w tej części świata nie jest odkryciem 
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świeżej daty. Bardzo dobre warunki klimatyczne i glebowe istnieją tu od zawsze. 

W latach 70. XX wieku podziemie narkotykowe zorientowało się, że kokaina mo-

że zapewnić dużo większe profity niż wszystko inne. Wówczas chaotyczny i ama-

torski handel narkotykami rozwinął się w zorganizowany biznes na skalę między-

narodową. Początkowo transportowano narkotyki drogą powietrzną, lecz wzmo-

żone kontrole, związane z ogromnym ryzykiem sprawiły, że zamieniono transport 

powietrzny na morski
530

. Różnica cen kokainy w miejscu produkcji i miejscu jej 

detalicznej sprzedaży jest impulsem dla jej nielegalnego transportu z Kolumbii do 

ukrytych wśród bagien i rozlewisk przystani południowej Florydy. Celem ataków 

ze strony piratów są jachty lub mniejsze jednostki, które następnie wykorzystuje 

się do transportu narkotyków. 

 Tym samym łatwy i szybki sposób na wzbogacenie się w połączeniu 

z powszechnie panującą korupcją, niedostateczną kontrolą ze strony państwa oraz 

przyzwoleniem społecznym sprzyjają ciągłej obecności piratów na wodach Ame-

ryki Południowej i Karaibów. 

 3.3. Afryka Wschodnia 

 Piractwo morskie w Afryce Wschodniej jest ściśle związane z działalnością 

piratów somalijskich. Jest ono zakorzenione w polityczno-ekonomicznych czynni-

kach, będących skutkiem wewnętrznego rozdarcia Somalii. Długotrwały proces 

upadku Somalii oraz jego konsekwencje doprowadziły do wzrostu przestępczości 

na somalijskich wodach. Z biegiem czasu odpowiedzialni za tą przestępczość pira-

ci zaczęli stwarzać coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w Rogu 

Afryki. 

 Piractwo morskie u wschodnich wybrzeży Afryki posiada bogate tradycje, 

sięgające XII wieku, kiedy to arabscy żeglarze-piraci zakładali swoje bazy u wy-

brzeży Madagaskaru, skąd mogli kontrolować znaczne obszary Oceanu Indyjskie-

go
531

. Wiek XIX i pierwsza połowa XX przyniosły tylko sporadyczne przypadki 

ataków pirackich w tym obszarze świata. Renesansowi tego procederu pod koniec 

zimnej wojny sprzyjały liczne i przewlekłe konflikty na kontynencie afrykańskim 

oraz na Bliskim Wschodzie. 

 Piractwo w tym regionie kwitnie, gdyż stanowi łatwy sposób zdobycia du-

żej sumy pieniędzy. Korzyści związane z ewentualnym łupem znacząco przewyż-

szają możliwe ryzyko. Pogrążona w chaosie i zapomniana przez świat Somalia, 

uznawana od 1991 roku za państwo upadłe, okazała się dogodnym obszarem dla 

swobodnego funkcjonowania wszelkich grup działających poza prawem, w tym 

piratów morskich. Do renesansu piractwa morskiego na wodach somalijskich 
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przyczyniły się między innymi: niestabilna sytuacja polityczna, ekonomiczna  

i społeczna w Somalii, która nieprzerwanie od ostatniej dekady XX wieku znajduje 

się w stanie permanentnej wojny domowej, nadmierne wykorzystywanie łowisk  

u wybrzeży Somalii przez rybaków z zagranicy, którzy wykorzystują słabość pań-

stwa somalijskiego, składowanie na terytorium Somalii toksycznych odpadów
532

, 

które niszczą faunę i florę morską, skutki tsunami, które nawiedziło południowo-

wschodnią część Somalii pod koniec 2004 roku
533

, katastrofy naturalne, w tym 

głównie susze, brak środków do życia, głód, niedożywienie, bieda oraz dogodne 

usytuowanie geograficzne, sprzyjające rozwojowi piractwa na wodach somalij-

skich.  

Piractwem początkowo parali się lokalni rybacy. W późniejszym czasie je-

go opłacalność oraz bezkarność samych piratów przerodziły ten proceder w szero-

ki biznes. Za sprawą dużych okupów, płaconych przez kampanie morskie za 

uwolnienie pojmanych statków handlowych i załóg, zasoby piratów znacznie się 

zwiększały. Ofiarą ataków pirackich oprócz jednostek handlowych bardzo często 

padały również statki wyczarterowane przez Światowy Program Żywnościowy 

(UN World Food Program), dostarczające pomoc żywnościową dla Somalijczy-

ków. Piraci somalijscy są coraz lepiej zorganizowani, wciąż rozwijają swoje umie-

jętności. Skłaniają się do coraz bardziej zaawansowanych i pomysłowych posu-

nięć. Zważywszy na to, że dużo więcej zyskują na uprowadzeniach statków han-

dlowych niż na legalnej działalności. 

 3.4. Afryka Zachodnia 

 Piractwo morskie w Afryce Zachodniej występowało już w okresie odkry-

cia tego regionu jako drogi morskiej do Indii przez Vasco da Gamę. Proceder ten 

rozkwitał w okresie kolonializmu oraz handlu niewolnikami. Wówczas Afryka 

Zachodnia była głównym szlakiem morskim handlu ludźmi
534

.  

 Współcześnie aktywna działalność piratów somalijskich pozostawiła Afry-

kę Zachodnią, również zagrożoną atakami morskich rabusiów, poza centrum uwa-

gi mediów i opinii publicznej. Piractwo morskie w tym regionie jest równie groź-

ne, jak i jego odpowiednik na wschodnich wybrzeżach Afryki.  

Piractwo morskie na wodach Afryki Zachodniej nierozerwalnie związane 

jest z rozwojem przemysłu wydobywczego w tym regionie oraz systematycznie 

nasilającym się kryzysem natury ekonomicznej, społecznej, etnicznej i środowi-

skowej w Delcie Nigru
535

. W Nigerii od lat trwa endemiczna wojna domowa oraz 

konflikt pomiędzy władzami centralnymi i koncernami naftowymi a lokalnymi 
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wspólnotami. Władze grabią lwią część pieniędzy pozyskanych z wydobycia gazu 

i ropy naftowej. Koncerny naftowe przyczyniają się do degradacji środowiska na-

turalnego. Lokalna ludność zaś odczuwa negatywne skutki tej działalności. Panuje 

utrudniony dostęp do świeżej wody, związany z osłabieniem zasobów rzecznych, 

który wpływa również negatywnie na stan łowisk oraz plonów z upraw
536

. Z jednej 

strony mamy więc do czynienia z działalnością licznych firm wydobywających  

i transportujących z Zatoki Gwinejskiej ropę naftową, z drugiej zaś z niestabilnymi 

państwami, owładniętymi korupcją i powiązaniami przestępczymi, które nie są  

w stanie poradzić sobie z procederem morskiej przestępczości. 

Piractwo morskie w Afryce Wschodniej należy więc łączyć z polityczną 

niestabilnością regionu. Siłą napędową aktywności morskich rozbójników jest 

również wszechobecna nędza i niemożność znalezienia godziwych źródeł zarob-

kowania na lądzie. Służby państwowe charakteryzuje zaś słabość i podatność na 

działalność korupcyjną. Wobec braku perspektyw młodzi ludzie angażują się  

w działania przestępcze, w tym piractwo morskie. Morska przestępczość jest 

wspierana przez zmarginalizowane społeczności, które nie uczestniczą w sprawie-

dliwym podziale dochodów z eksportu ropy naftowej.  

Działalność piracka w Afryce Zachodniej z roku na rok staje się coraz bar-

dziej niebezpieczna. Piraci atakują głównie tankowce przewożące ropę naftową. 

Są również bardziej bezwzględni niż piraci somalijscy. Częściej mordują, używają 

broni palnej i noży. Uprowadzają cudzoziemców, głównie zatrudnionych przez 

zagraniczne koncerny naftowe. 

PODSUMOWANIE 

 Nikt nie przypuszczał, że w XXI wieku piractwo morskie będzie stanowiło 

poważny problem i wyzwanie dla społeczności międzynarodowej. Powrót mor-

skiej przestępczości jest pochodną odrodzenia się regionalnych niestabilności po 

zakończeniu rywalizacji zimnowojennej, których skutki przeniosły się z lądu na 

morze. 

Piractwo morskie jest zjawiskiem wielowymiarowym. U jego źródeł leży 

zbiór czynników społecznych, ekonomicznych oraz politycznych, które niewąt-

pliwie wymagają ciągłych badań, analiz i wyciągania wniosków. Regiony, w któ-

rych współcześnie działają piraci morscy, posiadają swoją własną, odmienną spe-

cyfikę i historię. Piractwo morskie w Ameryce Południowej i Karaibach, Azji Po-

łudniowo-Wschodniej i Afryce Zachodniej występowało już w przeszłości. W ob-

szarach tych postrzegane jest jako tradycja przekazywana z pokolenia na pokole-

nie. Jego powrót w historycznie tradycyjnych regionach ma podłoże głównie eko-
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nomiczne. Bieda, brak perspektyw i szansa na szybki zarobek kierują lokalne spo-

łeczności w stronę parania się morską przestępczością. Piractwo morskie w Afryce 

Wschodniej, związane z aktywnością piratów somalijskich, jest zjawiskiem sto-

sunkowo nowym, wymuszonym permanentnie niestabilną sytuacją polityczną  

w Somalii i jej konsekwencjami. 

Za najistotniejsze uwarunkowana renesansu piractwa morskiego po zimnej 

wojnie należy uznać: korzystne usytuowanie geograficzne, w sąsiedztwie głów-

nych morskich szlaków handlowych świata i punktów przeładunkowych, słabość  

i upadek struktur państwowych oraz akceptację i przychylność dla działalności 

pirackiej wśród lokalnej ludności. Biorąc pod uwagę analizowane regiony wystę-

powania piractwa morskiego we współczesnym świecie, są to czynniki niezbędne 

dla rozwoju morskiej przestępczości. 

 Piractwo morskie stanowi w dzisiejszych czasach wyzwanie o charakterze 

globalnym, a zagrożenie będące wynikiem działalności piratów nieustannie wzra-

sta. Rozwiązanie problemu współczesnego piractwa morskiego z pewnością nie 

będzie łatwym zadaniem dla społeczności międzynarodowej. 
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THE DETERMINANTS  

OF THE MODERN MARITIME PIRACY RENAISSANCE 

AFTER THE END OF THE COLD WAR  

SUMMARY 

Maritime piracy becomes a global challenge in the modern times. The pirates have found 

themselves well in a globalized world, becoming a real threat to the international securi-

ty. Maritime piracy exists in regions where there are favorable social, political and eco-

nomic conditions. This article analyzes the conditions and circumstances that after the 

Cold War have contributed to the renaissance of maritime piracy on global waters. 

Keywords: maritime piracy, the world after the Cold War, the security of the maritime 

areas 

 


